
A conjuntura política voltou a ga-
nhar em maio um protagonismo que 
mais uma vez ameaça deixar em se-
gundo plano a agenda de longo pra-
zo do Brasil. O consenso em torno 
dessa agenda é que a infraestrutura 
precisa comandar a busca do cresci-
mento sustentado e o país não pode 
mais esperar para iniciar uma ação 
efetiva nessa área.

S e g u n d o  e s t i m a t i v a s  d a 
Associação Brasileira para o 
Desenvolvimento da Indústria da 
Base (Abdib), em 2016, o setor de 
infraestrutura recebeu R$ 106,3 bi-
lhões de investimentos, já somados 
os recursos públicos e privados di-
recionados para as áreas de energia 
elétrica, transportes, telecomunica-
ções e saneamento básico. Isso sig-

-
fraestrutura, caíram para 1,7% do 
PIB em 2016, contra 2,1% em 2015 
e 2,4% em 2014. Números todos in-
feriores à taxa de depreciação do es-
toque de capital.

Assim, não surpreende que a cada 
ano o Brasil venha perdendo posi-
ções no Índice de Competitividade 
Global do Fórum Econômico 

Mundial. No último relatório refe-

-
ses. Um dos pilares do índice é a in-
fraestrutura, na qual o país atingiu a 

Geral. 
Estudo realizado pelo con-

sultor Claudio Frischtak para a 
Confederação Nacional da Indústria 
estima que, dado o quadro atual, a 
modernização da infraestrutura é 
um esforço de duas décadas que 
exige elevar o investimento na área 
para 5,5% do PIB. Não será um es-
forço trivial, especialmente consi-
derando que nos próximos anos a 
participação do setor público no 

Para discutir a questão, seus de-

Construção convidou especialis-
tas e lideranças empresariais e po-
líticas. Armando Castelar Pinheiro, 
pesquisador da FGV/Ibre, atribui a 
frustração das expectativas em re-
lação à retomada dos investimen-
tos em infraestrutura a três fatores.



“Primeiro, a retração dos investi-
mentos, que caíram 26% no triênio 
2014-16. Segundo, a ancoragem de 
muitos projetos de infraestrutura 
em arranjos no mínimo questioná-
veis, como a operação Lava Jato vem 
mostrando, criou uma paralisia nes-
sa área”, analisa Castelar.

 Em terceiro lugar, prossegue, há 
os riscos dos investimentos em in-
fraestrutura, por envolverem inver-
sões de capital muito elevadas, ati-
vos afundados e maturação a muito 
longo prazo, que precisam ser tra-
balhados conjuntamente pelos in-
vestidores e o setor público. “E es-
ses riscos não estão devidamente 
equacionados: projetos incomple-
tos, lentidão na concessão de licen-
ças, mau equacionamento de desa-
propriações e interferências e pro-
blemas semelhantes exigem adap-
tações nos projetos e levam à fre-
quente intervenção de órgãos de 
controle. A fase operacional também 
é cheia de riscos, por conta de uma 
regulação setorial volátil e muitas 
vezes mal aplicada”, avalia.

 Pinheiro considera que o governo 
vem tentando atacar esses proble-
mas, com o projeto de lei de agências 
reguladoras, mudanças na formata-
ção de projetos e uma atitude mais 
pró-mercado. “Entretanto, de forma 
geral o Brasil continua pecando por 
não ter uma atitude mais pragmá-
tica e com menos ideologia sobre o 
setor de infraestrutura.”

-
ma Adriano Pires, diretor Centro 
Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), 
para quem o sucesso obtido nos re-
centes leilões de transmissão de 
energia elétrica e dos aeroportos 
deveu-se a regras claras e transpa-
rentes. “Sempre que se cria uma si-
tuação de estabilidade regulatória e 
segurança jurídica, os bons investi-
dores aparecem e acontece uma dis-
puta. Nos dois casos não tivemos a 
participação de empresas estatais, 
o que mostrou para o mercado que 
o governo pretende se afastar de 
atividades empresariais e se de-

nos leilões de infraestrutura o go-

verno adotar a mesma estratégia, 
conseguiremos atrair capitais pri-
vados”, diz.

Venilton Tadini, presidente-exe-
cutivo da Abdib, acrescenta outros 
fatores que explicam a redução dos 
investimentos em infraestrutura. 
“Há contratos já assinados –bons 
ativos com enorme estoque de in-
vestimentos paralisados– que en-
frentam entraves de ordem econô-

que haja solução por parte do po-
der concedente. Há ainda poucos 
projetos bem estruturados pron-
tos para serem ofertados em leilões 
de concessão, situação que tende a 
ser revertida após a reordenação 
do processo preparatório impos-
to pelo Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI)”, relata.

Tadini também cita uma transição 

longo prazo, suportado majoritaria-
mente pelo BNDES e bancos públi-



e com participação ampliada do se-

dúvidas e custos mais altos, mesmo 
que momentaneamente”.

Para ele, as soluções envolvem 
aperfeiçoamentos em mecanismos 
e regras para o pleno aproveitamen-

-
poníveis; o aumento da qualidade 
dos estudos e projetos, e uma dis-
tribuição adequada dos riscos en-
tre as partes envolvidas nas conces-

de opções de seguros, de forma que 
os empreendimentos possam ser 

Project 
Finance Non-Recourse.

“Paralelamente, as agendas de 
planejamento e legislativa preci-
sam ser bem conduzidas. A agen-
da do planejamento deve contem-
plar a recuperação da capacidade 
do Estado de orientar o desenvolvi-
mento a partir do potencial regio-
nal e da seleção racional de projetos 
de infraestrutura. Estes precisam 
trazer informações que apontem 
claramente a contribuição para o 
aumento da eficiência e da produ-
tividade sistêmica da economia e 

para a melhoria das condições so-
ciais – passo primordial para que 
o estudo, a estruturação, a mode-
lagem e a sustentabilidade finan-
ceira dos projetos sejam bem su-
cedidos. A agenda legislativa pre-
cisa contemplar leis que melhorem 
o trâmite das fases preparatórias, 
aumentem a previsibilidade na con-
dução dos projetos de infraestru-
tura e reforcem a segurança jurídi-
ca. Exemplos: a reforma das regras 
de desapropriações públicas e de 
licenciamento ambiental, o forta-
lecimento da governança das agên-
cias reguladoras e a clareza na ar-
ticulação entre órgãos públicos.”

Neste cenário de afastamento das 

grandes empresas, as médias e pe-
quenas poderiam participar de con-
cessões e parcerias público-priva-
das (PPPs), desde que sejam supe-

-
so a crédito e apresentação de ga-
rantias. Esta é a visão de Maristela 
Honda e Luiz Antônio Messias, vi-
ce-presidentes de Infraestrutura, 
Concessões e Obras Públicas do 
SindusCon-SP.

“O ideal seria que os governos 

para estas empresas e que aceitem 
o Finance Project, pelo qual a ga-
rantia é o resultado da concessão – 
por exemplo, o pedágio da rodovia”, 

e concessões, é preciso criar condi-

garantia a renda futura do projeto 
em vez de somente garantias patri-
moniais”, reforça Messias.

Para o vice-presidente, muitas 
empresas estão capacitadas tec-
nicamente para assumir a maioria 
das obras de infraestrutura, desde 
que sejam proporcionadas algu-
mas condições tais como a divisão 
em tantos lotes menores quantos a 
obra permitir, sem prejuízo da eco-
nomicidade. Segundo Messias, isto 
vale tanto para projetos com recur-
sos dos orçamentos municipais, es-
taduais ou federal, como para PPPs 
e concessões. 

Maristela ainda manifesta preo-
cupação em relação ao projeto que 
tramita no Congresso, de reforma 

Contratos). “Se o projeto for apro-
vado em sua redação atual, segu-
radoras poderão responsabilizar- 
se por obras públicas de infraes-
trutura, subcontratando constru-
toras. O correto no uso de recur-
sos públicos é a responsabilização 
da construtora pelo prazo e quali-
dade da obra, e se houver inadim-
plemento, a realização de novo li-
citação.”



Antes da agudização da crise po-
lítica, o governo federal prepara-
va um pacote de ajuda a Estados e 
Municípios na implementação de 
projetos de parcerias e concessões 
em infraestrutura. Seriam R$ 10 bi-
lhões com foco em projetos de ilu-
minação pública, resíduos sólidos, 
saneamento e mobilidade urbana.

A iniciativa, que já contava com 15 
cidades interessadas, tem o apoio 
da Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção e do SindusCon-SP. O 
governo federal planejava dar apoio 
técnico para que Estados e municí-
pios elaborassem e executassem es-
ses e outros projetos.

Estados e municípios impulsionam 
seus próprios programas de parce-
rias e concessões. Em maio, a prefei-
tura de São Paulo criou um Conselho 
e um Fundo para Desestatizações e 
regulamentou o Procedimento de 
Manifestação de Interesse – PMI.

Mas ainda há um longo caminho 

a percorrer, pois embora as PPPs 
tenham potencial de atrair investi-
mentos privados, sua evolução após 
13 anos da sanção da lei federal que 
as instituiu ainda permanece tímida.

Esta é a avaliação de Mario 

para quem há quatro vias para im-
pulsionar as PPPs:

• aumentar a capacidade institucio-
nal do setor público para modelar e re-
gular contratos, capacitando servido-
res, atraindo quadros técnicos especí-

-
buições da iniciativa privada por meio 
de Procedimento de Manifestação de 
Interesse - PMI ou Manifestação de 
Interesse Privado – MIP;

• ter uma agenda política clara 
para os mandatos, de forma a prio-
rizar os projetos mais relevantes 
para a gestão;

• investir na fase de discussão, pla-
nejamento, concepção e implanta-
ção de políticas públicas, para evi-
tar a fragmentação do processo e, 
consequentemente, permitir que 
o projeto avance;

• melhorar a segurança jurídica 
dos contratos, em especial, na ques-
tão da estruturação e arranjo legal 
das garantias.


