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RELATÓRIO ANUAL ABDIB         OS CAMINHOS DA INFRAESTRUTURA EM 2018

transportes

Em março de 2017, o governo federal 
promoveu um leilão cujo resultado foi 
considerado um marco para destacar 
mudanças bem-vindas trazidas pelo 
Programa de Parcerias de Investi-
mentos (PPI) em relação ao passado 
recente na concessão de projetos 
de infraestrutura. Quatro aeroportos 
federais foram concedidos para ope-
radores estrangeiros com experiência 
mundial a partir de um processo ba-
seado em estudos de melhor quali-
dade e regras mais atrativas ao inves-
timento e à competição.

O PPI também conseguiu desobs-
truir processos de arrendamento 
de terminais portuários e trabalha 
na formatação de estudos e editais 
para a concessão de lotes de rodo-
vias federais. 

Houve leilões bem-sucedidos em rodovias e aeroportos. Mas o principal legado será destravar 
investimentos listados em contratos de concessão federais já assinados

freio de arrumação

Na esfera estadual, o governo de São 
Paulo realizou dois leilões envolvendo 
a concessão de 1.321 km de estradas 
que vão resultar em investimentos 
de quase R$ 9 bilhões ao longo de 
30 anos e pagamento de mais de R$ 
2,7 bilhões em outorgas. Além disso, 
governos de cinco estados trabalham 
nas etapas preparatórias para tentar 
conceder ao setor privado mais de 5 
mil km de rodovias em 2018.

São fatos importantes. No entanto, 
além das novas concessões, 2017 
pode deixar um legado positivo ao 
país se os investimentos em contra-
tos já assinados forem definitivamen-
te destravados. O caminho para a 
solução foi construído com a edição 
das medidas provisórias 752/16 (Lei 

13.448/2017), 779/17 (Lei 13.499/2017) 
e 800/17 e há etapas a serem cumpri-
das, como aprovação restante pelo 
Congresso Nacional, decretos minis-
teriais e resoluções de agências regu-
ladoras.

A Abdib, por meio dos comitês de 
Rodovias, Ferrovias, Aeroportos, Por-
tos e Mobilidade Urbana, acompanha 
a pauta estruturante e conjuntural do 
setor de transportes com missão tan-
to de criar um ambiente saudável ao 
investimento de longo prazo quanto 
de oferecer contribuições ao poder 
público para diversas questões.

Em 2017, no último trimestre, empresá-
rios dos setores de aeroportos e rodo-
vias começaram a avaliar critérios que 

Empresários avaliam assuntos estruturantes e 
conjunturais que impactam segurança jurídica e 
investimentos nas áreas de transportes
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Integrantes dos comitês das áreas de 
transportes têm discutido na Abdib critérios 
a serem considerados em norma para calcular 
a indenização em concessões com término de 
contrato antecipado

Marcelo Allain, da BR Infra Group, coordena o 
Comitê de Aeroportos da Abdib

precisam ser considerados em norma 
federal para calcular a indenização em 
casos de concessões com término de 
contrato antecipado – uma das alterna-
tivas trazidas pela Lei 13.448/2017. Um 
documento foi produzido para ser ofe-
recido ao governo federal.

No Comitê de Aeroportos, os empre-
sários puderam dialogar com autori-
dades públicas – como o secretário 
de Fomento e Parcerias do Ministé-
rio dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil, Dino Antunes Dias Batista, em 
dezembro, sobre planos do ministé-
rio para ampliar investimentos e me-
lhorar a regulação, além de questões 
importantes como os benefícios e os 
desafios para reintroduzir o plano de 
negócios no modelo de concessões 
e ações para uma relação harmonio-
sa entre Poder Executivo e órgãos 
de controle.
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