
Depois de atravessarmos a maior recessão da 
história e patinarmos com atividade econômica 
muito fraca, o momento é positivo para o Brasil 
começar a retomar o crescimento mais 
acelerado. A agenda das reformas estruturais é 
praticamente consenso, incluindo as reformas 
administrativa (redução dos gastos de custeio e 
da máquina pública), patrimonial 
(desestatização e venda de imóveis), 
previdenciária, tributária e fiscal. Investimentos 
em infraestrutura são considerados prioritários. 
A renovação significativa ocorrida no Congresso 
Nacional também sinaliza positivamente para 
as mudanças e reformas que precisam ser 
efetivadas.

No cenário internacional, no curto prazo, não 
devemos ter grandes surpresas. As taxas de 
juros do mercado norte-americano não devem 
ser elevadas tão cedo. Isso contribui para 
manter o fluxo de capitais estável no Brasil. 
Efetivadas as reformas, há perspectiva de 
conforto fiscal, com juros e inflação controlados. 
Nesse cenário ideal, mesmo uma turbulência 
externa encontraria um país com arsenal mais 
robusto para a gestão fiscal e monetária.

Durante o processo eleitoral e no período de 
transição, a Abdib teve a oportunidade de 
dialogar sobre as necessidades e as propostas 

para a retomada do crescimento econômico e a 
recuperação dos investimentos em 
infraestrutura no Brasil. A Agenda de Propostas 
para a Infraestrutura 2018, elaborada pela 
Abdib, lista medidas com esse intuito.

Felizmente, o investimento em infraestrutura 
foi a escolha do atual governo para dar torque 
à atividade econômica. O fortalecimento do 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) 
foi uma decisão acertada para avançar em tal 
diretriz sem perda de tempo, pois há um 
estoque de projetos engatilhados para licitação 
no curto prazo, considerando todos os setores, 
no valor de R$ 186 bilhões em investimentos. 
Somente na área de transporte, por exemplo, 
estão em preparação estudos para 59 projetos 
somando R$ 111 bilhões em investimentos.

Além disso, o processo de renovação 
antecipada de concessões ferroviárias e o 
sucesso no desenvolvimento de novos projetos 
de ferrovias podem mudar a matriz de 
transportes e o padrão de produtividade do 
país. No entanto, resta prover solução para 
concessões federais desequilibradas nas áreas 
de transportes, sobretudo aeroportos e 
rodovias. Uma alternativa é a devolução 
amigável, instituída pela Lei 13.448/2017, mas 
ainda inócua por falta de regulamentação. Sem 
solução, há risco significativo de transferir para 
a esfera judicial a definição de investimentos 
em alguns dos principais ativos de transportes 
do país.

Um dos aspectos centrais da agenda 
empresarial para o setor de infraestrutura é a 
segurança jurídica necessária para os 
investimentos, princípio fundamental que 
emana bastante de leis, regras, decisões, atos e 
intenções do poder público, ratificadas ou não, 
ao longo do tempo. Atualmente, um dos fatores 
críticos é o papel dos órgãos de fiscalização e 
controle. O exercício das competências de 
controle e fiscalização de programas, projetos e 
gastos públicos, com foco na legalidade ou na 
eficiência, não pode se confundir com a função 
de desenhar diretrizes e características de 
políticas públicas, cabíveis a órgãos do Poder 
Executivo.

O momento é positivo.  
Por enquanto

Venilton Tadini,  
presidente-executivo da Abdib



Outro ponto crucial é o fortalecimento do sistema 
de financiamento de longo prazo, com impulso 
para o mercado de capitais e a extensão das 
debêntures de infraestrutura para investidores  
no exterior e para fundos de previdência – tudo 
suportado por um sistema seguro de garantia  
de risco cambial.

No setor petrolífero, a elevação do preço do 
petróleo e a redução dos custos na exploração 
do pré-sal permitem a retomada do ciclo 
virtuoso de investimentos interrompidos pela 
crise da Petrobras. Com as mudanças 
regulatórias e os leilões realizados nos últimos 
anos, há um potencial de investimento de  
R$ 845 bilhões até 2027, considerando os 
projetos contratados e já em desenvolvimento. 
Há um cronograma estabelecido de leilões,  
o que engaja os investidores globais às 
oportunidades presentes no Brasil. Ajustes 
similares precisam ser realizados no modelo  
e na regulação no setor de energia elétrica, 
mercado em que há imperfeições estruturais  
e oportunidades de melhorias necessárias  
para dar mais segurança aos investidores.

Mas ainda há muito a fazer. Uma comparação 
simples entre dois números apurados pela Abdib 
não deixa margem para dúvidas. O primeiro 
mostra o quanto o Brasil necessita de investimento 
em infraestrutura por ano (4,31% do PIB, valor 
correspondente a R$ 284,4 bilhões). O segundo 
esclarece o quanto realmente está sendo 
investido (média de 1,7% do PIB entre 2016 e 
2018, valor correspondente a R$ 110,0 bilhões).  
O hiato é enorme.

Parte desses investimentos dependerá da 
aprovação da agenda legislativa da infraestrutura. 
Ela é composta por projetos de lei e medidas 
provisórias que já percorreram várias fases do 
trâmite legislativo, receberam avaliações 
favoráveis ou foram aperfeiçoadas por relatores 
– e já foram alvo de muita discussão envolvendo 
parlamentares, governo e setores produtivos. 
Seria importante não desperdiçar os avanços e 
votá-las rapidamente.

Há processos de revisão regulatória nas áreas 
de saneamento básico (MP 868/2018 - ampliação 

da participação privada e melhoria da qualidade 
regulatória), gás natural (PL 6.407/2013 – 
reorganização setorial a partir de redução da 
participação da Petrobras em toda a cadeia 
produtiva), energia elétrica (PL 1.917/2015 – 
correção de desequilíbrios estruturais e 
conjunturais, planejamento e reorganização do 
modelo) e telecomunicações (PLC 79/2016 – 
mudança do regime de concessão para 
autorização para a telefonia fixa com intuito  
de ampliar investimentos na banda larga,  
entre outros pontos).

Há ainda iniciativas para revisar e aperfeiçoar 
trâmites transversais, como os do licenciamento 
ambiental (PL 3.729/2004 – planejamento, 
simplificação processual e modernização legal), 
agências reguladoras (PL 6.621/2016 – 
fortalecimento institucional, uniformidade 
processual e transparência) e contratação pública 
(PL 1.292/1995 – nova lei para a administração 
pública contratar bens e serviços, com atenção 
para infraestrutura e seguros garantia).

Vale ressaltar ainda o processo de abertura 
comercial em planejamento pelo governo central, 
que precisa ser metódico e programado, para que a 
indústria – representa pouco mais de 10% do PIB 
hoje, mas é responsável por mais de 30% da 
arrecadação fiscal – possa continuar a ser motor 
de geração de riqueza, tecnologia e empregos.

O Brasil é um dos países com menor taxa de 
investimento público em relação ao PIB e na 
estrutura do gasto público e também onde o setor 
privado já assume parcela principal dos aportes em 
infraestrutura, diferentemente do que ocorre em 
países emergentes e desenvolvidos que registram 
bons indicadores de crescimento econômico anual. 

O caminho para a retomada do investimento e da 
atividade econômica de forma mais pujante começa 
em 2019. O resultado será função do sucesso na 
condução da agenda de reformas estruturais – o 
que abre espaço no orçamento público para o 
investimento em infraestrutura – e da aprovação 
da agenda legislativa da infraestrutura – que tem 
potencial para acelerar os investimentos privados, 
aperfeiçoar a regulação e melhorar o ambiente de 
negócios. Essa é a agenda.
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After going through the biggest recession in 
its history and struggling with very weak 
economic activity, the moment is positive for 
Brazil to start recording faster growth. The 
structural reform agenda is practically a 
consensus, including the administrative 
(reduction of government spending and the 
government structure), property (privatization 
and sale of real estate), social security, tax and 
fiscal reforms. Investments in infrastructure 
are a priority. The significant renewal in the 
National Congress was also a good omen for 
the necessary changes and reforms.

We do not expect any major surprises in the 
international market in the short term. U.S. 
interest rates should not be raised any time 
soon. This helps maintain a stable capital 
flow in Brazil. Once the reforms have been 
implemented, we expect to see fiscal comfort, 
with interest and inflation rates under 
control. In this ideal scenario, even an 
external turmoil would find a country with a 
more robust arsenal for fiscal and monetary 
management.

During the electoral process and in the 
transition period, Abdib had the opportunity 
to discuss the needs and proposals for 
resuming economic growth and recovering 

investments in infrastructure in Brazil. The 
2018 Agenda of Proposals for Infrastructure, 
prepared by Abdib, lists measures for this 
purpose.

Fortunately, the current government has 
chosen to invest in infrastructure to drive 
economic activity. Strengthening the 
Investment Partnership Program (PPI) was a 
wise decision to make progress on this front 
without wasting time, since there is a backlog 
of projects in the pipeline for short-term 
bidding across all sectors, totaling R$ 186 
billion in investment. In the transport area 
alone, for example, studies are being 
conducted for 59 projects, totaling R$ 111 
billion in investment.

In addition, the early renewal of railway 
concessions and the successful development of 
new railroad projects may change the country’s 
transport matrix and productivity levels. 
However, the issue of unbalanced federal 
concessions in the transportation areas, 
especially airports and highways, is yet to be 
solved. An alternative is the friendly return, 
introduced by Law 13,448/2017, which is still 
ineffective due to lack of regulation. Without a 
solution, there is a significant risk of 
transferring to the Judiciary the responsibility 
for defining investments in some of the 
country’s main transportation assets.

One of the main aspects of the business 
agenda for the infrastructure sector is the 
legal certainty required for investment, a 
fundamental principle that mostly emanates 
from laws, rules and government decisions, 
acts and intentions (ratified or not) over time. 
The role of oversight and control agencies is 
currently a critical factor. Controlling and 
overseeing government programs, projects 
and spending, focusing on legality or 
efficiency, cannot be confused with the role 
of developing guidelines and characteristics 
of public policies applicable to executive 
branch agencies.

Another crucial point is the strengthening of 
the long-term financing system, boosting the 

The moment is positive.  
For now.

Venilton Tadini,  
is the President of Abdib



capital market and extending infrastructure 
debentures to overseas investors and pension 
funds – all supported by a secure guarantee 
system for foreign exchange risk.

In the oil sector, higher oil prices and lower 
pre-salt exploration costs allowed the 
resumption of the virtuous cycle of investment 
interrupted by the Petrobras crisis. With the 
regulatory changes and the auctions held in 
recent years, there are potential investments of 
R$845 billion by 2027, considering contracted 
projects already under development. There is a 
schedule of auctions, which will attract global 
investors to the opportunities available in 
Brazil. Similar adjustments need to be made to 
the model and regulation of the power sector, 
which has structural imperfections and 
requires improvements in order to give 
investors more security.

But there is still a lot to be done. A simple 
comparison between two figures calculated by 
Abdib leaves no room for doubt. The first 
shows how much investment in infrastructure 
Brazil needs every year (4.31% of GDP, 
corresponding to R$ 284.4 billion). The second 
reveals how much is actually being invested 
(1.7% of GDP, on average, between 2016 and 
2018, corresponding to R$ 110.0 billion). The 
gap is huge.

Part of these investments will depend on the 
approval of the infrastructure legislative 
agenda, composed of bills and executive orders 
that have gone through several stages of the 
legislative process, having received favorable 
evaluations, or been revised by rapporteurs – 
having thus been the subject of many 
discussions by members of Congress, 
government and productive sectors. It would be 
important not to waste the progress made and 
vote on them quickly.

There are regulatory review processes in the 
areas of basic sanitation (Executive Order 
868/2018 – increased private participation and 
improved regulatory quality), natural gas (Bill 
6,407/2013 – sector reorganization by reducing 
Petrobras’ share in the entire production chain), 

electricity (Bill 1,917/2015 - correction of 
structural and cyclical imbalances, planning  
and reorganization of the model) and 
telecommunications (Supplementary Bill 79/2016 
– change in the fix telephony regime from 
concession to authorization in order to increase 
investments in broadband, among other issues).

There are also initiatives to review and improve 
transversal procedures, such as environmental 
licensing (Bill 3,729/2004 – planning, process 
simplification and legal modernization), 
regulatory agencies (Bill 6,621/2016 – 
institutional strengthening, uniform procedures 
and transparency) and public procurement (Bill 
1,292/1995 – new law for the procurement of 
goods and services by government, focusing on 
infrastructure and guarantee insurance).

It is also worth mentioning the trade opening 
process being planned by the central 
government: it needs to be thorough and 
carefully thought out so that industry sector – 
which currently accounts for a little more than 
10% of GDP, but absorbs more than 30% of tax 
collection – can drive wealth generation, 
technology advances and job creation.

Brazil has one of the world’s lowest public 
investment-to-GDP ratios, and investments 
account for a small share of public spending;  
the private sector already accounts for the lion’s 
share of investments in infrastructure, contrary 
to what happens in emerging and developed 
countries with healthy economic growth 
indicators. 

The path to stronger recovery in investment and 
economic activity begins in 2019. The result will 
depend on the success of the structural reform 
agenda – which makes room in the government 
budget for investments in infrastructure – and 
the adoption of the infrastructure legislative 
agenda, which has the potential to accelerate 
private investment, implement better regulations 
and improve the business environment. This is 
the agenda.
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