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Obje'vos	  Governamentais	  

Mudanças	  Estruturais	  

Estabilização	  Conjuntural	  

Crescimento	  Sustentado	  



Mudanças	  Estruturais	  
voltadas	  para	  a	  modificação	  da	  	  

estrutura	  social	  e	  econômica	  do	  país:	  	  
alterando	  a	  distribuição	  de	  renda,	  	  

regulando	  o	  funcionamento	  do	  mercado	  de	  trabalho,	  	  
executando	  polí<cas	  sociais	  a<vas,	  	  

elevando	  o	  gasto	  social,	  etc.	  



potencial de expansão de mercado interno em 2004 
Mercado Consumidor Mundial
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Fonte: WorldWatch Institute 2004 – Consumidores: renda acima de US$ 7.000 (Paridade do Poder de Compra) / ano  
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População 
alemã: 82 MM 
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Classes ABC: 68,2% 

Cerca de 104 milhões de pessoas pertencem à Classe Média, 37 milhões de pessoas a mais do que tinha há uma década. 
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O Brasil reduziu a proporção de 
cidadãos que passam fome  
para 1,7% da população, ou  

3,4 milhões de habitantes em 2014.  
Na classificação da ONU-FAO,  
nações com menos de 5% da 

população com fome superaram  
a pobreza extrema  

em termos estruturais. 
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Média/ano 255.263      504.273       86.976       213.953      144.572      166.223      169.915     259.957      689.675    1.095.498 

Geisel          Figueredo          Sarney   Collor/Itamar      FHC I e II                 Lula I e II           Dilma 

Minha	  Casa	  Minha	  Vida	  contratou,	  até	  2013,	  3.316.430	  unidades	  habitacionais:	  	  
1.857.815	  concluídas	  e	  1.614.820	  entregues.	  	  
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Estabilização	  Conjuntural	  
visa	  a	  superação	  em	  curto	  prazo	  de	  	  
problemas	  macroeconômicos	  como:	  	  

inflação,	  	  
desemprego,	  e	  	  

déficit	  do	  balanço	  de	  transações	  correntes.	  
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Antes de 2004:  
taxa de juros real 

flutuava entre 12% 
e 24% aa. 
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8 

Taxas Selic 

Stop-and-Go 
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Relação entre os  
preços de exportação e  
os preços de importação 
de um país: indica seu 
poder relativo de  
compra externa. 

Importância 
da Economia 
do Petróleo 

Fluxo comercial em 2013: exportação (US$ 242,2 bi) + 
importação (US$ 239,6 bi) = ~1/2 trilhão de dólares 
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(inclusive plataformas petrolíferas) 



Crescimento	  Sustentado	  
tem	  por	  objeHvo	  	  

a	  aceleração	  ou	  a	  manutenção	  do	  
crescimento	  econômico	  em	  longo	  prazo.	  
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A formação bruta de capital fixo — medida do PIB que considera 
aplicações em construção e máquinas e indica o nível de investimentos 
produtivos no país — chegará em 2016 de 21% a 22% do PIB. 

Em estudo do Itaú BBA, óleo e gás é o setor que responde pela 
maior fatia de recursos necessários, com programas de R$ 543,4 
bilhões, ou quase 60% do total. É seguido por transportes (R$ 200 
bilhões), energia (R$ 162,4 bilhões) e saneamento (R$ 15 bilhões). 



Taxa	  de	  inves'mento:	  apesar	  do	  invesHmento	  ter	  crescido	  bem	  acima	  do	  PIB,	  	  
a	  taxa	  de	  invesHmento	  do	  Brasil	  não	  aumentou,	  substancialmente,	  	  

devido	  à	  redução	  do	  preço	  rela'vo	  dos	  “bens	  inves'mento”	  	  
em	  função	  da	  apreciação	  cambial	  e	  desonerações	  tributárias.	  	  

Considerando	  a	  taxa	  de	  inves'mento	  a	  preços	  constantes,	  que	  é	  o	  correto	  do	  
ponto	  de	  vista	  do	  crescimento,	  houve	  aumento	  de	  4,5	  pp	  do	  PIB	  desde	  2002.	  	  
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Brasil:	  taxa	  de	  investimento

Preços	  correntes

Preços	  constantes	  de	  2002

Fonte:	  IPEADATA	  até	  2012,	  projeção do	  BCB	  e	  cálculos	  do	  autor	  para	  2013



provedor	  de	  alimentos	  
fornecedora	  de	  
energia	  	  
(petróleo	  e	  gás)	  

prestadora	  de	  serviços	   produtora	  de	  	  
bens	  industriais	  

Nova	  Divisão	  Internacional	  do	  Trabalho?!	  
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Fábrica	  
do	  
Mundo	  

Fazenda	  
do	  
Mundo	  

CH
IN
A	  

BRASIL	  



• Eletrobras:	  Hidrelétricas	  
• BNDES	  e	  Caixa:	  Mobilidade	  
Urbana,	  Urbanização	  de	  
Favelas,	  Moradia	  Popular,	  
Saneamento	  

• AutomobilísHca	  (4ª.	  >)	  
• Embraer	  (4ª.	  >)	  

• Educação	  e	  Saúde	  
• PNBL	  (Plano	  Nacional	  de	  
Banda	  Larga)	  

• Rodovia,	  Ferrovia,	  Hidrovia,	  
Portos	  e	  Aeroportos	  

• Transposição	  do	  	  
Rio	  São	  Francisco	  

• Vale:	  Mineração	  
• Petrobrás:	  Extração	  do	  
Petróleo	  de	  Águas	  Profunda	  

• Pro	  Álcool	  (Etanol)	  

• Embrapa	  
• Banco	  do	  Brasil	  
• Complexo	  da	  Soja	  e	  
Biodiesel	  

• Complexo	  Sucro-‐
Alcooleiro	  /	  Etanol	  

• Complexo	  de	  Carnes	  

Agroindústria:	  	  
além	  do	  6%	  do	  PIB	  
da	  agricultura	  

ExtraHva	  Mineral	  
Petroindústria	  
Biocombuskvel	  
10%	  do	  PIB	  

Hidroeletricidade	  
Construção	  	  Civil	  
Construção	  Pesada	  

Indústria	  de	  
Transformação	  
18%	  do	  PIB	  

Servindústria:	  
Transportes	  

Telecomunicações	  
Tecnologia	  de	  
Informações	  

Sistema	  Financeiro	  
66%	  do	  PIB	  

Composição	  do	  PIB	  brasileiro:	  Diversificação	  Setorial	  
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terramarear	  
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Terra:	  
conquista	  
do	  cerrado	  

Mar:	  
extração	  de	  
petróleo	  

Ar:	  aviação	  
regional	  
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7º. 
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Em	  2014,	  a	  produção	  de	  petróleo	  do	  pré-‐sal	  
corresponde	  a	  cerca	  de	  20%	  do	  total	  e,	  em	  2018,	  

chegará	  a	  52%	  da	  produção	  de	  petróleo	  da	  Petrobras.	  

Já	  superamos	  500	  mil	  barris	  de	  petróleo	  
produzidos	  por	  dia	  no	  pré-‐sal,	  um	  patamar	  

alcançado	  apenas	  oito	  anos	  após	  	  
a	  descoberta	  em	  2006,	  e	  contando	  	  
com	  somente	  25	  poços	  produtores.	  	  

Petrobras:	  31	  anos	  
(1953-‐1984)	  com	  	  
4.108	  poços	  
produtores.	  	  

Bacia	  de	  Campos:	  
21	  anos	  com	  411	  
poços	  produtores.	  	  

Golfo	  do	  México:	  	  
20	  anos	  	  

Mar	  do	  Norte:	  	  
10	  anos.	  
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Em 2035, o Brasil será 
o sexto maior produtor 
de petróleo do mundo.  
A Petrobras produzirá  
4 milhões de barris de 
petróleo por dia no 
período 2020-2030.  
O Brasil estará 
produzindo mais que  
5 milhões de barris  
por dia, o dobro do 
que consome hoje. 
O Brasil já tem  
27,4 bilhões de barris 
de óleo equivalente 
entre reservas 
provadas e volumes 
potencialmente 
recuperáveis, sendo a 
contribuição do pré-sal 
da ordem de 57%. 
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