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As obras para modernizar o porto de Santos dão uma dimensão da imensa dificuldade que é 
tirar o Programa de Aceleração do Crescimento do papel. 

Porta de saída obrigatória para um terço das exportações brasileiras, há pelo menos uma 
década o porto de Santos vive atolado, devido aos sedimentos dos rios Cubatão e Mogi, que 
deságuam na baía de Santos. Nos últimos anos, o acúmulo de lodo é tamanho que o canal do 
porto perdeu 2 metros de profundidade. Com isso, grandes embarcações carregadas de 
produtos como café, soja e automóveis só deixam o cais com a maré cheia. O assoreamento 
reduziu a capacidade do porto, aumentando o tempo de espera dos exportadores e elevando o 
custo do frete. Desde janeiro, a dragagem de Santos integra o conjunto de 2 014 projetos do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) elaborado pelo governo, que prevê 
investimento de 504 bilhões de reais em obras de infra-estrutura até 2010. No pacote do PAC 
também foi incluída a construção da avenida perimetral do porto, que deve desafogar a fila de 
caminhões no embarque. 

Ainda que tenham um orçamento modesto dentro do programa, um total de 260 milhões de 
reais, a dragagem em Santos e a construção da perimetral constituem um bom exemplo da 
enormidade dos desafios que a execução do PAC representa para o governo. A novela dos 
problemas de Santos é antiga. Desde 1997, a Companhia Docas do Estado de São Paulo 
(Codesp), estatal federal que administra o porto, enfrenta graves empecilhos para modernizá-
lo. No que diz respeito à dragagem, os entraves incluem desde uma legislação antiquada que 
só permite a contratação de empresas nacionais para realizar o serviço, apesar de não existir 
nenhuma com capacidade técnica para isso, passam pelo vagaroso trâmite em órgãos 
ambientais, até sucessivos embargos nas obras impostos pela Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental (Cetesb) do governo paulista e também pelo Ministério Público. "O 
caso do porto de Santos mostra que muitas vezes o andamento dos projetos independe de um 
único órgão", diz Paulo Godoy, presidente da Associação Brasileira da Infra-Estrutura e 
Indústrias de Base (Abdib). "Uma questão ambiental, por exemplo, pode parar o projeto por 
vários anos, interrompendo o fluxo de recursos e a seqüência de ações necessárias para a 
entrega da obra." 

Mas, de acordo com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, principal gerente do PAC, a 
novela do porto caminhará para um final feliz. "O PAC tem sido um processo de 
aperfeiçoamento da gestão do governo, e as obras de Santos mostram isso", diz ela. 
Recentemente, o governo enviou ao Congresso uma medida provisória para permitir que 
empresas estrangeiras façam serviços de dragagem e que o trabalho seja remunerado pelos 
resultados obtidos. Se aprovada, tal mudança será um avanço. Mas, para sair do papel, a 
dragagem ainda depende de muita burocracia. Depois que a medida provisória passar pelo 
Congresso, a Codesp deverá enviar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) um estudo de impacto ambiental das obras. Resultado de uma 
década de levantamentos da Codesp ao custo de 3,5 milhões de reais, apenas o esboço do 
estudo de impacto já tem 400 páginas. 

Para obras menos complexas, o Ibama costuma levar pelo menos seis meses até licenciar um 
projeto. Mas, caso o órgão tenha alguma restrição, o prazo pode aumentar de alguns meses 
para mais de um ano, dependendo das exigências feitas. Outra etapa importante é a licitação, 
que leva pelo menos seis meses para ser organizada. Já a construção da perimetral de Santos 
enfrenta menos dificuldades. As obras, embargadas em julho pelo Ministério Público paulista, 
que exigiu da Codesp um levantamento das construções históricas de seu entorno, já foram 
liberadas e a expectativa é que sejam retomadas ainda neste ano. 

 

 



Marcha lenta 

Embora o governo faça uma avaliação 
positiva, alguns dos principais projetos do 
Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) estão atrasados 

PORTO DE SANTOS 

O projeto 
Implantação da avenida perimetral e 
dragagem do canal para descongestionar 
o porto, responsável por um terço do 
comércio exterior do país 

Orçamento 
262 milhões de reais(1) 

Como está 
O governo definiu o modelo de licitação da 
dragagem. Na melhor hipótese, a obra 
começaria a ser feita no ano que vem.As 
obras da perimetral, com conclusão 
prevista para junho, estão paralisadas 

USINA DE BELO MONTE 

O projeto 
Construção de hidrelétrica no rio Xingu, no 
norte do Pará, que deverá ser a segunda 
maior do país, com potência de 5 600 
megawatts, equivalente à metade da de 
Itaipu 

Orçamento 
2,1 bilhões de reais(2) 

Como está 
O Ibama ainda trabalha na fixação de 
critérios para o estudo de impacto 
ambiental. O projeto enfrenta oposição de 
ambientalistas desde os anos 70 e fica 
próximo a terras indígenas. O desafio é ter 
a obra pronta em janeiro de 2014 

FERROANEL DE SÃO PAULO 

O projeto 
Construção do trecho norte do contorno 
ferroviário da Grande São Paulo. O ramal 
permitirá que os trens de carga deixem de 
cruzar a área urbana 

Orçamento 



1,1bilhão de reais 

Como está 
Um estudo preliminar do projeto foi 
enviado ao BNDES.A concessionária de 
ferrovias MRS, interessada em operar o 
ramal, está negociando com o governo. Se 
tudo der certo, a obra ficará pronta em 
2010 

Fonte: segundo balanço do Programa de 
Aceleração do Crescimento/governo 
federal (1) 206 milhões de reais 
(dragagem) e 56 milhões de reais 
(perimetral) (2) Até 2010 

Como se vê, a exemplo do que ocorre em Santos, para eliminar os gargalos da infra-estrutura 
brasileira de agora em diante o PAC deverá vencer uma verdadeira corrida de obstáculos. 
Recentemente, o governo promoveu o segundo balanço do programa, no qual buscou 
demonstrar que aprimorou o monitoramento. Após um início letárgico, garante que, agora, os 
projetos e as obras começam a andar. Até meados de setembro, apenas 10% dos recursos 
destinados ao programa em 2007 haviam sido gastos. O governo comemora o fato de que 
outros 45% foram liberados ou seja, já estão disponíveis. Pela contabilidade oficial, as obras 
consideradas em dia com o cronograma definido chegavam a 80%. Os próximos dois anos 
serão cruciais para determinar o sucesso ou o fracasso do PAC. O ano de 2010 marcará o fim 
do mandato de Lula, e o desempenho do PAC poderá influenciar a campanha presidencial. "Se 
as obras não começarem a andar logo, o risco é o governo querer correr lá na frente para 
mostrar serviço na eleição", diz Paulo Resende, coordenador do núcleo de logística da 
Fundação Dom Cabral, de Belo Horizonte. "Em obras de infra-estrutura, tudo o que é feito com 
pressa sai mais caro ou menor do que deveria." 

Para evitar que isso aconteça, o governo precisará ter disciplina e aumentar o controle sobre 
projetos problemáticos. É algo que se espera há muito tempo. Afinal, o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e sua equipe encontram-se há quase cinco anos no comando do país, tempo 
suficiente para organizar a gestão e acumular um bom aprendizado prático. Recentemente, a 
pressão da Casa Civil sobre o Ibama agilizou o licenciamento ambiental das hidrelétricas do rio 
Madeira. Mas, nos casos de processos judiciais, muitas vezes o Poder Executivo está de mãos 
amarradas. Segundo a Advocacia Geral da União, há 116 processos contra projetos do PAC. 
Apenas o Tribunal de Contas da União (TCU), que é subordinado ao Congresso, aponta indícios 
de irregularidades graves em 29 obras. Por ordem do tribunal, elas estão embargadas. O 
governo, que rompeu os contratos com a construtora Gautama, acusada pela Polícia Federal e 
pelo TCU de superfaturamento, alega que a lista do tribunal contém inconsistências. O TCU 
discorda e mantém sua posição contrária às 29 obras. 

Para acelerar o PAC, seria vital que a iniciativa privada tivesse uma participação maior mas aí 
a questão esbarra numa espécie de "pecado original" do programa, que é a aversão ideológica 
à ação empresarial. A própria ministra Dilma costuma definir o PAC como "uma injeção de 
recursos públicos na veia do país". Conforme cálculos feitos por Carlos Campos Neto, 
pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apenas 10% do meio trilhão 
de reais a ser investido no programa virá integralmente da iniciativa privada. "A participação 
do capital privado no programa é pouco expressiva", diz Resende, da Fundação Dom Cabral. 
"Só depois de muita resistência é que o governo mudou o modelo de recuperação das rodovias 
para um leilão de concessão a operadoras privadas. O governo poderia fazer muito mais para 
engajar as empresas no PAC." 

A história não é diferente no setor de energia. Incluída no programa para encorpá-lo, a 
Petrobras vai aportar 40% dos recursos, com investimentos de mais de 196 bilhões de reais.  



As linhas de financiamento para o setor elétrico do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) devem somar 160 bilhões de reais. O governo prevê a construção 
de 15 usinas hidrelétricas, as maiores delas na Amazônia duas no rio Madeira e a de Belo 
Monte, no Xingu. Mas nenhuma deve começar a funcionar antes da próxima década. Aliás, o 
leilão da usina de Santo Antônio, no rio Madeira, agora deve atrasar em função de uma disputa 
entre duas empreiteiras concorrentes, a Camargo Corrêa e a Odebrecht. 

"Depois do apagão aéreo, o apagão energético deverá ser o maior problema do governo", diz o 
economista Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infra-Estrutura. "Há claros indícios de 
problemas nos mercados de gás e de energia elétrica." De fato, segundo o estudo O PAC e o 
Setor Energético, de Carlos Campos Neto em parceria com Bolívar Pêgo, pesquisadores do 
Ipea, há sérios riscos de o país enfrentar uma nova crise. Baseados em cifras do governo, 
Campos Neto e Pêgo afirmam que, se a economia brasileira crescer 5% ao ano e houver um 
regime de chuvas favorável, o país precisará de mais 6 500 megawatts de potência ao ano 
para dar conta da demanda. "Em 2009, poderemos ter um déficit de 13 000 megawatts", diz 
Pêgo. Se São Pedro não ajudar, a diferença pode ser ainda maior. Segundo os pesquisadores, 
um dos sintomas da crise é o aumento de mais de 50% no preço da energia no mercado livre 
nos últimos dois anos. Ou seja, mesmo que o governo consiga fazer o PAC deslanchar, na área 
de energia será inevitável o país pagar um preço pelo tempo perdido. 

 

Dependência estatal 

Apenas um décimo dos 504 bilhões de 
reais previstos no PAC até 2010 deverá vir 

do setor privado 
(% de origem dos recursos) 

Petrobras 39% 

BNDES 32% 

Orçamento da União 13% 

Iniciativa privada 11% 

CEF, FGTS-FAT e Infraero 5% 

Fonte: Carlos Campos Neto, pesquisador 
do Ipea 

 

Fonte: Exame, ano 41, n. 19, p. 90-92, 10 out. 2007. 

 


