
Cresce Brasil +Engenharia 

+Desenvolvimento 

Lançado em 2006 pela FNE como uma 

contribuição da categoria visando ao 

desenvolvimento sustentável com inclusão social. 
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Áreas com impacto direto no desenvolvimento do País 
analisadas em 2006 
 
•ENERGIA 
•SANEAMENTO 
•RECURSOS HÍDRICOS 
•CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
•MEIO AMBIENTE 
•COMUNICAÇÕES 
•AGRICULTURA 
•TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS 
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Seminário 
FERROVIA ESSENCIAL 
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Seminário 
FERROVIA ESSENCIAL 

•Em 2006, o Cresce Brasil foi apresentado aos 
candidatos à Presidência da República. Com a reeleição 
de Luiz Inácio Lula da Silva, ele indica ministros para 
discutir as propostas do CB. 
•Alguns meses depois, o governo lança o PAC (Programa 
de Aceleração do Crescimento) que contempla grande 
parte das propostas apresentadas pelo Cresce Brasil. 
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Seminário 
FERROVIA ESSENCIAL 

Uma nova versão do Cresce Brasil é lançada, em média a cada 2 
anos, apresentando propostas factíveis para os governos 
municipal, estadual e federal, considerando principalmente as 
necessidades de investimento em infraestrutura e as constantes 
inovações na área tecnológica. 
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 Economia 

 BNDES-Financiamentos 

 Pré-sal 

 Agronegócio 

 Engenharia Pública 

 Desindustrialização 

 PPP’s 

 Portos e cabotagem 

 Habitação 

 Iluminação Pública 

 Internet Pública 

 Petrobras 

 Obras paralisadas 

 Embraer & Boeing 

 Ensino de engenharia 

 Pontes e viadutos 

 Barragens de mineração 

 Universidade/empresa 
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Outros temas 
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Visão Cresce Brasil – Transporte 
•Planejamento de longo prazo, visão integrada e 
reestruturação da matriz de transportes. 

•Transporte Ferroviário 
•Aumentar a participação do modal ferroviário na matriz de 
transportes brasileira, privilegiando aspectos de 
intermodalidade e a integração regional sul-americana.  
•Melhorar a oferta de infraestrutura das malhas ferroviárias.  
•Integração e formação de um sistema nacional ferroviário, 
com visão integrada de cadeia logística.  
•Ampliação e reforma do material rodante, vagões e 
locomotivas.  
•Superação dos gargalos logísticos e operacionais, 
principalmente nas áreas urbanas. 
•Melhorar e ampliar a oferta de superestrutura (terminais 
multimodais, terminais de transbordo, portos secos). 
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PAC FERROVIAS 2015/2018 
 

•No período, 3.457km em obras com destaque para: 
•Implantação de 685km da extensão Sul da Ferrovia 
Norte-Sul (FNS) (93,4%) 
•Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL) 1.022km 
entre Ilhéus e Caetité (75,3%) 

Seminário 
FERROVIA ESSENCIAL 
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O Cresce Brasil é um projeto em constante atualização, que 
busca, a partir de um amplo debate qualificado e 
democrático, com a participação dos profissionais da área 
tecnológica, universidades, setor produtivo e governo, 
alcançar a melhoria na qualidade de vida de todos os 
cidadãos brasileiros. 
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A opção pelo rentismo compromete o dinamismo 
da economia e a atividade produtiva com reflexos 
profundos no emprego. 

GRATO 
Fernando Palmezan Neto 

Coordenador Projeto Cresce Brasil - FNE 
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