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Atualmente existe um forte consenso acerca do papel determinante dos 

investimentos em infraestrutura para a promoção do crescimento e desenvolvimento 

econômico. O alargamento e aperfeiçoamento das infraestruturas de transportes, energia, 

telecomunicações e saneamento proporcionam não apenas um impacto direto sobre a 

economia ao possibilitar a instalação de novas atividades produtivas, mas também diversos 

impactos indiretos, ou complementariedades, que variam desde maior durabilidade do 

capital privado e ganhos de produtividade do trabalho, até o aumento no grau de 

diversificação produtiva e redução dos efeitos perversos advindos da especialização 

primário-exportadora caracterizadora das economias periféricas como o Brasil. Dessa 

forma, uma maior oferta de infraestrutura em áreas como irrigação, eletricidade, 

telecomunicações e estradas aumentam a produtividade, reduzem custos de comércio e 

estimulam a atividade industrial, promovendo assim uma mudança estrutural na economia 

capaz de impulsionar o crescimento da renda e do emprego de forma sustentável. 

Investimentos em infraestrutura também contribuem de forma significativa para a 

redução da desigualdade de renda e da pobreza. A expansão de serviços básicos de 

infraestrutura traria melhores perspectivas de emprego e salário via seu efeito positivo 

sobre a produtividade do trabalho em todos os setores da economia. O aumento da 

produtividade e emprego, por sua vez, impulsionam novamente a atividade econômica, 

gerando um ciclo virtuoso de expansão da renda e desenvolvimento com inclusão social. 

Um exemplo é o investimento em infraestruturas de conectividade, como estradas e 

tecnologias de informação e comunicação, que têm a função de viabilizar e ampliar o 

acesso das pessoas a uma gama maior de bens, serviços e oportunidades de emprego. 

A discussão sobre as relações entre infraestrutura e desenvolvimento humano e 

social têm ganhado crescente importância. Tais aspectos são amplamente ressaltados na 

Agenda 2030 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aprovada pela 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015. A infraestrutura 

econômica adequada proporciona diversos impactos sociais positivos que incluem, além da 

melhoria de condições ambientais e uso da energia, melhores condições de educação e 

saúde, acesso a bens e serviços públicos, igualdade e inclusão social. Em via última, a 

infraestrutura é apontada como uma ferramenta de mudança estrutural na economia, visto 

que une avanços transversais em termos econômicos, ambientais e sociais, gerando um 

processo de crescimento econômico sustentado e, também, inclusivo, beneficiando assim a 

parcela mais pobre da população. 

Contudo, o cenário de infraestrutura no Brasil não é dos mais favoráveis, e suas 

deficiências constituem um dos maiores gargalos ao crescimento econômico sustentado e 

aumento da produtividade no país. As carências em termos da oferta, qualidade e 

acessibilidade dos transportes, energia e telecomunicações (ver Tabela 1) advêm, dentre 

outros fatores, de longos anos de baixos investimentos nos setores envolvidos. Dados 

levantados pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB) 

revelam que com a crise, no ano de 2016, os investimentos em infraestrutura no Brasil 

chegaram a marca próxima de 1,7% do PIB, enquanto no ano de 2017 ficaram em torno de 

1,5% do PIB, um dos menores níveis de investimento em infraestrutura da história do país. 



No entanto, a escassez de investimentos em infraestrutura nem sempre foi a 

realidade ao longo da história no Brasil. O período 1930-1979 foi caracterizado por 

elevados níveis de investimentos em infraestrutura no país (5,42% do PIB), com extensiva 

participação do setor público. Tais investimentos possibilitaram superar ou, ao menos, 

amenizar os gargalos referentes a oferta e qualidade da infraestrutura, o que, por sua vez, 

auxiliou na estruturação de uma economia com razoável diversidade produtiva e elevadas 

taxas de investimento e crescimento econômico.  

 
Tabela 1. Indicadores de infraestrutura nos BRICS, 2014. 

Setor/ Indicador Brasil China Índia Rússia África do Sul 

Infraestrutura Qualidade da infraestrutura (ranking) 78 52 67 65 43 

Transportes 

Rodovias (% de rodovias pavimentadas) 13 84 33 72 21 

Ferrovias (Mil km de via por Km²) 3,2 19,9 20,6 5,0 16,6 

Índice de Desempenho Logístico (ranking) 65 28 54 90 34 

Telecomunicações 

Conexões de Internet (por 100 habitantes) 57 49 18,0 70 49 

Telefone Móvel (por 100 habitantes) 139 92 74 155 150 

Telefone Fixo (por 100 habitantes) 21 17 2 27 8 

IDI (ICT Development Index)  6,0 5,0 2,7 6,9 4,9 

Energia 
Energia Elétrica: Consumo (MWh per capita) 2,5 3,7 0,7 6,5 4,3 

Energia elétrica: Capacidade Instalada Total (GW) 126 1.247 223 242 - 

Fonte: The World Factbook 2014, Banco Mundial, Índice de Desempenho Logístico (2014), ITU World Telecommunication, IEA Energy 

Atlas, World Economic Forum, The Global Competitiveness Index (2016). 

 

O ano de 1979 marcou um ponto de inflexão na evolução da infraestrutura no 

Brasil, dando início à sua trajetória de queda. O congelamento de preços limitava a geração 

interna de recursos para arcar com novos investimentos e o clima de incertezas, a 

prolongada estagnação econômica e a continuidade da deterioração das contas públicas 

inviabilizaram a recuperação do nível de inversões. A Constituição de 1988, ao impor o fim 

dos fundos setoriais de investimento para a infraestrutura, limitou a capacidade das 

empresas dos setores envolvidos de arcar com manutenção e expansão dos serviços. 

A busca pela estabilização no período seguinte teve como diagnóstico a percepção 

de pouca competição na economia brasileira que, além de fechada, possuía um governo 

hipertrofiado e ineficiente. Diversas modificações estruturais foram promovidas nos setores 

infraestruturais, que incluíram a criação de marcos regulatórios, normas e demais 

instituições, além da utilização de privatizações, concessões e parcerias público-privadas 

(PPP) que serviram como base para as políticas de infraestrutura nos anos posteriores. 

Essa fase inicial de mudanças, no entanto, não foi capaz de expandir os serviços de 

infraestrutura de maneira a superar os gargalos referentes à oferta e qualidade dos serviços 

de transportes, saneamento e energia, principalmente. Os investimentos em infraestrutura 

como proporção do PIB tiveram queda acentuada, se estabelecendo entre 1% e 2% nas 

décadas de 1990 e 2000 (ver Gráfico 1). 

A incapacidade do novo modelo em alcançar os níveis desejados de investimento 

fez com que o papel do estado fosse reforçado nos setores de infraestrutura por meio da 



expansão de investimentos estatais e do planejamento via Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), lançado em 2007. Novamente, os resultados ficaram aquém dos 

esperados devido a capacidade limitada de planejamento, execução e monitoramento de 

projetos complexos. O problema estaria relacionado à discrepância entre os fundos 

compromissados e o desembolso efetivo dos mesmos, deficiência estritamente ligada as 

fraquezas institucionais brasileiras.  

 

 
Gráfico 1. Investimentos em infraestrutura no Brasil - % PIB (1970-2016). 

 

Fonte: Bielschowsky (2002) e Frischtak & Mourão (2017). 

 

O resultado final do período 2004-2014, em termos de infraestrutura no Brasil, foi 

uma expansão modesta dos investimentos, em relação aos anos imediatamente anteriores. 

No entanto, houve expansão considerável do acesso aos serviços prestados, principalmente 

devido aos esforços na busca pela universalização dos serviços de energia elétrica, água e 

telefonia. O PAC, ainda que tenha funcionado aquém do esperado, aumentou 

substancialmente o acesso às infraestruturas básicas de energia elétrica e saneamento, 

principalmente para famílias mais pobres, esforços que seguiram lado a lado com a 

diminuição da pobreza e da desigualdade de renda no período. 

A partir de meados de 2014, o país começa a enfrentar uma crise de dimensões 

catastróficas. Em um cenário de corte de gastos e limitação de recursos destinados à 

investimentos, o debate em torno da expansão da infraestrutura brasileira se voltou, ainda 

mais, à ênfase na eficiência e proposição de escolhas ótimas de investimentos. O governo 

federal lançou, no segundo semestre de 2016, o Programa de Parcerias de Investimentos 

(PPI) buscando reforçar a coordenação das políticas de investimentos em infraestrutura por 

meio de parcerias com o setor privado. O novo programa tem como diretrizes maximizar o 

rigor técnico para a aprovação de projetos, tornar os contratos mais transparentes e de fácil 

compreensão, além de focalizar na viabilidade e efetividade dos investimentos propostos.  

No entanto, pouco tem sido dito a respeito do caráter regional e social das 

expansões em infraestrutura. Na maioria dos setores envolvidos, a busca pela rentabilidade 

dos projetos pode fazer com que os investimentos se concentrem em regiões mais ricas e 

desenvolvidas, capazes de gerar maior fluxo para as empresas em termos de pagamentos 
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das tarifas ou pedágios. Nesse caso, a expansão dos investimentos em infraestrutura poderia 

ocasionar concentração da renda dentro e entre regiões. 

Atualmente, o Brasil apresenta discrepâncias alarmantes na distribuição de sua 

infraestrutura, tanto em circunstâncias de renda, quanto em relação aos contrastes 

locacionais, conforme apontado no relatório do Banco Mundial em 2017 intitulado “Back 

to Planning: How to Close Brazil’s Infrastructure Gap in Times of Austerity”. De acordo 

com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2015, dentre os 

40% mais pobres, apenas 21% tem acesso à internet, por exemplo, enquanto dentre os 10% 

mais ricos, cerca de 85% acessam o serviço. Além da renda, desigualdades substanciais de 

acesso, principalmente em relação a esgoto, água e internet podem ser notadas no contexto 

rural-urbano, bem como entre as grandes regiões. Neste contexto de desigualdades 

infraestruturais e escassez de recursos para atenuar os gargalos existentes, torna-se ainda 

mais desafiador avaliar os efeitos e a importância da infraestrutura sobre a promoção do 

crescimento da renda e redução das desigualdades sociais. 

Ampliar o volume de investimentos em infraestrutura é um dos principais desafios a 

serem enfrentados pelo país ao longo dos próximos anos. De maneira geral, há um certo 

consenso entre os agentes privados e o governo brasileiro para que os investimentos em 

infraestrutura tenham maior estabilidade e previsibilidade, possibilitando uma 

complementariedade forte entre recursos públicos e privados e constituindo-se uma política 

de Estado. Em relação aos investimentos públicos, especificamente, muito tem sido dito 

sobre a necessidade de um significativo aumento da eficiência por meio de um melhor 

planejamento, capacitação técnica dos funcionários, definição de projetos prioritários, 

estabelecimento de cronogramas críveis, análises de custo-benefício ex-ante e demais 

estudos técnicos de viabilidade e adequabilidade dos projetos, além de maior transparência. 

Por fim, a priorização de projetos nos diversos setores requer um planejamento setorial 

efetivo de longo prazo, mas que se permita uma revisão periódica capaz de solucionar 

possíveis problemas e modificações na estrutura dos projetos e setores, tornando possível a 

continuidade e a priorização de projetos a serem realizados, incluindo possíveis sinergias e 

complementaridades. Essas alternativas seriam essenciais para tornar as inversões publicas 

mais efetivas. 

Além de uma maior eficiência na formulação e execução dos projetos, a escassez de 

recursos também é apontada como um dos principais entraves para os investimentos em 

infraestrutura. O atual cenário de crescente endividamento público e forte ajuste fiscal, no 

entanto, exige que o papel do governo brasileiro como regulador, planejador e financiador 

seja aperfeiçoado e, em consequência, que consiga alavancar recursos privados voltados 

para a infraestrutura de forma a elevar o nível de investimentos. Em 2011, o governo 

federal promulgou a Lei 12.431, que concede isenções fiscais para instrumentos de 

financiamento de infraestrutura via mercado de capitais. A emissão de debêntures de 

infraestrutura tem o objetivo de viabilizar a execução de projetos de infraestrutura de 

interesse nacional com uma maior participação de recursos privados, reduzindo assim a 

dependência de recursos públicos no custeio dos projetos. Contudo, o desenvolvimento do 

mercado de capitais para o financiamento de investimentos em infraestrutura no país 

enfrenta alguns desafios. Um dos principais problemas apontados é a inexistência de um 

marco regulatório com regras claras e capaz de gerar um ambiente de investimentos que 

reduza as incertezas e custos associados aos projetos. Investimentos em infraestrutura 

normalmente exigem um volume relativamente muito alto de recursos e têm um tempo de 

maturação mais longo quando comparados a investimentos comumente realizados nos 



setores industriais e de serviços. Assim, reforçar e aperfeiçoar a estrutura de seguros e 

garantias, aumentar a autonomia e poder de fiscalização das agências reguladoras e 

capitalizar adequadamente o Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE) podem prover 

maior cobertura para riscos não gerenciáveis e tornar os investimentos em infraestrutura 

mais atraentes para investidores privados. 

Contudo, a criação de um bom marco regulatório parece ser uma condição 

necessária, porém não suficiente para garantir o sucesso e a sustentabilidade do 

financiamento da infraestrutura via mercado de capitais. Como apontam Wajnberg e 

Capistrano em estudo publicado na Revista do BNDES em 2016, instrumentos financeiros 

que visam financiar investimentos em infraestrutura têm uma base de investidores ainda 

muito limitada e pouco diversificada, sendo constituída principalmente por pessoas físicas 

de mais alta renda. Além disso, outros instrumentos como Letras de Crédito Imobiliário e 

Letras de Crédito do Agronegócio também disputam a preferência desses investidores. A 

importante, porém ainda insuficiente, emissão de debêntures ao longo dos últimos anos tem 

mostrado que a viabilidade desse instrumento financeiro também passa pela ampliação da 

sua base de capitação a partir da atração de investidores de menor poder aquisitivo. Assim, 

características salientes de economias periféricas como elevadas taxas de juros, alta 

sensibilidade a choques externos e forte concentração da renda impõem restrições severas à 

expansão do financiamento majoritariamente via mercado de capitais.  

Outro ponto que se torna essencial incluir na discussão sobre a viabilidade do 

financiamento exclusivamente privado de investimentos em infraestrutura no Brasil diz 

respeito à existência de uma possível incompatibilidade entre a rentabilidade dos projetos e 

a universalização dos serviços de infraestrutura. Uma vez que o investimento privado exige 

rentabilidade, é provável que esses investimentos se concentrem em localidades mais ricas 

e urbanizadas, capazes de gerar maiores níveis e fluxos de recursos. Em contrapartida, 

localidades mais pobres e/ou menos urbanizadas, podem sofrer com a falta de liquidez, 

devido a um eventual desinteresse por parte dos investidores privados. A ausência de 

investimentos fará com que a população mais pobre, a qual já possui as piores condições de 

infraestrutura, continue sem ter acesso aos serviços básicos de saneamento, 

telecomunicações e transportes, gerando um ciclo de concentração da renda e pobreza uma 

vez que perpetua péssimas condições de saúde via falta de saneamento, e limita a expansão 

de oportunidades produtivas, fontes de maior renda e acesso a bens e informação por meio 

da escassez de transportes e serviços de informação e comunicação. 

Tanto no Brasil quanto nos países avançados, o financiamento via mercado de 

capitais exerce um papel apenas complementar, de modo que o principal financiador dos 

investimentos em infraestrutura ainda é o setor bancário. Segundo dados do IJGlobal, no 

ano de 2015 a participação das debêntures representou cerca de 8% do financiamento da 

infraestrutura nos países da América do Norte e Europa, ao passo que o financiamento 

bancário chegou a aproximadamente 61% do total. No Brasil, conforme apontado por 

Wajnberg e Capistrano com base em relatório do BNDES, a participação das debêntures foi 

de aproximadamente 9% do total enquanto que o financiamento bancário chegou a cerca de 

55% do total para o mesmo ano. A diferença é que, no caso dos países desenvolvidos, o 

financiamento bancário se dá principalmente via participação de um grande número de 

bancos privados, enquanto que no Brasil o principal financiador é o BNDES. A ampliação 

da participação dos bancos privados no financiamento da infraestrutura no Brasil também 

passa pela redução da incerteza jurisdicional e medidas governamentais que estimulem 

aumento da concorrência bancária e maior oferta de crédito. Entretanto, apesar da 



inquestionável importância e necessidade de uma maior oferta de crédito dos bancos 

privados para projetos de infraestrutura, o caráter tradicionalmente pró-cíclico da oferta de 

crédito privado torna incerta a continuidade dos fluxos financeiros e viabilidade dos 

projetos em períodos de recessão, uma vez que nesses períodos os agentes privados tendem 

a aumentar sua preferência por ativos de maior liquidez. Além disso, a questão da baixa 

rentabilidade de projetos menores e em regiões menos privilegiadas levantadas acima 

também se faz presente aqui.  

Por fim, é preciso lembrar que países desenvolvidos e em desenvolvimento 

possuem diferenças estruturais que devem ser levadas em conta no processo de formulação 

de diretrizes para a viabilização do investimento público. Em países periféricos, como o 

Brasil, onde a dinâmica da economia é fortemente marcada pela dependência em relação à 

sua pauta primário-exportadora e alta volatilidade dos fluxos de capitais especulativos, a 

existência de uma fonte de financiamento público que seja capaz de atuar de maneira anti-

cíclica, garantindo o financiamento de projetos de infraestrutura de importância estratégica 

para o país em momentos de recessão econômica e escassez de financiamento privado, se 

torna crucial para a retomada do crescimento da renda, do emprego e da redução das 

desigualdades sociais. 
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