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RELATÓRIO ANUAL ABDIB         OS CAMINHOS DA INFRAESTRUTURA EM 2018

editorial

um mapa para não desperdiçar 2018
O Brasil nunca perde a oportunidade 
de perder uma oportunidade. Essa 
máxima do economista e diploma-
ta brasileiro Roberto Campos (1917 
- 2001) tem se mostrado inexorável, 
com raras exceções. O país que mais 
cresceu no século XX até meados da 
década de 70 perdeu o rumo com a 
crise da dívida externa e a hiperinfla-
ção dos anos 80. O ano eleitoral de 
2018, então, passa a ser uma nova 
oportunidade para o país definir uma 
estratégia de desenvolvimento e reen-
contrar o caminho do crescimento. 

Nos últimos trinta anos, por um lado, 
vários avanços importantes ocorreram 
na economia: abertura comercial, pri-
vatizações, concessões de serviços 
públicos à iniciativa privada, progra-
mas de recuperação do setor finan-
ceiro (Proer e Proes) e lei de respon-
sabilidade fiscal, equilíbrio nas contas 
externas, entre outros. Por outro lado, 
pouco se fez no sentido de definir 
uma estratégia de desenvolvimento 
sustentado de médio e longo prazo, 
seja do ponto de vista do setor produ-
tivo (indústria e Infraestrutura), seja do 
ponto de vista tributário e fiscal. 

Nesse período as  taxas de crescimen-
to do Brasil foram modestas, com ex-
ceção do período de boom das com-
modities no mercado mundial. O país 
abusou do câmbio valorizado e de ta-
xas de juros exuberantes para manter 
a estabilização. Essa política corroeu 
a competitividade da indústria, junta-
mente com a falta de investimento em 
infraestrutura. 

Tal situação trouxe sérias consequ-
ências, pois a transição de um país 
emergente de renda média para uma 
nação desenvolvida de renda elevada 
não ocorrerá sem o lócus de inovação 
e produtividade que a indústria pro-
porciona. Em que pese a importância 
de políticas horizontais para o sucesso 
de um país, como instituições fortes e 
sistema educacional de qualidade, a 
indústria de transformação é motor de 
geração de riqueza e desenvolvimen-
to. A despeito desses benefícios, há 
uma posição que culmina na demoni-
zação de instrumentos importantes de 
política pública – como financiamento 
público, incentivos fiscais e conteú-

do local – que foram ou são utiliza-
dos por diversos países emergentes 
e desenvolvidos. Aqui, por erros de 
execução, há preferência por abdicar 
de tais instrumentos que, se utilizados 
com inteligência, planejamento e mo-
nitoramento, têm potencial de trazer 
resultados positivos concretos para 
o Brasil, como ocorrido nos Estados 
Unidos, Coreia do Sul, Japão, China e 
outros países.

Na infraestrutura, o rastro indica 
também uma evolução sofrível. Uma 
avaliação mais apurada revela que a 
maioria dos projetos de investimento 
são remanescentes e/ou arremedos 
do planejamento estatal da década de 
70. Infelizmente, não houve uma es-
tratégia de desenvolvimento definida, 
com programas de investimentos arti-
culados e prioritários, que pudessem 
indicar o rumo da economia e levar ao 
aumento da sua eficiência produtiva e 
melhora da competitividade. 

O planejamento precisa avaliar os 
polos nacionais de desenvolvimento 
em conexão com a economia global. 
Identificar projetos com racionalidade 
econômica e viabilidade ambiental, 
que busquem melhoria de eficiência, 
ofereçam melhores condições de atra-
tividade para o investimento privado.
Em paralelo, é fundamental aumentar 
a sensação de segurança jurídica na 
infraestrutura. Nos últimos anos, infe-
lizmente, muitos fatores e conflitos têm 
criado dúvidas na tomada de decisão 
dos investidores e também dos gesto-
res públicos.

A segurança jurídica depende forte-
mente da clareza dos marcos regulató-
rios, da eficiência e independência das 
agências reguladoras, da celeridade 
do funcionamento do Poder Judiciá-
rio, do cumprimento de contratos, da 
eficiência na solução de imprevistos ou 
reequilíbrios nos contratos e do exer-
cício equilibrado nos processos de fis-
calização e controle. Investir em infra-
estrutura tornou-se uma corrida com 
obstáculos que, cada vez mais, têm 
causado tombos nos agentes envolvi-
dos. Essa agenda está profundamente 
entrelaçada à conclusão de um conjun-
to de matérias legislativas que prome-
tem consolidar e modernizar leis e re-

gulamentos nas áreas de infraestrutura. 
No vaivém entre Poder Executivo e 
Congresso Nacional, evoluem em está-
gios variados de tramitação mudanças 
nas regras de licenciamento ambiental 
e de desapropriações por utilidade 
pública, de governança das agências 
reguladoras, de funcionamento das 
licitações públicas e mudanças regula-
tórias impactantes nas áreas de energia 
elétrica, gás natural, petróleo, teleco-
municações e saneamento básico.

Mas pouco adiantará contar novamen-
te com um planejamento adequado 
ou conseguir reforçar a percepção de 
segurança jurídica no ambiente de ne-
gócios nos setores de infraestrutura se 
o Brasil não conseguir conjugar prag-
maticamente investimentos públicos e 
privados. O país precisa de todas as 
fontes possíveis de investimentos e 
financiamento. Neste ambiente, há a 
necessidade de se adotar novas estru-
turas de garantias, além das corpora-
tivas, que permitam o financiamento 
dos investimentos de longo prazo.

Essa agenda econômica é capaz de 
criar condições favoráveis ao investi-
mento, público e privado, nacional e 
externo, em nova oferta de infraestru-
tura no Brasil. A infraestrutura é uma 
peça crítica no quebra-cabeça do de-
senvolvimento brasileiro. A retomada 
do crescimento econômico depende 
da recuperação do nível de investimen-
to na economia, que por vez depende 
dos aportes na expansão da infraestru-
tura, que é fundamental para a melho-
ra da competitividade brasileira.

A necessidade de investimentos na in-
fraestrutura é avassaladora. A infraes-
trutura precisa de aproximadamente R$ 
300 bilhões ao ano (algo em torno de 
5,0% do PIB), por uma década seguida, 
ininterruptamente, se a pretensão for 
dotar o país de condições para a inser-
ção competitiva na economia global e 
para a ampliação da qualidade de vida 
interna. Mas, em 2017, os investimentos 
públicos e privados somaram pouco 
mais de 1,5% do PIB, o que é claramen-
te insuficiente até para repor a depre-
ciação (o que demanda 3,0% do PIB em 
investimentos). Em 2016, o indicador 
foi de 1,7% do PIB. O problema é que 
em 2018, considerado ano da retomada 
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do crescimento econômico após uma 
das mais virulentas recessões no país, 
o investimento em infraestrutura não 
deverá alterar de patamar em relação à 
média do biênio 2016-2017. Há nitida-
mente um sinal amarelo piscando. Para 
preencher essa lacuna de R$ 200 bilhões 
anuais, não há espaço para maniqueís-
mo. Só a junção do potencial de inves-
timento público e privado poderá fazer 
frente às necessidades do país com 
infraestrutura. Mas desafios evidentes 
precisam ser equacionados.

Do lado do setor privado, há limitações 
e amarras, como já escritas. O primeiro 
ponto é que não há estudos e proje-
tos de boa qualidade disponíveis em 
quantidade suficiente para que o setor 
privado aporte investimentos no vo-
lume anual necessário. A ausência de 
planejamento estatal adequado nas úl-
timas décadas deixou a prateleira vazia. 
É uma situação paradoxal. O Brasil tem 
carência de infraestrutura, há liquidez 
internacional, há investidores no mundo 
procurando opções de investimento, 
sobram recursos no BNDES, mas faltam 
projetos bem estruturados. 

Do setor público, a recuperação dos 
investimentos em infraestrutura será 
muito dificultada diante de um panora-
ma fiscal restritivo. Há um ajuste incom-
pleto nas contas públicas, refletido em 
déficit fiscal relevante e gastos corren-
tes em elevação. Em adição, há impo-
sições da nova lei que limita os gastos 
(PEC do Teto), cujos efeitos mais nítidos 
surgem já a partir de 2018. Esse enredo 
já resultou em corte brutal no nível de 
investimentos públicos nos últimos três 
anos.  Por isso, é provável que a estru-
tura do processo de ajuste fiscal brasi-
leiro tenha de ser revista no Congresso 
Nacional. Se isso não ocorrer, os legisla-
dores terão de empreender mudanças 
constitucionais que permitam fazer as 
demandas sociais caberem dentro das 
receitas tributárias. 

Além de ajustar despesas e receitas, a 
correção na política de ajuste fiscal é 
crítica porque é imprescindível recupe-
rar a capacidade do Estado de investir, 
sobretudo em infraestrutura. Mesmo 
se o poder público for eficiente na dire-
triz de transferir o máximo possível de 
investimentos ao setor privado, há um 

estoque de ativos em poder da gestão 
pública que são intransferíveis pela 
simples falta de retorno ao capital apli-
cado no longo prazo. É assim no Brasil 
como em qualquer país do mundo.

De acordo com levantamento reali-
zado pela ABDIB, a participação pú-
blica e privada nos investimentos em 
infraestrutura no Brasil e no mundo, 
considerando países desenvolvidos 
e emergentes, revela que o setor pú-
blico mantém média significativa ou 
muito elevada de participação. Em al-
guns setores, o Estado tem presença 
majoritária, como saneamento básico 
e transportes. Em comparação ao to-
tal investido em infraestrutura em cada 
país, os aportes públicos atingem 68% 
na Grécia e mais de 50% na Hungria, 
Malta e Eslovênia. Situam-se aproxima-
damente em 30% em nações como Es-
lováquia, Letônia, Reino Unido, Suíça, 
Áustria, Luxemburgo, Dinamarca, Estô-
nia e Portugal. E representam 20% ou 
menos em Alemanha, Espanha, Bélgi-
ca e Irlanda. Na Ásia, há predominância 
do investimento e financiamento públi-
co ou equivalência com o privado nos 
principais países.

Em 15 países da América Latina e Ca-
ribe, incluindo Brasil, segundo o BID, 
números médios de investimento em 
infraestrutura entre 2008 e 2013 mos-
tram que o setor público foi respon-
sável por 90% dos aportes na área de 
recursos hídricos e saneamento básico 
e por 77% nos setor de transportes. Em 
energia e telecomunicações, os apor-
tes do Estado corresponderam a 44% 
e 7% do total dos investimentos feitos.

No Brasil, país que já tem participação 
privada mais pujante que a média, o 
quadro se repete. O setor privado tem 
sido responsável nesta década por 
mais de 60% dos investimentos em in-
fraestrutura, chegando a quase 70% 
em 2017. Mas o setor público continua 
com papel importante em modais de 
transporte, mobilidade urbana e sanea-
mento básico. Depois de todos os pro-
gramas de concessões de rodovias rea-
lizados desde os anos 90, o Brasil ainda 
concentra 98,6% da malha rodoviária 
na gestão pública – incluindo governo 
federal, estados e municípios. Da exten-
são total pavimentada, somente 10% 

são administrados por concessionárias 
privadas. É viável conceder mais? Sim, 
claro – e o quanto antes. Mas é equivo-
cado imaginar que é possível prescindir 
do investimento público.

Infelizmente, se mantidas as atuais 
condições, a infraestrutura não terá 
como cumprir papel relevante em 
2018 para a retomada do crescimento 
econômico. Ações acertadas do po-
der público nos últimos anos, como o 
Programa de Parceria de Investimen-
tos (PPI), regras regulatórias para reto-
mar investimentos em contratos inviá-
veis e leilões de concessão em vários 
setores, não serão suficientes. Há uma 
lacuna de R$ 200 bilhões de aportes 
em infraestrutura que precisa ser pre-
enchida. Com as decisões políticas e 
as ações públicas adequadas, os re-
cursos disponíveis no mundo poderão 
desembarcar no Brasil. A oportunida-
de não pode ser desperdiçada.
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how not to waste 2018
Brazil never misses the chance to miss 
an opportunity. This quote by Roberto 
Campos (1917 - 2001), Brazilian 
economist and diplomat, has been 
inexorable, with few exceptions. The 
country that grew the most in the 
twentieth century until mid-70s lost 
its way with the foreign debt crisis 
and the hyperinflation in the 80s. The 
2018 election year becomes a new 
opportunity for the country to define a 
development strategy and rediscover 
the path to growth. 

Over the last thirty years, on the 
one hand, there were several major 
advances in the economy: trade 
opening, privatizations, utility service 
concessions to the private sector, 
programs to recover the financial sector 
(Proer and Proes), tax responsibility law 
and external account balance, among 
others. On the other hand, little has 
been done to define a medium-and 
long-term sustained development 
strategy, from both the productive 
sector (industry and infrastructure) and 
the fiscal standpoints. 

During this period, Brazil’s growth 
rates were low, except during the 
global markets’ commodities boom. 
The country took advantage of the 
high exchange rates and staggering 
interest rates to maintain stabilization. 
Said policy, in addition to the lack of 
infrastructure investments, eroded the 
industry’s competitiveness. 

This had serious consequences, 
since the transition from a middle-
income emerging country to a high-
income developed nation will not 
occur without the innovation and 
productivity provided by the industry. 
Despite the importance of horizontal 
policies for the success of a country, 
such as strong institutions and quality 
education system, the manufacturing 
industry is the engine that generates 
wealth and development.

Despite these benefits, there is an 
attitude leading to the demonization 
of important public policy instruments 
– such as public funding, tax 
incentives and local content – that 
have been or are used by several 
emerging and developed markets: 

due to execution errors, Brazil prefers 
to abdicate said instruments which, 
if used in an intelligent and planned 
manner, supported by monitoring, 
have the potential to bring tangible 
positive results to Brazil, similarly to 
the United States, South Korea, Japan 
and China, among others.

In infrastructure, the trail also shows 
poor growth. A detailed evaluation 
shows that most investment projects 
survived and/or reproduce the 
state planning observed in the 
70s. Unfortunately, the country did 
not have a defined development 
strategy that included articulated and 
priority investment programs that 
could guide the economy, increase 
production efficiency and improve 
competitiveness. 

Planning needs to consider Brazil’s 
development centers in connection 
with the global economy and 
identify environmentally feasible 
and economically rational projects 
designed to improve efficiency, while 
offering more attractive conditions to 
private investors.

At the same time, it is essential to 
increase the feeling of legal certainty 
in infrastructure. In the past few 
years, many factors and conflicts have 
unfortunately caused the decision-
making process of investors and 
public managers to be fraught with 
uncertainty.

Legal certainty depends heavily on the 
clarity of the regulatory framework, 
the efficiency and independence 
of regulatory agencies, the speed 
of the judiciary, compliance with 
agreements, efficiency in solving 
unexpected problems or agreement 
rebalancing, and balanced oversight 
and control processes. Investing in 
infrastructure became an obstacle 
race that has increasingly tripped up 
those involved.

This agenda is deeply connected with 
the conclusion of a set of legislative 
matters that promise to consolidate 
and improve laws and regulations in 
the infrastructure area. Changes in 
environmental licensing and public 

utility expropriation rules, regulatory 
agency governance, public acquisition 
process operation and dramatic 
regulatory changes in the electricity, 
natural gas, oil, telecommunication 
and basic sanitation areas are pending 
before the Executive Branch and the 
Brazilian Congress.

Relying on appropriate planning 
or reinforcing the legal certainty 
perception in the infrastructure business 
environment will be of no use unless 
Brazil is able to pragmatically combine 
public and private investments. The 
country needs all possible investing and 
funding sources. In this environment, it 
is necessary to adopt new guarantee 
structures, in addition to the corporate 
ones, that allow funding long-term 
investments.

This economic agenda can create 
favorable conditions for public 
and private, domestic and foreign 
infrastructure investments in Brazil. 
Infrastructure is a key piece of Brazil’s 
development puzzle. The resumption 
of economic growth depends on the 
recovery of investment levels in the 
economy which, in turn, depends on 
contributions to expand infrastructure, 
which is essential to improve Brazil’s 
competitiveness.

The need for infrastructure investments 
is overwhelming. Infrastructure needs 
continuous investments of approximately 
R$300 billion per year (approximately 
5.0% of the GDP), over the course of a 
decade, if it plans to provide conditions 
for the country’s entry in the world 
economy and to improve the quality 
of life of the population. But, in 2017, 
public and private investments 
amounted to just over 1.5% of the 
GDP, which is clearly insufficient to 
restore depreciation (that requires 
investments of 3.0% of the GDP). 
In 2016, the index reached 1.7% 
of the GDP. The problem is that 
in 2018, which is considered to 
be the year of economic growth 
resumption after one of the worst 
recessions in Brazil, infrastructure 
investments should not change 
in comparison with the average 
recorded in 2016/2017. There is 
clearly a warning sign.
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To fill this R$200 billion/year gap, there 
is no room for Manichaeism. Only the 
combination of public and private 
investment potential can meet Brazil’s 
infrastructure needs. But obvious 
challenges must be analyzed.

In the private sector there are limitations 
and constraints, as mentioned above. 
Brazil does not have sufficient high-
quality studies and projects to 
encourage the private sector to invest 
the necessary annual volume. The lack 
of appropriate government planning 
in recent decades has caused the 
country to run out of options. It is a 
paradox: Brazil lacks infrastructure, 
there is international liquidity, 
investors worldwide seek investment 
options, the BNDES provides enough 
resources, but there are no well-
structured projects. 

In the public sector, the recovery 
of infrastructure investments will 
be jeopardized by a restricted tax 
outlook. The incomplete adjustment 
in public accounts is reflected in 
significant tax deficit and rising 
current expenses. Moreover, the new 
law requirements limit expenditures 
(Ceiling Constitutional Amendment 
Bill), whose clear effects are seen as of 
2018. This scenario has already resulted 
in large cuts in public investments 
in the last three years, which will be 
repeated in the coming three years. 
Therefore, the structure of Brazil’s tax 
adjustment process will most likely 
be revised by the Brazilian Congress. 
Otherwise, lawmakers will have to 
implement constitutional changes to 
enable tax revenue to satisfy social 
demands. 

In addition to adjust expenses and 
revenue, the amendment to the 
fiscal adjustment policy is important 
since it is essential to recover the 
government’s investment capacity, 
especially in infrastructure. Even 
if the government is efficient in 
terms of transferring the maximum 
amount of investments to the private 
sector, it holds assets that cannot be 
transferred due to the lack of return 
to capital invested in the long term, 
which is a common situation in Brazil 
and in any country in the world.

According to an ABDIB survey on 
the share of the public and private 
sectors in infrastructure investments 
in Brazil and in the world, including 
developed and emerging markets, the 
public sector accounts for a significant 
or very high share of infrastructure 
investments. In some sectors, such as 
basic sanitation and transportation, 
the government accounts for the 
largest share. 

In comparison with the total invested 
in infrastructure in each country, the 
government accounted for 68% of the 
total in Greece; for more than 50% 
in Hungary, Malta and Slovenia; for 
approximately 30% in Slovakia, Latvia, 
the United Kingdom, Switzerland, 
Austria, Luxembourg, Denmark, 
Estonia and Portugal; and for 20% or 
less in Germany, Spain, Belgium and 
Ireland. In Asia, public investment and 
funding are higher than or equal to the 
amount invested by the private sector 
in the main countries.

According to the IDB, in 15 
countries in Latin America and the 
Caribbean, including Brazil, average 
infrastructure investment figures 
between 2008 and 2013 show that 
the public sector accounted for 90% 
of investments in water resources 
and basic sanitation, and 77% of 
investments in transportation. In 
electricity and telecommunications, 
the government accounted for 44% 
and 7% of the total, respectively.

In Brazil, a country whose private 
share is stronger than average, the 
situation repeats itself. The private 
sector accounted for more than 60% of 
infrastructure investments this decade, 
reaching nearly 70% in 2017, while the 
public sector continues to play an 
important role in transportation, urban 
mobility and basic sanitation. 

After all road concession programs 
implemented since the 90s, 98.6% 
of Brazil’s roads are still managed 
by the federal, state and municipal 
governments. Of the total roads 
paved, only 10% are managed by 
private concessionaires. Is it feasible 
to grant more concessions? Yes, of 
course – as soon as possible. But it is 

wrong to imagine that it is possible to 
do without public investments.

Unfortunately, if the current conditions 
are maintained, infrastructure will not 
be able to play a significant role to 
resume the economic growth in 2018. 
Successful government initiatives in 
recent years, such as the Investment 
Partnership Program (PPI), regulatory 
rules to resume investments in feasible 
agreements and concession auctions 
in several sectors will not be enough. 
There is a R$200 billion infrastructure 
investment gap that needs to be 
bridged. With the appropriate political 
decisions and public initiatives, the 
resources available around the world 
may reach Brazil. The opportunity 
cannot be missed.
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