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Evento realizadoemBrasíliadebateucomodestravaros investimentosnosetor
aperfeiçoandoosdispositivos legaise regulatóriosqueoregem

Osetor de infraestrutura é conside-
radofundamentalparaaretomada
docrescimentoeconômicodoPaís,
tantopelamagnitudedosrecursos
financeiros que envolvem os em-

preendimentos dessa natureza quanto pela me-
lhoria dos serviços que trazem à população depois
deconcluídos.Nosúltimosanos,noentanto,pouco
seavançounessesentido,sejapelafaltadeprojetos
consistentes, seja por problemas regulatórios que
afugentam investidores.

Estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) mapeou projetos de

investimentos de R$ 583,3 bilhões para o período
2016-2019. Técnicos do governo recém-empossa-
do incumbidos de verificar formas de deslanchar
asconcessõesquejáestãoprevistasdeaeroportos,
portos, rodovias e ferrovias estimam que elas
somam R$ 35 bilhões.

A Associação Brasileira da Infraestrutura e In-
dústrias de Base (Abdib) dá a sua contribuição
para apontar os caminhos para retomar esses in-
vestimentos. Entre os dias 5 e 6 de maio, promo-
veu o Simpósio de Infraestrutura: Perspectivas
Globais, Concorrência e Regulação, a partir de
uma parceria com a Academia Paulista de Ma-

gistrados (APM), com o Colégio Permanente de
Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura
(Copedem) e com a Escola Nacional de Formação
e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).

Uma das principais constatações do simpósio
foi a necessidade de reestruturar as agências re-
guladoras que atuam nos segmentos vinculados à
infraestrutura.Peloquesediscutiunoevento,hoje
esses órgãos estão sujeitos a ingerências políticas,
carecemdequadrostécnicosmaisbempreparados
e padecem a rotatividade de seu corpo diretivo.

O resultado dessas fragilidades é que grande
parte das decisões regulatórias acaba sendo con-

testada na Justiça, provocando impasse em con-
tratos de concessão já em vigor, atrasos em obras
licitadas, insegurança jurídica para a tomada de
decisão de investimentos no País e prejuízo para
osusuáriosde serviçospúblicos, cujaqualidadeda
prestação fica comprometida.

Como disse o ministro Gilmar Mendes, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), um dos palestran-
tes do simpósio: “O Judiciário acaba assumindo
o papel que deveria ser das agências reguladoras.
Temos que trabalhar na linha de um fortaleci-
mento das agências e esclarecer para a sociedade
o papel de cada órgão.”

Necessidade
de reestruturar

asagências
reguladoras foi um

dosprincipais temas
discutidosnosdois

diasdoevento
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Qual o papel das agências reguladoras
Falta de autonomia financeira e de independência política compromete a função  
de mediar interesses das prestadoras de serviços delegados pelo Estado e dos usuários

C riadas no governo do presidente 
Fernando Henrique Cardoso, 
entre dezembro de 1996 e se-

tembro de 2001, para garantir a estabi-
lidade regulatória dos serviços públicos 
concedidos pelo governo federal à ini-
ciativa privada, as agências regulado-
ras ainda enfrentam muitos entraves 
para exercer esse papel, como ficou 
demonstrado durante o Simpósio de 
Infraestrutura: Perspectivas Globais, 
Concorrência e Regulação, promovido 
nos dias 5 e 6 de maio, em Brasília, pela 
Associação Brasileira da Infraestrutura 
e Indústrias de Base (Abdib).

Em relatório divulgado no ano pas-
sado, o Tribunal de Contas da União 
(TCU) já apontava que há demora pelo 
Poder Executivo na substituição de di-
retores e faltam transparência e regras 
claras na atuação das agências, o que 
leva à judicialização de questões téc-
nicas e diminui fortemente a autono-
mia decisória. Para o ministro Bruno 
Dantas, do TCU, ao deixar de indicar 
os quadros das agências, o Executivo 
usurpa a competência do Senado, o 
responsável constitucionalmente pela 
sabatina dos diretores dessas entida-
des. Dantas lembra que, se as agências 
fossem mais bem estruturadas, não 
precisariam aguardar um parecer do 
tribunal. “O papel do TCU não é fazer 
modelagem de mercado, e sim fiscali-
zar se os atos das agências estão am-
parados na lei”, explicou o ministro.

Segundo Dantas, o saldo da atua-
ção do TCU é muito mais positivo do 
que negativo. Se o Brasil até agora teve 
algumas rodadas bem-sucedidas de 
concessões, diz o ministro, a partici-
pação do TCU foi crucial. “Esse quadro 
que identificamos hoje, de um certo 

temor reverencial que as agências e o 
poder concedente, que são os ministé-
rios, têm em relação ao TCU tem raízes 
mais fundas”, afirma o ministro. “Não 
é porque o TCU é o bicho-papão e que 
está lá para condenar todo mundo. É 
claro que o TCU é firme e rigoroso, mas 
está habilitado para fazer o que faz e, 
às vezes, as agências e os ministérios 
não estão.”

Segundo o engenheiro Edvaldo San-
tana, que foi diretor da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel) duran-
te oito anos, as agências perderam o 
protagonismo e hoje ocupam papéis 
secundários na concessão e fiscaliza-
ção da infraestrutura no País. Em seu 
entendimento, isso se deve ao cresci-
mento do intervencionismo estatal: 
“O Estado interventor cria regras no-
vas que vão modificando a economia, 
promovendo desonerações tributárias 
e incentivos a setores escolhidos”. San-
tana cita ainda a falta de autonomia 
financeira e de independência política 
como principais entraves ao bom fun-
cionamento das agências.

Para muitos especialistas que acom-
panham a área, há a sensação de que as 
agências reguladoras não têm cumpri-
do o que deveria ser seu verdadeiro pa-
pel. Há excessiva interferência minis-
terial e politização em seus quadros e 
pouca percepção de como os contratos 
de concessão são afetados por políticas 
públicas e pelo andamento geral da 

economia. “As agências reguladoras 
precisam melhorar seus padrões de 
governança”, diz José Berenguer, pre-
sidente do banco JP Morgan no Brasil. 
“É de se exigir algo mais do que gerir 
e fiscalizar com uma visão excessiva-
mente estreita os contratos de conces-
são”, reforça o consultor econômico 
Raul Velloso.

Na época em que foram criadas, após 
a instituição em 1990 do Plano Nacio-
nal de Desestatização, ficou estabele-
cido que vários setores estratégicos da 
economia seriam privatizados, geran-
do a necessidade da criação de órgãos de 
regulação e fiscalização que mediassem 
os interesses das empresas prestadoras 
de serviços delegados pelo Estado e dos 
usuários. “Havia um discurso, mais do 
que uma convicção geral, de que o Brasil 
deveria despolitizar a burocracia de go-
verno e oferecer mais profissionalismo 
na administração”, afirma o advogado 
Carlos Ari Sundfeld, especialista em 
direito público e professor da Escola de 
Direito da Fundação Getúlio Vargas em 
São Paulo (FGV-SP).

Para garantir essa estrutura, ficou 
estabelecido que as agências seriam au-
tarquias de regime especial, integradas 
à administração pública, formadas por 
pessoas de grande especialização téc-
nica, que deveriam atuar com a maior 
independência possível em relação ao 
Poder Executivo e com imparcialida-
de em relação às partes interessadas. 

As primeiras a serem criadas foram a 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), a de Telecomunicações (Ana-
tel) e a do Petróleo (ANP). Atualmente, 
são dez agências reguladoras federais 
e inúmeras outras estaduais e muni-
cipais, cada uma estruturada de acor-
do com um setor. Entre as federais, a 
última foi criada no governo do pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 
2005: a Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac).

Não há um marco legal aplicável a to-
das as agências, embora existam vários 
projetos de lei com esse objetivo em tra-
mitação no Congresso. Em comum, to-
das possuem uma diretoria colegiada, 
ouvidoria, procuradoria, recursos hu-
manos, áreas especializadas em regula-
ção, fiscalização e administrativas. Os 
diretores, aos quais cabem as decisões 
em última instância, possuem manda-
tos fixos para se proteger de pressões 
políticas e não podem ser demitidos por 
critérios arbitrários. São indicados pela 
Presidência da República, com apro-
vação do Senado, após sabatina para 
verificação de sua competência.

“Na prática, as agências acabaram 
tendo o modelo desvirtuado”, consta-
ta Sérgio Guerra, professor de direito 
administrativo da FGV-Direito Rio. 
“Hoje, temos órgãos com uma boa base 
técnica, prejudicada pela interferência 
casuística dos políticos.” O exemplo 
mais contundente dessa interferência, 

segundo os especialistas, foi o proble-
ma vivido por usinas e distribuidoras 
de energia desde 2012, quando o gover-
no federal decidiu forçar uma queda no 
preço da luz para famílias e empresas. 
A medida resultou em desequilíbrio do 
setor elétrico e desrespeito a contratos, 
iniciando um processo de desajuste no 
setor que ainda não terminou.

“A longo prazo, como no caso de con-
cessões a empresas de energia elétrica, 
contratos que se acredita terem subs-
tância jurídica não são obedecidos rigo-
rosamente por interferência política”, 
afirma Carlos Ari Sundfeld. “Essa inse-
gurança tira a confiança das empresas 
para participar de concessões na área 
de infraestrutura. Por isso, a indepen-
dência das agências é essencial, do pon-
to de vista técnico e também político.”

Para o advogado Nelson Eizirik, 
especializado em direito societário, 
quando as decisões das agências são 
mais técnicas, reduz-se o número de 
litígios judiciais. É o que ocorre, por 
exemplo, com a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). O órgão costuma 
embasar suas decisões em pareceres 
estritamente técnicos e, além disso, 
conta com o Conselho de Recursos do 
Sistema Financeiro Nacional, que tem 
uma composição mista, com metade 
dos julgadores representantes da so-
ciedade e a outra metade, do governo.

“O chamado Conselhinho é um órgão 
de recursos que avalia as decisões da 
CVM e do Banco Central e cujas deci-
sões são normalmente acatadas pelas 
partes. Em poucos casos se recorre à 
Justiça, apesar de existir também es-
sa possibilidade”, explica Eizirik, para 
quem a autonomia da CVM deveria ser-
vir de espelho às agências reguladoras.

Queda forçada na 
conta de energia 

desajustou o setor 
elétrico, desrespeitou 

contratos e 
comprometeu 
investimentos

“Hoje, temos órgãos com uma boa base técnica, 
prejudicada pela interferência casuística dos políticos”

Sérgio Guerra, professor de direito administrativo da FGV-Direito Rio
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O cozinheiro Caio 
pega a Linha 4-Amarela 
do metrô de São Paulo.

Os pratos chegaram via 
Aeroporto Internacional de BH, 
antes de virem a São Paulo.

Pela Rodovia Presidente 
Dutra, os caminhões 
trazem o palmito. 

A CCR VIABILIZA SOLUÇÕES EM INFRAESTRUTURA 
QUE AJUDAM O BRASIL A ANDAR SEMPRE PRA FRENTE 
E FACILITAM A VIDA DE MILHÕES DE PESSOAS.

É por aqui 
que você 
chega lá.
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PRODUZIDO POR

Indicação de dirigentes  
tornou-se moeda de troca
A nomeação dos titulares das agências, 
em geral, obedece a interesses partidários, 
quando o critério deveria ser técnico

“O governo usa as agências como moeda de troca na conquista de apoio no Congresso.  
Há um descumprimento da lei, e aí vejo uma ausência de ação do Ministério Público,  

que deveria exigir habilitação técnica, ilibada reputação e notória especialização  
por parte dos indicados para a direção das agências”

Pedro Dutra, conselheiro do Instituto Brasileiro de Estudos das Relações de Concorrência e de Consumo (Ibrac)

A interferência do Poder Execu-
tivo na escolha dos dirigentes 
das agências reguladoras ocorre 

de diferentes formas. Não é incomum 
que os nomes indicados sejam objeto 
de barganha política para acomodar 
apadrinhados dos partidos. Além disso, 
há demora na substituição de diretores, 
o que leva à permanência de interinos 
à frente das agências, com significativo 
prejuízo à tomada de decisões. Fatos co-
mo esses levaram o Tribunal de Contas 
da União (TCU) a alertar sobre “o risco 
de perda de quórum deliberativo e a 
consequente debilidade da capacidade 
decisória das agências” no ano passado.

Neste ano, a Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) ficou em situação 
delicada com a saída do presidente e de 
um dos diretores do órgão, deixando a 
diretoria colegiada, que já tinha uma de 
suas cinco vagas em aberto, sem quórum 
mínimo para tomar decisões importan-
tes. Em março, foi nomeado interina-
mente como presidente o diretor José 
Ricardo Pataro Botelho de Queiroz, com 
outros três novos diretores. A medida, 
em caráter de urgência, foi necessária 
para dar andamento aos editais de con-
cessão de quatro aeroportos (Salvador, 
Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis) 
e montar operações especiais nos termi-
nais para a Olimpíada do Rio de Janeiro.

A mesma situação ocorre com a 
Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq). A indefinição em 
relação à composição da diretoria po-
derá provocar o adiamento de leilões 
e concessões de terminais portuários. 
O cargo de diretor-presidente está 
vago desde fevereiro. Para o lugar, foi 

indicado pelo senador Jader Barbalho 
o ex-senador Luiz Otávio Campos. A 
indicação foi contestada porque Luiz 
Otávio é presidente do Conselho Fiscal 
da Companhia Docas do Estado do Rio 
de Janeiro, estatal regulada pela Antaq. 
Conforme a lei que criou a Antaq, os 
diretores não podem ter tido vínculo 
com empresa regulada pela agência nos 
12 meses anteriores ao da nomeação.

“O governo usa as agências como 
moeda de troca na conquista de apoio 
no Congresso”, afirma o advogado Pe-
dro Dutra, conselheiro do Instituto 
Brasileiro de Estudos das Relações de 
Concorrência e de Consumo (Ibrac). “A 
nomeação dos titulares das agências 
passa a obedecer a interesses partidá-
rios e o critério deixa de ser técnico.”

Segundo Dutra, as agências ficam 
acéfalas diante da barganha de votos no 
Congresso. “Há um descumprimento da 
lei, e aí vejo uma ausência de ação do Mi-
nistério Público, que deveria exigir habili-
tação técnica, ilibada reputação e notória 
especialização por parte dos indicados 
para a direção das agências”, afirma.

Para o advogado Carlos Ari Sund-
feld, professor da Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas em São Paulo 
(FGV-SP), uma maneira de parar com 
a interferência política na direção das 
agências seria envolver outros órgãos co-
mo o Ministério Público, o TCU e a Con-
troladoria Geral da União nas indicações. 
“Os candidatos teriam que apresentar 
um plano de trabalho a esses órgãos an-
tes de serem submetidos à sabatina no 
Senado Federal”, afirma. “Dessa forma, 
se eliminaria uma série de indicações 
frágeis. Outra necessidade é estabelecer 

prazos para as indicações, a fim de evitar 
as lacunas de agora.”

Desde 2004, tramita no Congresso 
Nacional o Projeto de Lei nº 3.337, que 
visa uniformizar a legislação para as 
agências federais. A proposta é estrutu-
rá-las de modo a preencher os cargos de 
direção por editais públicos com experi-
ência gerencial por meio de um comitê 
de busca ou pelo conselho consultivo. 
“Na reformulação do desenho das agên-
cias, estão previstas regras sobre gestão 
e desempenho, ouvidoria independente 

e mecanismos de controle social”, diz 
Sérgio Guerra, professor de direito ad-
ministrativo da FGV-Direito Rio.

Uma questão importante, segundo 
os especialistas, é garantir recursos 
financeiros, sem a possibilidade de 
contingenciamento paralisante como 
ocorre agora. “O orçamento deve ser 
segregado, constituindo unidade or-
çamentária autônoma”, frisa Guerra. 
“Quando as agências reguladoras fo-
ram criadas, o Congresso não estabe-
leceu autonomia financeira para elas.”

Entre os fundos contingenciados 
pelo Tesouro para ajudar a fazer o su-
perávit fiscal do governo está o Fundo 
de Universalização dos Serviços de Te-
lecomunicações (Fust), formado pela 
contribuição de 1% da receita das opera-
doras de telecomunicações e de TV por 
assinatura; e o Fundo de Fiscalização 
das Telecomunicações (Fistel). Segundo 
a Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), de 1999 a 2015, apenas 
6,2% desses fundos foram aplicados na 
própria entidade.

Como funcionam  
esses órgãos fora do Brasil

O modelo das agências reguladoras é 
antigo. Surgiu nos Estados Unidos 
em 1887 com a finalidade de moderar 

a exploração das ferrovias no âmbito interes-
tadual. No século 20, outras agências foram 
criadas à medida que se percebeu a necessi-
dade de coibir práticas antitrustes e regular a 
concorrência nos mercados em vários setores. 
Com o passar do tempo, as agências norte-a-
mericanas passaram por diversas reformula-
ções, mas de um modo geral essas instituições 
não são vinculadas ao Poder Executivo e po-
dem ditar normas jurídicas e atos normativos, 
desde que autorizadas pelo Congresso e pelo 
Poder Judiciário para solucionar conflitos de 
interesse dentro de suas atribuições.

Hoje, o modelo norte-americano de agências 
serve, além de regulação de setores da econo-

mia, para a fiscalização de serviços em áreas 
como meio ambiente e saúde. Esse modelo, 
também seguido no Brasil, prevê a exigência de 
profissionalização nas atividades e a imparciali-
dade na atuação do Estado em alguns setores da 
economia, como justificativas para atribuição 
de independência das agências.

Atualmente, o sentido das agências está 
presente em quase todos os países ocidentais, 
respeitando as peculiaridades nacionais. Na 
França, por exemplo, existem as autoridades 
administrativas independentes, que não são 
dotadas de personalidade jurídica própria, com 
seu orçamento ligado às estruturas ministe-
riais. Foi a forma adotada para regular setores 
econômicos, sendo o serviço público do regime 
parlamentar mais protegido das injunções par-
tidárias do Poder Executivo.

PROBLEMAS QUE AFETAM  
AS AGÊNCIAS REGULADORAS
• Diminuição da independência 
e autonomia decisória.

• Falta de autonomia 
financeira e contingenciamento 
de recursos.

• Faltam transparência  
e regras claras na atuação 
das agências, o que provoca 
a judicialização de questões 
técnicas.

• Demora do Poder  
Executivo na indicação  
de diretores e diretor- 

-presidente das agências. 
Cargos ficam vagos durante 
muito tempo ou são 
ocupados por interinos.

• Comando é ocupado  
por apadrinhados políticos 
muitas vezes sem  
competência técnica.

• Crescimento do 
intervencionismo estatal. 
Agências passam a  
ocupar papéis secundários  
na concessão e fiscalização  
da infraestrutura no País.

• Quando há diretores  
com boa base técnica, 
decisões são prejudicadas  
pela interferência casuística 
dos políticos.

•Desde 2004, tramita no 
Congresso o Projeto de Lei  
nº 3.337, que visa uniformizar 
a legislação para as agências 
federais e estruturá-las de  
modo a preencher os cargos 
de direção por editais públicos  
com experiência gerencial por  
meio de um comitê de busca  
ou pelo conselho consultivo.

Dutra: quando a nomeação nas agências obedece apenas a interesses partidários, o critério deixa de ser técnico

Este material é produzido pelo Núcleo de Projetos Especiais de Publicidade do Estadão, sob patrocínio da ABDIB.
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Temas regulatórios  
transformam-se em disputa judicial
Concessionárias recorrem aos tribunais para que decisões de agências levem  
em consideração respeito aos contratos e equilíbrio financeiro das empresas

Desentendimento entre agências e concessionárias pode custar caro ao bolso do usuário dos serviços

A s concessionárias de rodovias 
e o governo do Rio Grande do 
Sul travam uma batalha judi-

cial bilionária. De um lado, as operado-
ras alegam que os órgãos reguladores, 
como a Agência Estadual de Regulação 
dos Serviços Públicos Delegados do Rio 
Grande do Sul (Agergs), deixaram de 
conceder os reajustes anuais, o que le-
vou a um desequilíbrio financeiro e per-
das para as empresas estimadas em até 
R$ 3 bilhões. Por outro lado, a agência 
estadual considera que as atribuições 
foram cumpridas, tanto no âmbito fis-
calizatório quanto em relação aos as-
pectos econômico-financeiros. Diante 
do impasse, caberá ao Poder Judiciário 
dar a decisão final. O imbróglio jurídico 
teve início em 2013, quando os con-
tratos de prestação de serviços foram 
rescindidos pelo Estado e começou a 
ser discutido, além do desequilíbrio 
financeiro, o prazo contratual.

A situação vivida no Rio Grande do 
Sul ilustra um dos principais proble-
mas que envolvem as agências regu-
ladoras: a judicialização das decisões, 
reflexo, na opinião de especialistas, 
da politização dos órgãos. “Quando as 
decisões das agências não são técnicas, 
aumentam os litígios no Judiciário e is-
so eleva o custo do capital, já que o risco 
regulatório passa a ser um dos com-
ponentes que a concessionária tem de 
levar em consideração ao definir seus 
preços”, diz o professor de economia 
Arthur Barrionuevo Filho, da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).

“Acho que a judicialização dos proces-
sos tem como origem a demora em tem-
po ou em forma na resposta das agên-
cias reguladoras. O que se deve analisar 
são as causas dessas demoras, que não 
apenas envolvem aspectos técnicos, 
mas também a filosofia de trabalho que 
uma determinada agência promove”, 
afirma José Luis Menghini, presidente 
da Inframerica, concessionária dos ae-
roportos de Brasília e Natal.

Para o ministro Marco Aurélio 
Mello, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), os papéis das agências e dos 
tribunais estão invertidos, pela falta 
de capacitação técnica das agências, 
que acaba abarrotando a Justiça de 
processos. Em sua opinião, as agên-

cias foram praticamente destruídas 
nos últimos 13 anos por todo tipo de 
ingerência: “É preciso que o Brasil as 
reconstrua para que o investimento 
em infraestrutura volte a crescer.”

Outro exemplo de decisão regulado-
ra que foi parar no Judiciário é a taxa 
de fiscalização proposta pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) para ônibus interestaduais, 
que previa o pagamento de R$ 1.800 
por veículo. Associações de classe pe-
diram ao Judiciário a suspensão da 
taxa por considerarem que houve falta 
de comunicação da agência e que a co-
brança traria desequilíbrio econômico 
às empresas.

Segundo Barrionuevo, discussões de 
temas complexos como esse são feitas 
no Brasil de forma muito rápida e sem 
levar em consideração o que é sugerido 
pela sociedade. “Nos Estados Unidos, 

temas que aqui são discutidos em 60 
dias demoram mais de um ano”, diz 
o professor da FGV. “Além disso, no 
Brasil, como o setor privado já sabe que 
suas sugestões não serão atendidas, ele 
nem ajuda no debate.”

Para especialistas, casos como a falta 
de reajuste de tarifas têm impacto signi-
ficativo na definição dos investimentos 
pelas empresas. “Há um desequilíbrio 
quando o órgão regulador atende ao 
apelo político, deixa de cumprir o que 
está em contrato e causa um passivo, 
que inevitavelmente vai parar no Judi-
ciário. E o governo, muitas vezes, aposta 
na morosidade dos tribunais, ao fazer 
ingerências indevidas nas agências”, diz 
o professor Luiz Afonso Senna, da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), e ex-diretor da ANTT.

As agências reguladoras foram cria-
das em meados dos anos 1990 com 

o intuito de ser o tripé entre Estado, 
iniciativa privada e sociedade, com a 
função de exercer o papel fiscalizador 
e regulador dos mais diversos setores 
da economia. “É importante frisar 
que as agências têm apenas 15 anos 
de existência e que o ambiente regu-
latório amadurece constantemente. 
Essa discussão gerada entre as enti-
dades é saudável e contribui para um 
ambiente cada vez mais equilibrado. 
Enxergamos isso como um processo 
natural”, informa a ANTT, em nota.

Especialistas acham, no entanto, 
que nos últimos anos as agências 
passaram a ter menos decisões téc-
nicas para atender às necessidades do 
Estado. “As agências passaram a ter 
influência política e a análise técni-
ca ficou em segundo plano”, afirma o 
professor Paulo Resende, da Fundação 
Dom Cabral. Para ele, boa parte dos 
atrasos das obras de infraestrutura 
poderia ser minimizada se houvesse 
um projeto executivo antes do proces-
so licitatório.

“Hoje, 90% das obras de infraestru-
tura sofrem atraso acima de 30%, che-
gando em alguns casos a 200%, porque 
o concessionário não conhecia o pro-
jeto antes de iniciar a obra. Com isso, 
ganha-se o direito a aditivos contra-
tuais e cria-se um ambiente propício à 
corrupção”, avalia Resende. Ele sugere 
que todas as obras de infraestrutura 
tenham um projeto executivo reali-
zado por empresas do setor que não 
poderão participar da concessão. E só 
com o projeto em mãos deveria ocorrer 
o processo de licitação. Dessa forma, é 
possível evitar um problema recorren-
te no Brasil que é uma obra custar mui-
to mais do que o valor inicial do projeto.

Resende afirma que o País não tem 
estrutura, nem no Executivo nem no 
Judiciário, para tocar várias obras ao 
mesmo tempo: “Temos que aprender 
a priorizar e fazer poucas obras, mas 
com grande impacto estruturante. 
Não podemos mais viver com licita-
ções e concessões sem projeto exe-
cutivo e sem que o Executivo tenha 
condições de acompanhar o que está 
ocorrendo. Inevitavelmente, isso vai 
parar no Judiciário, que também não 
terá condições de atender à demanda”.

Custo da judicialização pesa para empresas e para os cidadãos

A pesar de ser um direito consti-
tucional recorrer ao Judiciário 
sempre que uma das partes se 

sente lesada, há um custo alto para 
isso, que se reflete diretamente nos 
valores dos serviços prestados, seja 
com o pagamento de multas, seja com 
reposição de perdas para a empresa, 
seja com um custo maior no contrato 
por considerar esse tipo de situação. 
“Esse risco regulatório mais elevado 
chega a aumentar de dois a seis pon-
tos percentuais o custo de capital na 
América Latina, segundo estudo do 
Banco Mundial”, diz o professor Ar-

thur Barrionuevo Filho, da FGV.
“Apesar de existirem leis e con-

tratos, o que a agência reguladora 
decidirá é sempre uma incógnita, 
e o custo do empreendimento fica 
ainda mais difícil de apurar quando 
o Judiciário entra em cena, pois nos-
sa jurisprudência é muito instável”, 
comenta o advogado Fabio Machado, 
sócio do escritório Andrade de Maia.

Para os especialistas, uma forma de 
o setor privado minimizar o impac-
to é por meio da Análise de Impacto 
Regulatório (AIR), instrumento pa-
ra mensurar as consequências das 

decisões do regulador. “Em tese, as 
empresas já fazem isso, mas ainda é 
um processo muito falho. Aos poucos 
estão aperfeiçoando e isso é muito 
bom”, considera Barrionuevo Filho.

Para ele, outro ponto que ajudaria 
a tornar os processos judiciais mais 
rápidos seria a adoção de varas es-
pecializadas em direito econômico 
e em regulação, proposta defendida 
também pelo Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica (Cade). 
“Varas especializadas poderiam 
contribuir para reduzir o prazo de 
uma decisão”, diz o procurador-che-

fe do Cade, Victor Santos Rufino. 
Ele comenta que não são muitos os 
processos envolvendo regulação ou 
direito econômico. No entanto, são 
ações que têm impacto socioeconô-
mico muito grande, o que justifica-
ria a especialização do Judiciário.

Não há levantamento recente so-
bre o número de decisões das agên-
cias reguladoras que vão parar no 
Judiciário, tampouco da quantidade 
de decisões que são revertidas. O 
último dado é de uma pesquisa feita 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), em parceria com a Universi-

dade de São Paulo (USP), que mostra 
que a maior parte das decisões das 
agências é confirmada pelo Judici-
ário. A ANA teve 100% das decisões 
confirmadas; Anatel, 92%; ANTT, 
com 90%; Cade, 74%; ANP, 71%; 
Aneel, 62% e Anac com 10%.

De um modo geral, os percentuais 
são bem parecidos com o da Justiça 
norte-americana. “Nos Estados Uni-
dos, estudos mostram que a Suprema 
Corte mantém 91% das decisões das 
agências reguladoras”, diz o advo-
gado Fernando Villela, do escritório 
Siqueira Castro.

PRINCIPAIS PONTOS DE DISCÓRDIA ENTRE AGÊNCIAS E CONCESSIONÁRIAS
• Descumprimento de 
deveres contratuais por 

parte das agências.

• Descumprimento das 
regras estabelecidas 

pelas próprias  
agências.

• Falta de comunicação 
prévia dos atos 

regulatórios.

• Contestação 
por parte das 

concessionárias  
de aplicação de  

multas pelas  
agências.

• Aplicação de 
sanções em geral (há 

penalidades que podem 
tornar o administrador 

inabilitado por até  
20 anos).

• Discordância da 
decisão do órgão 

regulador.

• Decisões com grande 
impacto financeiro às 

prestadoras de serviço 
e que afetam boa 

parte da sociedade, 
como a adoção de 
taxas adicionais às 
preestabelecidas.

Barrionuevo: assuntos complexos são discutidos de forma rápida e sem considerar o que é sugerido pela sociedade

“Quando as decisões 
das agências não são 
técnicas, aumentam 

os litígios no Judiciário 
e isso eleva o custo do 
capital, já que o risco 

regulatório passa a ser 
um dos componentes 
que a concessionária 

tem de levar em 
consideração ao 

definir seus preços” 

Arthur 
Barrionuevo 

Filho, professor de 
economia da FGV
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Por que as concessões de 
infraestrutura emperraram
Falta de planejamento, intrincadas exigências burocráticas  
e ambientais e modelos de leilões que determinam a taxa de  
retorno dos operadores são apontados como principais razões

E m 15 de agosto de 2012, o gover-
no federal lançou o Programa 
de Investimentos em Logística 

(PIL), uma ambiciosa iniciativa que 
previa investimentos de R$ 133 bi-
lhões em um conjunto de projetos que 
contribuiriam para o desenvolvimento 
de um sistema de transportes moder-
no e eficiente, conduzido por meio de 
parcerias com o setor privado, promo-
vendo-se sinergias entre os modais 
rodoviário, ferroviário, hidroviário, 
portuário e aeroportuário. O objetivo 
era dotar o País de uma infraestrutura 
de transportes adequada, após duas 
décadas de baixo investimento.

De lá para cá, no entanto, quase nada 
se avançou nesse objetivo. Os mode-
los de concessão não atraíram os po-
tenciais interessados e as intrincadas 
exigências burocráticas e ambientais 
praticamente paralisaram os poucos 
contratos firmados com a iniciativa 
privada em cada um desses segmentos 
de transporte elencados pelo governo 
como prioritários para a promoção do 
desenvolvimento do Brasil.

Na opinião do consultor econômico 
Raul Velloso, a raiz de todas as razões 
para que os processos de novas con-
cessões estejam paralisados ou sem 
interessados está na falta de plane-
jamento de longo prazo, algo a que o 
governo federal, diz ele, poderia ter se 
dedicado, por exemplo, ao criar a Em-
presa de Planejamento de Logística 
(EPL), mas não o fez.

“A EPL, com seus 150 funcionários, 
que pouco tem feito em matéria de 
planejamento, deveria ser incorpora-
da ao Ministério do Planejamento e lá 
atuar fortemente, passando a elabo-
rar um verdadeiro planejamento de 
longo prazo de logística, com a parti-

cipação dos investidores privados e a 
elaboração dos respectivos projetos 
básicos, além de, obviamente, tentar 
aproveitar o melhor dos projetos exis-
tentes”, afirma Velloso.

Segundo Pedro Celestino, presiden-
te do Clube de Engenharia do Rio de 
Janeiro, a segurança jurídica no atual 
cenário é precária, porque as regras 
mudam a cada instante, por isso o pro-
cesso não deslancha.

Enzo Ferracini, diretor de infraes-
trutura da JLT Brasil Corretagem de 
Seguros – grupo de origem britânica 
que acompanha projetos em andamen-
to no Brasil e em mais de 50 países – 
conta que, desde o ano passado, o mer-
cado praticamente parou. “Há volume 
significativo de projetos suspensos ou 
cancelados e de obras em fase final. 
Alguns poucos estão em fase de pla-
nejamento. O volume de projetos em 
desenvolvimento, licitação e execução, 

porém, caiu drasticamente. Isso reflete 
tanto a falta de novas encomendas do 
setor público quanto o desinteresse do 
setor privado”, diz Ferracini.

A JLT também realiza uma análise 
de risco trimestral nos países em que 
acompanha esses projetos. Segundo 
Ferracini, o indicador de risco finan-
ceiro do Brasil ainda está na média 
global e das Américas, apesar da situa-
ção fiscal do governo, mas o indicador 
de risco político está pior que a média 
global e das Américas, e o indicador 
de risco operacional é duas vezes mais 
alto que o da média global, devido aos 
atrasos e à burocracia que aumentam 
os custos operacionais e afugentam 
potenciais investidores.

De acordo com Raul Velloso, para 
o mercado brasileiro ser atrativo, há 
três pré-requisitos fundamentais: se-
gurança jurídica, segurança regulató-
ria e bons projetos. Essa combinação 
é positiva tanto para investidores e 
operadores nacionais quanto para os 
estrangeiros. Ele lembra, ainda, que é 
possível formular um modelo tarifá-
rio que remunere adequadamente o 
concessionário e atenda aos interesses 
dos usuários desses serviços públicos.

“Havendo planejamento adequado 
e estudos capazes de indicar projetos 
autossustentáveis, em que se identi-
fique uma tarifa que o usuário esteja 
disposto a pagar pelo serviço prestado 
e que remunere adequadamente o con-
cessionário, não haverá problema”, diz 
o consultor econômico. “Basta, então, 
fazer um leilão que seja o mais compe-
titivo possível; além de dispor de uma 
agência reguladora com autonomia 
e que construa uma reputação de ter 
uma postura equilibrada em relação 
aos assuntos de sua competência.”

Para José Berenguer, presidente do 
banco JP Morgan no Brasil, as defi-
ciências de infraestrutura geram 
consideráveis perdas para o País, 
que ocupa a 75ª posição no Índi-
ce de Competitividade Global de 
2015, elaborado pelo Fórum Eco-
nômico Mundial.

Em sua participação no Simpósio 
de Infraestrutura: Perspectivas Glo-
bais, Concorrência e Regulação, em 
Brasília, Berenguer lembrou que as 
lacunas observadas na infraestrutura 
são evidentes em quase todos os seto-
res. O rodoviário, exemplificou, por 
onde se escoam 60% de todas as car-
gas no País, apresenta apenas 18% de 
estradas pavimentadas. Além disso, 
disse o executivo, o custo do transpor-
te por rodovias chega a ser 40% mais 
alto que o de outras opções.

“Nossa matriz de transporte é 
totalmente inadequada do ponto de 
vista de lucro”, ressaltou. “Nossos 
dez maiores concorrentes de expor-
tação têm uma matriz muito mais 
vantajosa que a nossa, o que acaba 
sendo traduzido no preço final de 
nossos produtos.”

Na avaliação de José Berenguer, 
existem os entraves administrati-
vos que envolvem toda a questão 
de liberação de obras, que é muito 

lenta, e o excesso de burocracia e o 
ambiente regulatório. “As agências 
reguladoras precisam melhorar seus 
padrões de governança”, disse.

Segundo o ministro Marco Au-
rélio Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que também parti-
cipou do simpósio, as concessões são 
necessárias para o País avançar no 
processo de crescimento. Para isso, 
afirmou, é preciso que se tenha uma 
intervenção mínima do Estado e que 
as agências reguladoras possam de-
sempenhar seu papel de forma ágil 
e transparente. “Na intervenção ou 
na delegação, devem ser observa-
dos como princípios a legalidade, 
a concorrência e a livre iniciativa”, 
disse, acrescentando que o acesso 
aos tribunais deve acontecer apenas 
em última instância.

Em momentos de crise política, 
econômica e financeira, as institui-
ções não podem se omitir, advertiu 
Mello. O País precisa recuperar o tem-
po perdido, pensar adiante e buscar a 
correção de rumos para a geração fu-
tura chegar ao Brasil sonhado. “É pre-
ciso concretizar sonhos e, para isso, é 
necessário empregar a Constituição 
Federal, e que os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário trabalhem 
juntos”, enfatizou.

REFLEXOS NA 
COMPETITIVIDADE  
DO BRASIL

Leilões de concessão de 
aeroportos ficam parados no 

Tribunal de Contas da União 
por problemas técnicos em 

seu edital, assim como ocorre 
em várias rodovias

José Berenguer: “O Brasil tem apenas 18% de estradas pavimentadas”

“Há volume significativo de projetos suspensos ou cancelados e de 
obras em fase final. Alguns poucos estão em fase de planejamento.  

O volume de projetos em desenvolvimento, licitação e execução, 
porém, caiu drasticamente. Isso reflete tanto a falta de novas 

encomendas do setor público quanto o desinteresse do setor privado”
Enzo Ferracini, diretor de infraestrutura da JLT Brasil Corretagem de Seguros
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Raul Velloso: “Falta planejamento  
de longo prazo no Brasil”
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Regulação precisa aceitar lucro para atrair investidores

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO  
EM INFRAESTRUTURA (% DO PIB)
Lacuna de infraestrutura tem crescido devido à estagnação 
do investimento privado e baixo investimento público

PPPs podem dobrar o volume  
de investimento no Brasil

Marco legal tem de primar pela estabilidade nas regras e reconhecer  
a margem de ganho das empresas, dizem especialistas

Presidente da CCR considera que as Parcerias Público-Privadas são um bom 
mecanismo para que o País retome o caminho do crescimento econômico

O jurista Nelson Eizirik, especia-
lizado em direito societário, 
defendeu em sua palestra no 

Simpósio de Infraestrutura: Perspec-
tivas Globais, Concorrência e Regu-
lação que, para atrair investidores em 
projetos de infraestrutura, o Brasil 
precisa ter um modelo de regulação 
constante, estável e previsível, com 
agências fiscalizadoras independentes 
e dotadas de capacitação técnica, e que 
esse marco legal aceite a existência do 
lucro por parte das concessionárias. 
“Do contrário, será muito difícil reto-
mar as concessões”, afirmou.

Para Eizirik, o Brasil possui enorme 
potencialidade, mercado consumidor 
e profusão de recursos naturais: “Com 
a estabilidade política e regulatória, os 
investimentos voltarão e, consequen-
temente, o crescimento econômico”. 
Otaviano Canuto, diretor executivo 
para o Brasil do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), concorda, desde 
que o País faça a sua lição de casa.

Segundo Canuto, há abundância de 
recursos financeiros no mercado in-
ternacional em busca de alternativas 
de investimento com retorno maior 
que o oferecido em economias avan-

çadas, às voltas com taxas de juros 
reais baixas ou negativas, desde que 
os riscos não sejam altos o suficiente 
para anular a atratividade.

No caso brasileiro, observa Canuto, a 
falta de investimentos em infraestru-
tura nas últimas décadas criou oportu-
nidades em que ganhos acentuados de 
produtividade poderão advir de seus 
acréscimos: “Basta que uma parte de 
tais ganhos possa ser apropriada por 
investidores para haver atratividade 
no retorno dos correspondentes in-
vestimentos”.

O diretor do FMI lembra que é preciso 
haver uma melhora de percepção de ris-
cos no Brasil, incluindo mais confiança 
na estabilidade de regras e na realização 
de ações públicas complementares. “Em 
cada área de infraestrutura, dever-se-ia 
definir uma divisão do trabalho entre 
os setores público e privado, deixando 
ao segundo aqueles segmentos do fi-
nanciamento, da execução de projetos 
e da gerência de atividades onde sua ca-
pacidade seja superior”, propõe Canuto.

Na avaliação de José Berenguer, pre-
sidente do banco JP Morgan no Bra-
sil, o setor privado precisa ser mais 
incentivado, mas ele lembra que o País 

possui diversos entraves, como a es-
trutura tributária complexa. Segundo 
o executivo, a Constituição Federal 
substituiu tarifas federais de setores 
de infraestrutura por tarifas estaduais 
indefinidas. A mudança reduziu o in-
vestimento federal em infraestrutura, 
que hoje representa somente 25% do 
investimento público.

Conforme análise de Paulo Mattos, 
sócio-diretor da RK Partners – consul-
toria especializada em reorganizações 
empresariais –, apesar de o volume de 
recursos carregados para o País ter-
se reduzido a partir de 2011, o Brasil 
continua sendo um dos maiores des-
tinatários de Investimento Direto Es-
trangeiro (IDE) da América Latina e o 
quinto maior no mundo.

Para que o País reencontre o cami-
nho da expansão econômica, Mattos 
sugere que sejam ampliados os pro-
cessos de privatizações e concessões, 
a fim de aumentar a taxa de investi-
mentos e a formação bruta de capital. 
“Além disso, é necessário reduzir a dí-
vida pública e aumentar a eficiência da 
administração federal, elevar os níveis 
da poupança doméstica e controlar as 
taxas de inflação”, finalizou.

O Grupo CCR, um dos princi-
pais nas áreas de concessão 
no Brasil, separou neste ano 

R$ 6 bilhões para aplicar em suas ope-
rações (rodovias, metrôs, aeroportos, 
barcas). Seu presidente, Renato Vale, 
entende que há potencial para muito 
mais. Em sua avaliação, o modelo de 
concessões puras, em que só o usuário 
paga a conta, pode ser complementado 
com Parcerias Público-Privadas (PPPs), 
em que parte da tarifa é bancada pelo 
usuário e parte pelo Estado. Mas adver-
te que é preciso aperfeiçoar os fundos 
garantidores para essa subvenção do 
Estado, a fim de evitar o risco político 
de, numa mudança de governo, o no-
vo chefe do Executivo se negar a hon-
rar o que foi firmado em contrato por 
seu antecessor. Em anos de expansão, 
lembra Vale, os investimentos repre-
sentam 18% do Produto Interno Bru-
to (PIB). Nos piores, 14%. “Com PPPs 
bem formuladas, o governo poderia 
usar parte do percentual do PIB como 
contrapartida dos aportes do setor 
privado. Com isso poderia dobrar o 
investimento em infraestrutura do 
País”, prevê o executivo, que explica 
nesta entrevista a importância da re-
gulação para o mercado.

Em que medida o atual modelo  
de atuação das agências 
reguladoras brasileiras – que 
sofrem forte ingerência política – 
pode afugentar potenciais 
interessados em explorar serviços 
de infraestrutura no Brasil?
As agências são um ente do Estado, e 
não do governo. Pela legislação, de-
veriam ser independentes política e 
financeiramente e ter equilíbrio para 
regular os contratos entre poder con-
cedente, usuário e concessionário. No 
Brasil, isso não acontece dessa forma. 
Por vezes, as agências são vinculadas 
a ministérios ou secretarias. Além 
disso, precisam estar com seus qua-
dros minimamente preenchidos. Nos 
últimos oito anos, houve considerável 
vacância de cargos nesses órgãos e 
judicialização dos atos regulatórios 
por falta de interlocução. Todos esses 
aspectos contribuem para afugentar 
investidores.

Como administrar uma empresa  
que firma um contrato de prestação 
de serviço público de longo prazo  
e se depara com decisões 
regulatórias que, aparentemente,  
baseiam-se  no curto prazo 
(contenção de tarifas em períodos 
pré-eleitorais, por exemplo)?
Embora as agências tenham proble-
mas, o Brasil tem um marco regulató-
rio na área de concessões muito bem 
estabelecido, com contratos benfeitos. 
Todas as vezes em que há decisões de 
cunho político-eleitoral, por exemplo, 
as concessionárias recorrem à Justi-
ça e seus direitos são restabelecidos. 
Entre 2003 e 2010, o governo do Pa-
raná questionou todos os itens dos 
contratos de concessão de rodovias 
no estado. Todos os reajustes contra-
tuais anuais de tarifa foram mantidos 

pela Justiça. Trata-se de uma impor-
tante demonstração de como o marco 
legal é claro e funciona. Se a falta de 
independência das agências pode afu-
gentar investidores, o marco legal das 
concessões é um instrumento que traz 
segurança jurídica e pode ser fator de 
atração de investimentos.

Como conciliar nos contratos 
de concessão a expectativa de 
remuneração da prestadora do 
serviço com o desejo do usuário  
de pagar menos por esse serviço?
Por serem de longo prazo (de 25 a 30 
anos) e vivermos num ambiente po-
lítico-econômico volátil, os contratos 
de concessão precisam ter três partes 
muito bem atendidas. O poder conce-
dente, seja porque precisa de deter-
minado investimento, seja porque 

necessita de determinado serviço. O 
investidor, disposto a colocar seus 
recursos durante esse período, com 
retorno de caixa depois de oito anos. E 
o usuário, que é quem vai pagar a conta 
e precisa perceber o valor do serviço 
que recebe. O desafio é equilibrar es-
sas três pontas. Não acreditamos na 
concepção de que a concessão sempre 
é viável. Por exemplo, estabelece-se 
um nível de investimento para a ex-
ploração de uma rodovia, determina-
se um patamar de serviço e, com base 
no tráfego dessa estrada, conclui-se 
que a tarifa terá de ser alta, porém o 
usuário daquela região não conseguirá 
pagar esse preço. Para a concessão da 
chamada Rodovia do Frango (trecho 
de 399 quilômetros de várias rodovias 
no interior do Paraná e de Santa Cata-
rina), a tarifa de pedágio sinalizada 

pelo governo seria muito alta para o 
usuário. Seria preciso estudar qual o 
valor de tarifa mais razoável para o 
usuário e cobrir a diferença, transfor-
mando o modelo de concessão pura em 
Parceria Público-Privada (PPP), com 
participação do governo nessa conta, 
a fim de viabilizar o projeto.

Há uma percepção na população de 
que as agências reguladoras têm de 
atuar na mesma linha das entidades 
de defesa do consumidor. De que 
modo isso interfere no equilíbrio  
das decisões que se espera dos  
entes reguladores?
Isso é ilegal. A lei que criou as agências 
diz claramente que elas são um ente 
para regular os contratos entre o po-
der concedente e a iniciativa privada. 
Em um negócio como o das conces-
sões, em que os contratos duram em 
média 30 anos, é preciso ter regras 
muito claras. O retorno do investi-
mento só começa a vir oito anos depois 
de iniciado o serviço. O prestador não 
tem liquidez imediata nem consegue 
vender facilmente a concessão se tiver 
que sair do negócio. A lógica de cuidar 
somente do interesse do usuário não 
faz sentido. As agências reguladoras 
são mediadoras, não podem pender 
para nenhum dos lados.

O sistema de outorga é melhor  
que o de menor tarifa para definir 
quem fica com uma concessão?
Não há como definir qual o melhor 
modelo. Depende de muitos fatores. 
O importante é exigir a capacitação 
técnica de quem vai prestar o serviço. 
Por questões de economia de recursos 
financeiros e de tempo, os governos 
optaram por analisar a capacidade 
técnica somente das empresas ven-
cedoras dos leilões, aquelas que apre-
sentaram menor preço para o servi-
ço. Considero mais prudente que se 
verifiquem as propostas e os preços 
das empresas que comprovarem ha-
bilitação. Mais que isso, que tenham 
um programa de investimentos claro 
e um plano de negócios predefinido 
para a concessão e que, se não for 
cumprido, multa-se o prestador ou 
até toma-se a concessão de volta.

1981-1985 1986-1990

3,5

0,7

0,2

0,3

0,6

5,4

4,2

2,6

0,8

0,2

0,3

0,3

2,5

1,3

0,8

0,1
0,1
0,1 2,3

0,7

1,1

0,1
0,3
0,1 2,0

0,6

0,5

0,5

0,3

0,1

2,4

0,7

0,6

0,5

0,4

0,22,2

0,6

0,9

0,3

0,3
0,1

1991-1995 1996-2000 2001-2006 2007-2010 2011

Energia

Telecomunicações

Rodoviário

Fluvial

Ferroviário
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Como o Brasil pode destravar os
investimentos em infraestrutura
PresidentedaAbdibdefendequeoPaísprecisa restaurar suacapacidadede
planejamentodemédioe longoprazopara retomaraexpansãoeconômica

Opresidente executivo da Asso-
ciação Brasileira da Infraes-
trutura e Indústrias de Base

(Abdib), Venilton Tadini, enumera
nesta entrevista mudanças que con-
sidera incisivas para tirar da paralisia
os investimentos necessários no se-
tor. Em sua opinião, essas mudanças
requerem decisão política, eficiência
administrativa e coordenação entre
os três poderes e as instituições pú-
blicas envolvidas no rito da infraes-
trutura. Se tais providências forem
tomadas rapidamente, será possível
de imediato desatar o nó que represa
investimentos da ordem de R$ 35 bi-
lhões em contratos de concessão já as-
sinados, explica Tadini, que descreve
também iniciativas de planejamento
de médio e longo prazo para melhorar
o ambiente de negócios nessa área.

Quais os principais desafios para o
setor de infraestrutura brasileiro?
Posso resumir em algumas questões
abrangentes. Primeiro, temos de res-
taurar a capacidade de planejamen-
to de médio e longo prazo. Segundo,
temos de instituir uma matriz mais
segura para a licitação de projetos.
Terceiro, temos de mudar o mode-
lo de estruturação das concessões
que seguem para os leilões e trilhar
o caminho de fortalecer – no papel e
na prática – a atuação dos órgãos re-
guladores. São mudanças incisivas,
significativas, que obviamente vão
requerer decisão política, eficiência
administrativa e coordenação entre os
três poderes e as instituições públicas
envolvidas no rito da infraestrutura.

Como recuperar a capacidade de
planejamento de longo prazo?
Em momentos no passado, o Brasil
contou com iniciativas mais sólidas
de planejamento de médio e de lon-
go prazo. Isso precisa ser retomado,
com estudos de viabilidade aliados
a critérios racionais para a escolha
e definição de projetos estruturan-
tes. Os projetos precisam contribuir
para o aumento da eficiência e da
produtividade sistêmica da econo-
mia e para melhorar a qualidade de
vida da sociedade. Esse planejamen-
to precisa ser suportado por estudos
de viabilidade sólidos, de forma que
o Estado sinalize claramente a ra-
cionalidade das prioridades. No pas-
sado, já tivemos alguns programas

que cumpriram essa função, como o
Mãos à Obra, depois o Avança Brasil
e, mais recentemente, o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) 1.
Havia uma lógica de coordenação dos
agentes públicos, dispersos em ór-
gãos distintos, para atuar na solução
de problemas que cabiam ao poder
público. No entanto, isso começou
a se perder a partir do PAC 2 e atual-
mente inexiste.

Como o País chegou a esse ponto?
Na medida em que houve enfraque-
cimento do governo, a estrutura de
governança pública para racionalizar
as prioridades foi também perdendo
força. Isso prejudicou uma tarefa inde-
legável do Estado, que é arbitrar sobre
escolhas e políticas públicas e, conse-
quentemente, articular os vários ór-
gãos e entidades públicos envolvidos
na condução dos planos e projetos. A
situação atual é a ausência de critérios
racionais para nortear quais projetos
o poder público vai apresentar ao setor
privado, seja na área de concessão, seja
na de obra pública. As escolhas não
podem ser feitas sem embasamento.
Temos de voltar a considerar o impac-
to econômico e social, o ganho de efi-
ciência e de produtividade resultantes
do investimento, e como o empreen-
dimento contribui para destravar as
restrições ao crescimento.

Como consertar essa situação?
O primeiro passo foi dado com o re-
ordenamento das forças políticas,
com uma nova estrutura de poder no
governo e, consequentemente, a me-
lhoria do ambiente político. Isso traz
reflexos do ponto de vista econômico
que vão refletir na melhoria do am-
biente de negócios, nas expectativas
dos agentes e na redução do grau de
incertezas quanto ao futuro. Isso é
fundamental para o desenvolvimento
de projetos de infraestrutura, que têm
maturação no médio e longo prazo.
O segundo passo também foi dado
com a edição da Medida Provisória
727/2016, que cria o Programa de
Parceria de Investimentos (PPI). Em
resumo, ele recupera e centraliza na
Presidência da República a capacida-
de de coordenação dos entes públicos
para viabilizar a implementação dos
investimentos, destravando eventu-
ais conflitos entre eles, possibilitando
melhor ambiente regulatório e segu-
rança jurídica para os projetos.

Isso traz impactos diretamente
no modelo de concessões. Como
aperfeiçoá-lo?
É fundamental que o investidor possa
definir seu plano de negócio a partir
das necessidades de investimento e
custos operacionais que o poder pú-
blico exigir nos editais para a con-
cessão. O resultado implícito dessas
necessidades será a taxa de desconto
(Wacc) e a taxa interna de retorno
(TIR) que cada investidor estiver dis-
posto a estipular, refletindo o custo
de estruturação financeira e o custo
de oportunidade de cada empresa. O
plano de negócios é fundamental para
eventual pedido de reequilíbrio eco-
nômico e financeiro do contrato. Esse
modelo deveria substituir o atual, que
busca arbitrar e limitar a taxa interna
de retorno do investidor.

Mas como fica a discussão
sobre modicidade tarifária?
Há uma falsa questão no atual modelo
de estruturação das concessões. Fixar
o limite de remuneração do investidor
não tem nada a ver com a obrigação do
Estado buscar, por princípio constitu-
cional, a modicidade tarifária. O pior
caminho de perseguir a tarifa módica
é tentar regular a taxa de retorno do
investidor. A modicidade tarifária
tem de ser perseguida por outras for-
mas, reduzindo os custos de empreen-
der na infraestrutura, melhorando as
condições de estruturação financeira,
garantindo a concorrência e reduzin-
do os riscos. Para isso, precisamos de
agências reguladoras eficientes.

E em relação às agências reguladoras,
o que precisa ser feito?
Nos últimos anos, ocorreu um proces-
so de enfraquecimento das agências
reguladoras por vários caminhos. Um
dos problemas é a dotação orçamentá-
ria. Temos de garantir estabilidade nos
repasses de recursos orçamentários
previstos em lei para as agências regu-
ladoras, de forma que tenham autono-
mia financeira para capacitar recursos
humanos, definir planos de cargos e
salários para promover a retenção do
quadro técnico de qualidade e prover
capacidade de fiscalizar contratos e
operações dos mercados regulados.
Temos também de estabelecer crité-
rios técnicos adequados para a indi-
cação de profissionais para os cargos
de diretoria. Outro ponto de extrema
importância é o suporte jurídico ins-
titucional para proteger os servidores
contra ações judiciais. Atualmente, as
decisões são postergadas em razão do
receio de tomá-las, independentemen-
te do embasamento técnico.

Isso ajuda a retomar o investimento
em infraestrutura?
Todas essas mudanças, conjugadas,
ajudam o poder público a criar um
ambiente mais amigável e atrativo
ao investimento. Já para retomar in-
vestimentos no curtíssimo prazo, o
País tem uma carteira de contratos de
concessão, entre aqueles já assinados
recentemente ou já há algum tempo,
que somam investimentos aproxima-
dos de R$ 35 bilhões.

O que impede essa carteira de
R$ 35 bilhões de sair do papel?
Há três grupos de contratos que po-
dem contribuir para obtermos uma
resposta mais imediata na retomada
do investimento em infraestrutura.
Em um grupo estão os contratos de
concessão mais antigos, que podem
incorporar obras adicionais extrema-
mente necessárias atualmente, via
aditivos e reequilíbrios contratuais.
Para isso, temos de encontrar maneira
de destravar a tomada de decisão das
agências reguladoras quanto a esses
aditivos. É um volume de investimen-
to que pode chegar a R$ 15 bilhões.

E os investimentos restantes?
Há outro conjunto, com investi-
mentos em contratos de concessão
recentemente assinados, no âmbito
da primeira versão do Programa de
Investimento em Logística (PIL 1). So-
mam R$ 20 bilhões, aproximadamen-
te, e enfrentam uma série de proble-
mas. Há entraves como licenciamento
ambiental, reequilíbrio econômico e
financeiro, alterações nos projetos de
engenharia, recomposição de receitas,
aditivos contratuais e financiamento
de longo prazo, entre outros, deriva-
dos de lacunas originadas nos pro-
cessos dos leilões de concessão. E, no
âmbito do da segunda versão do PIL,
há estudos prontos ou em fase final de
conclusão que, se modelados de forma
eficiente, atendendo às expectativas
dos investidores, podem resultar em
leilões bem-sucedidos.

Tadini: “Projetos precisamcontribuir para aumentar a produtividade emelhorar a qualidadede vida da sociedade”
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Desembolsos anuais por setor (em r$ bilhões)

setor 2012 2013 2014 2015

Energia 18,887 19,934 19,018 21,899

Transportes 26,279 35,909 39,457 27,082

Telecomunicações 4,836 2,694 5,295 2,101

Outros
(Serviços de utilidade pública
e construção, por exemplo)

2,892 3,634 5,186 3,800

2015 2014

54,896

68,951
62,175

52,897 56,096

2013 2012 2011

•Perspectivadeinvestimentosnosetormapeadospelo
BNDESparaoperíodode2016-2019:R$583,3bilhões.

•Noestudoanterior feitopeloBNDES,relativoao
períodode2011-2014,aprojeçãodeinvestimentopara
infraestruturafoideR$573,6bilhões.

Desembolsos Do bnDes para
infraestrutura (em r$ bilhões)

“Emmomentosno
passado, oBrasil

contoucominiciativas
mais sólidasde
planejamentode
médioede longo
prazo. Issoprecisa
ser retomado,
comestudosde

viabilidadealiados
acritérios racionais
paraaescolhae

definiçãodeprojetos
estruturantes.”

VeniltonTadini,presidente
executivodaAssociação

Brasileirada Infraestrutura
e IndústriasdeBase

Fonte:Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Fonte:Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
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