
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS 
 
 

O 

montante de 

investimentos 

previstos pelas 

empresas estatais 

federais para 2004 é 

de R$ 32,8 bilhões. 

Somente no país, 

serão investidos R$ 

24,6 bilhões. O setor  

mais beneficiado é 

de petróleo e gás, o 

que está de acordo com a meta de buscar a auto-suficiência em petróleo até 2007. 

A maior parte desses investimentos será feito na Bacia de Campos e na 

manutenção e recuperação dos sistemas de produção. Também serão 

beneficiadas com R$ 2,4 bilhões as  refinarias, especialmente na modernização e 

adequação dos sistemas de produção.  

Significativas são as previsões para o investimento em energia 

elétrica, dentro do programa de normalização da oferta de energia elétrica no país. 

Parte dos recursos destina-se à expansão e melhoria dos sistemas de geração de 

energia elétrica. Aos empreendimentos de transmissão está previsto R$ 1,7 

bilhão, inclusive os voltados para estudos de viabilidade para execução de 

projetos em parcerias com empresas privadas.  
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Para o ano de 2004, em relação à execução provável para 2003, o 

montante de investimentos deverá crescer nominalmente 29%. Considerando 

apenas os investimentos das empresas estatais no país, registra-se também uma 

tendência de crescimento da ordem de 15%. 

 

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2004 (no país)
Empresas Estatais Federais

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2001 2002 2003 2004

R
$ 

m
ilh

õ
es

Demais Postais Instituições Financ.
En. Elétrica Petróleo e Gás TOTAL

 
 

As previsões de investimentos levam em consideração a efetiva 

capacidade de geração de recursos de cada empresa estatal federal, o que pode 

ser traduzido como um passo seguro com relação às metas de ajuste fiscal. 

Grande parte dos investimentos, 64%, será feita com recursos próprios e, apenas 

27% com recursos de operações de crédito de longo prazo, internas e externas.  

 

 

 

 

 

 

 

O Tesouro Nacional, no caso, participa apenas com 0,3%.  

             FONTES DE FINANCIAMENTO - 2004 
    (Investimentos das Empresas Estatais Federais) 
  R$ milhões 
Própria                16.490  64%
Aumento PL                    866  3%
Op. Internas LP                  1.492  6%
Op. Externas LP                  5.088  20%
Demais                 1.700  7%
TOTAL                25.636  100%



 3 

O volume previsto de investimentos não anula o compromisso de 

gerar um superávit primário de 0,70% do PIB (R$ 12,2 bilhões), mostrando o grau 

de capitalização em que se encontram as empresas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Necessidade de Financiamento Líquido –
NEFIL 
        Empresas Estatais Federais – 2004 
Discriminação R$ bilhões % do PIB
Grupo Eletrobrás      1,1 0,06%
Grupo Petrobrás       7,7 0,44%
Demais      3,4 0,20%
Total    12,2 0,70%


