
  

Empresários defendem reformas 
estruturais, harmonia entre poderes 
e aprovação da agenda legislativa 
durante Abdib Fórum 2019

Mapeamento indica 
80 oportunidades 
de melhoria no 
licenciamento ambiental 
e Ibama está perto de 
finalizar proposta de 
alteração nas regras

Presidente do STF 
defende constituição 
menor para reduzir 
judicialização, 
inclusive nos setores 
de infraestrutura

Governo Federal 
trabalha com 
iniciativas para 
aumentar investimento 
em infraestrutura 
para 3,9% do PIB em 
quatro anos

ESTRATÉGIAS 
PARA A RETOMADA 
DA INFRAESTRUTURA
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UM PAÍS QUE 
PRECISA DE 
HARMONIA E 
REFORMAS

Um país que precisa de refor-
mas para garantir recursos in-
ternos e externos e aproveitar 
o pouco explorado potencial 
de desenvolvimento de sua in-
fraestrutura, mas que não está 
fazendo o que é necessário para 
garantir segurança jurídica por 
falta de harmonia entre os ato-
res institucionais.

As afirmações acima compõem 
o cenário que está na cabeça 
dos mais importantes atores do 
setor empresarial e da infraes-
trutura do país. Eles estiveram 
reunidos ao longo de dois dias 
para o Abdib Fórum 2019 – 
Estratégias para a Retoma-
da da Infraestrutura, promo-
vido pela Abdib nos dias 21 e 22 
de maio, em Brasília.

Nos oito painéis que compuse-
ram o evento, onde represen-
tantes  do setor público e pri-
vado puderam debater em alto 
nível sobre o desenvolvimento 
do Brasil, o público respondeu 

eletronicamente a perguntas 
apresentadas pela organização 
sobre questões que afligem o 
país.  

Algo comum nas respostas é 
a urgência. Perguntados sobre 
como o país deve reduzir os 
quase R$ 300 bilhões de sub-
sídios anuais para desenvolver 
a infraestrutura, 38% da plateia 
optou por zerá-los em 4 anos e 
outros 32% sugeriram a redu-
ção de 50% nesse período.

As respostas mostram um 
empresariado direcionado na 

solução de problemas de fun-
do para chegar ao desenvolvi-
mento. Do total de responden-
tes, 75% acham que a reforma 
da Previdência e Tributária são o 
caminho para que o país volte a 
gerar empregos. A emissão de 
dívida e o aumento de gastos 
teve 10% das respostas.

O pensamento geral se alinhou 
ao discurso de abertura do even-
to, realizado pelo presidente do 
Conselho de Administração da 
Abdib, Britaldo Soares. Para 
ele, o país é “agredido pelos 
fatos, tratando de questões de 
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curto prazo, sem 
olhar para o futuro 
de maneira planeja-
da”.

“Não aproveitamos 
o potencial pleno 
da união de esfor-
ços, propósito, co-
laboração entre os 
três poderes e os 
setores público e 
privado para trans-
formar o Brasil, in-
dependentemente 
das crenças e ideo-
logias”, disse o pre-
sidente do conselho.

Na enquete, o ní-
vel de dependência 
entre o desenvolvi-
mento e um relacio-
namento harmônico 
entre os poderes é 
considerado grande 
ou muito grande por 
69% dos respondentes. Mas, 
para eles, isso não está acon-
tecendo: 80% acham que o 
relacionamento atual é ruim ou 
péssimo.

“A sociedade espera por mu-
danças, reformas, cresci-
mento, investimentos, mais 
emprego, saúde, educação e 
segurança. A despeito de ruí-
dos recentes, acredito que te-
mos um ambiente favorável 
para as reformas que o país 
precisa, mas precisamos ser 
ágeis para não frustrarmos 
expectativas”, afirmou o presi-
dente do conselho, lembrando 
que o quadro de crescimento 
não é animador: “E o ambiente 
político institucional parece in-
sistir em não ajudar”.

Soares cobrou que o país pre-
cisa voltar a ter uma agenda 
estruturada e sustentável de 

desenvolvimento, e que isso 
depende da “harmonia plena, 
objetividade e da clareza de 
propósitos de todos nós”. É o 
que também aparece na en-
quete realizada pela Abdib e a 
Consultoria EY antes do even-
to, o Barômetro da Infraes-
trutura Brasileira.

Como chegar a esse ao desen-
volvimento? Soares, a plateia e 
os palestrantes comungam das 
mesmas ideias: mais seguran-
ça jurídica, abertura comercial 
para o capital estrangeiro no 
país e planejamento de longo 
prazo. O último item, aliás, foi o 
escolhido por 34% dos respon-
dentes quando perguntados 
sobre qual seria a marca que 
gostariam de deixar se fossem 
o presidente do Brasil.

No entanto, para 52% dos res-
pondentes da enquete, o go-

verno não ajuda ou atrapalha no 
reforço da segurança jurídica 
que será fundamental para que 
o país tenha um mix de fontes 
internas e internas para finan-
ciar o setor de infraestrutura. 
Este é o caminho apontado por 
80% do público presente como 
forma de investir no setor.

Com mais recursos, seria pos-
sível aproveitar melhor o poten-
cial do país, por exemplo. Para 
74% dos respondentes, gover-
nos locais aproveitam pouco 
ou nada o potencial de inves-
timentos por meio de conces-
sões e PPPs.

“A infraestrutura é a grande 
‘oportunidade’ a nossa frente”, 
afirmou Soares. “Precisamos 
de crescimento econômico 
mais acelerado e temos capa-
cidade para fazer mais rápido”, 
alertou.



#InvistaNoPlaneta

ESPECIALISTAS EM PROJETAR 
UM PLANETA MELHOR

Infraestruturas que garantem o progresso. Gestão da água para que todos tenham 
acesso a fontes limpas e confiáveis. Energia renovável para reduzir as emissões de CO2. 

Na ACCIONA, acreditamos que há uma maneira diferente de fazer negócios. 

Saiba mais em invest-intheplanet.com
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O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), José An-
tonio Dias Toffoli, antecipou 
no Abdib Fórum 2019 a impor-
tância de um pacto entre os 
Três Poderes para a retomada 
do crescimento econômico e 
dos investimentos, pauta que 
seria apresentada à sociedade 
pelos presidentes da Repúbli-
ca, da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal e do STF 
uma semana depois, dia 29 
de maio. Toffoli participou do 
painel As Bases para o De-
senvolvimento Sustentável 
da Infraestrutura ao lado de 
Mauro Biancamano, secretá-
rio-executivo da Secretaria de 
Governo.

Toffoli explicou que o pacto su-
gerido deveria abordar cinco 
temas relevantes para o país: 
reforma previdenciária, refor-
ma tributária, solução fiscal 
para estados e municípios, se-
gurança pública e desburocra-
tização.

O presidente do STF disse que 
o Poder Judiciário não age de 
forma própria, pois é provoca-
do. Frisou que tem dialogado 
com outros Poderes que as re-
formas aumentam o texto da 
Constituição e qualquer norma 
que altere a Constituição pode 
ser contestada. O objetivo de-
veria ser diminuir o texto da 
Constituição, o que reduziria 
fortemente a judicialização.

Para ele, a Constituição deve-
ria conter temas mais básicos 
e deixar para a legislação infra-
constitucional delimitar estes 
temas. Toffoli explicou que o 
STF está trabalhando para a ca-
pacitação dos juízes sobre as-
suntos da área econômica para 
melhor entendimento dos con-

tratos e impactos das decisões 
tomadas.

O ministro ainda abordou o as-
sunto das obras paralisadas. 
Exemplificou que o município 
de São Paulo fez um diagnós-
tico, o que é importante para 
saber onde estão os entraves. 
Para ele, é mais importante dis-
cutir as questões que afetam as 
obras do que paralisá-las. Ainda 
destacou a grande quantidade 
de projetos com obras parali-
sadas por questões administra-
tivas e jurídicas e o temos do 
funcionário público de respon-
der criminal e patrimonialmente 
perante órgãos de controle.

Já o secretário-executivo da 
Secretaria de Governo, Mauro 
Biancamano, disse que o Bra-
sil investe pouco em infraestru-
tura e que isso reduz a compe-
titividade do país. O Brasil está 
em 80º lugar no ranking mun-
dial de competitividade, com 
queda nas últimas seis avalia-
ções.  Entre fatores que preju-
dicam a competitividade, estão 

altos impostos, corrupção, alta 
burocracia, infraestrutura defici-
tária, entre outros.

Biancamano afirmou que, na 
pauta da infraestrutura, são pi-
lares do atual governo: diálogo 
contínuo com agentes, com o 
Parlamento, Poder Judiciário e 
empresários, destravar o licen-
ciamento ambiental, resolver a 
questão indígena, maior segu-
rança jurídica, maior previsibili-
dade agenda de investimentos, 
governança do setor público, 
renovação antecipada dos con-
tratos, qualificação técnica da 
equipe de governo.

O secretário-executivo reconhe-
ceu a importância do programa 
de Parcerias de Investimentos 
(PPI) para alavancar investi-
mentos junto à iniciativa priva-
da em um cenário de escassez 
de recursos do poder público, 
destacando que, atualmente, o 
governo federal está trabalhan-
do na constituição de um fundo 
(FAEP) junto ao PPI para a estru-
turação de projetos.

Presidente do STF, Ministro Dias 
Toffoli

Mauro Biancamano, Secretaria de 
Governo
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O painel seguinte, denominado Financiamen-
to, Garantias e Segurança Jurídica, contou 
com a participação de Bruno Dantas, ministro do 
TCU, Gryecos Loureiro, diretor-jurídico da Caixa, 
Joaquim Levy, presidente do BNDES, Solange 
Paiva, superintendente da Susep, José Beren-
guer, presidente do JP Morgan, Ana Cândida de 
Mello Carvalho, sócia de Infraestrutura do Tozzini-
Freire Advogados, e Hector Gomez Ang, country 
manager da IFC Brazil.

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), 
Bruno Dantas, afirmou que o tribunal trabalha 
com formas diferentes de rigor na fiscalização 
das agências reguladoras, a depender do nível de 
governança e de confiança que esses órgãos fe-
derais apresentam ao longo do tempo.

“O que justifica que na ANTT o TCU seja rigoroso 
e na Aneel a fiscalização não seja tão apertada? 
A resposta é simples: governança e credibilidade 
que as agências desfrutam. Nos setores portuá-
rio e terrestres havia desconfiança grande sobre 
as agências em razão do histórico” disse Dantas.

Na opinião de Bruno Dantas, bem como na de Jo-
aquim Levy, Solange Paiva e Gryecos Loureiro, foi 
marcante a necessidade de aprimoramento das 
regras e da governança de entes públicos para 
uma maior segurança jurídica aos investimentos.
O ministro do TCU direcionou avaliação à segu-

rança jurídica que o órgão de controle traz ao 
aprovar os projetos do setor, o que garantiria 
mais estabilidade no momento de sua execução. 
Para isso, segundo ele, é necessário coordena-
ção e coerência. Dantas afirmou ainda que o ór-
gão está trabalhando para evitar interferências 
nas escolhas regulatórias dos regulados que, 
como admitiu, geram insegurança jurídica para 
os investimentos.

“Posso confidenciar isso. Para reduzir o nível de 
insegurança jurídica, tenhamos mais deferência 
pelas escolhas regulatórias das agências a partir 
do momento em que elas se mostram digna da 
confiança”, disse Dantas defendendo que a atua-
ção do TCU seja com “controle rigoroso da legali-
dade e parcimônia no controle da eficiência”.

Dantas elogiou a manutenção do Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI) pelo governo do 
presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o órgão 
ajuda na geração de confiança na governança 
dos projetos e que o órgão também está fazen-
do uma reavaliação das agências a partir do novo 
formato que o governo vem dando a elas.

O ministro lembrou ainda casos em que o ple-
nário do TCU não seguiu posições mais radicais 
dos técnicos do órgão, citando situações com a 
Anatel e a ANTT. Segundo ele, no caso da ANTT, 
um processo de conciliação entre agentes do go-

FINANCIAMENTO, GARANTIAS E SEGURANÇA JURÍDICA

TCU: “Para reduzir insegurança jurídica, temos 
que ter mais deferência a escolhas regulatórias”
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verno e técnicos do órgão para a concessão da 
BR-364/365 conseguiu dar um direcionamento 
para o futuro das concessões rodoviárias.

Oferta de Capital - O presidente do BNDES, 
Joaquim Levy, disse que há atualmente uma 
grande oferta capital para o investimento privado 
em infraestrutura e apontou alguns dos proble-
mas para que esses recursos sejam utilizados 
em projetos no Brasil. “Capital não é problema, 
mas hoje existe maior aversão ao risco por parte 
do financiador. Boa parte do capital disponível é 
de investidores institucionais, que têm capacida-
de de risco e flexibilidade muito menores”, disse 
o presidente do banco.

Segundo Levy, o financiamento tipo project fi-
nance, utilizado globalmente no investimento de 
infraestrutura, absorve riscos comerciais, mas 
não choques macroeconômicos. “E, no Brasil, 
existem choques macros. É preciso desenhar 
mecanismos que ajudem o project finance a ab-
sorver certos riscos”.

Outro fator essencial é reforçar a segurança ju-
rídica para os investidores apostarem nos pro-
jetos no país. “Estamos juntos em um mercado 
transparente, maior, com investidores internacio-
nais com a confiança de que o governo vai dar a 
sinalização correta”, disse o executivo.

O presidente do BNDES destacou que o governo 
quer abrir mercado para os mais diversos seto-
res, com “mecanismos que podem fazer a dife-
rença”. Levy citou como exemplos de segmentos 
que podem viver uma nova onda de investimen-
tos as áreas de saneamento e de gás natural.

Levy ainda apontou que é essencial dar sinali-
zação de segurança jurídica para todos os seto-
res, com respeito aos processos, e não destruir 
a confiança do investidor. Defendeu a reforma 
regulatória do saneamento básico como funda-
mental para atrair investimentos e solucionar as 
carências do setor. 

Fusão em Seguros - A Superintendente da 
Susep (Superintendência de Seguros Privados), 
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ESSA 
ENERGIA 
A GENTE 
CELEBRA 
JUNTOS.

Em setembro de 1998, a ENGIE comprou a 
Gerasul. Desde então, tivemos crescimento 
e resultados consistentes, e nos tornamos a 
maior geradora de energia limpa e 
renovável do país. Hoje, somos também a 
maior empresa do mercado livre de 
energia e oferecemos soluções inovadoras 
para pessoas, empresas e cidades. 
Investimos ao longo desses 20 anos para 
crescer com responsabilidade �nanceira, 
sustentabilidade e respeito ao meio 
ambiente, buscando liderar a transição 
energética através da descarbonização, 
descentralização e digitalização. Por isso, 
celebre. Porque a ENGIE continuará 
trabalhando para gerar cada vez mais 
resultados.

A maior geradora privada de energia
do Brasil está fazendo 20 anos.
Celebre com a gente.
 

Solange Paiva, informou que o governo traba-
lha na fusão entre Previc e Susep, com a criação 
de uma agência única para regular o sistema de 
previdência privada, o que provocará uma “gran-
de reestruturação do setor”, que passaria a contar 
com R$ 1,9 trilhão em recursos sob a sua gestão.

Solange focou sua apresentação no mecanismo 
do seguro garantia para projetos que, segundo 
ela, estão funcionando mal pois tem custo alto 
para os projetos governamentais e pouco retor-
no quando os projetos não funcionam. Na média, 
a recuperação do governo nesse tipo de seguro 
está abaixo de 5%.

Segundo ela, o projeto que tramita no Congres-
so para aumentar o valor do seguro garantia dos 
atuais valores de até 10% para até 30% poderá 
fazer com que as seguradoras tenham mais in-
centivo para dar continuidade com as obras que 
são paralisadas, o chamado step-in, e não fazer 
como atualmente, quando pagam ou contestam 
a cobrança.

Para ela, o mecanismo pode incentivar esse mo-
delo de seguro no país e ajudar no financiamento 
dos projetos, inclusive na modalidade de project 
finance, já que pode funcionar como uma espé-
cie de fiador e reduzir os riscos de financiadores. 
“A média mundial de seguros de infraestrutura é 
de 3% do PIB. Aqui é 0,5% do PIB”, disse Solan-
ge, alertando para riscos de aumento de preços 
nas obras públicas.

Bancos públicos – O diretor-jurídico da Caixa, 
Gryecos Loureiro, iniciou pronunciamento ex-
plicando que a Caixa segue com interesse nos 
financiamentos aos investimentos necessários 
e ressaltou a necessidade de segurança jurídica 
para os investimentos.

Quando o problema ocorre, o projeto não per-
forma, os contratos são julgados por  uma estru-
tura de garantias falha. “Existe um hiato entre o 
modelo de estruturação de  garantias atuais e a 
legislação  que versa sobre o tema.” É um ponto 
que merece muita atenção. É preciso modernizar 
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a legislação sobre o tema que 
reflita os contratos atuais.

Como fazer para o credito ser 
mais abundante e mais bara-
to é um desafio para o setor.  
Para Loureiro, é preciso rever 
o modelo de garantias e este 
é o maior desafio atualmente. 
“A estrutura atual de garantias 
fica de pé quando as coisas 
dão certo. E as estruturas de 
garantia devem prever quando 
as coisas não dão certo”. Ele 
ainda citou que é importante 
fortalecer a relação público e 
privada, PPPs e utilizar a estru-
tura do programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI).

Garantias e a segurança 
jurídica – José Berenguer, 
presidente do JP Morgan, que 
moderou o painel, lembrou 
que o país também sofre com 
os problemas cambiais para 
garantir um maior fluxo de re-
cursos externos. Berenguer 
destacou que as garantias e a 
segurança jurídica são funda-
mentais para a atração dos in-
vestimentos. Disse que a única 
forma de os projetos saírem do 
papel é acessar o mercado de 
capitais local ou internacional. 
Para ele, os fundos de pensão 
internacionais estão precisan-
do de projetos com prazos 
mais longos e que tais fundos 
são importantes como fontes 
de financiamento. Berenguer 
disse ainda que, na estrutura de 
operação, é importante buscar 
operadores com maior qualida-
de na execução dos projetos. 

Ana Cândida de Mello Car-
valho, sócia de Infraestrutura 
do TozziniFreire Advogados, 
apontou que o cenário atual 
para investimento privado em 

infraestrutura é diferente do ce-
nário vivido há cinco anos. O ce-
nário é negativo, com uma nova 
ordem de problemas, mas visu-
aliza comportamento positivo 
no setor, pois os participantes 
estão abertos à mudança com 
espaço para diálogo institucio-
nal e mudanças regulatórias.

Ana Cândida destacou ainda 
os pontos de insegurança jurí-
dica: incapacidade dos entes 
públicos gerarem e gerencia-
rem projetos de longo prazo, 
inadequada alocação de riscos, 
regulação com conflitos de 
competência, discussão sobre 
reequilíbrio econômico finan-
ceiro com risco todo na conta 
do concessionário, término an-
tecipado dos contratos e cálcu-
lo das indenizações, tomada de 
decisão e responsabilização do 
agente público, bem como in-
terferência dos órgãos de con-
trole na gestão dos contratos, 
para serem solucionados.  

Hector Gomez Ang, country 
manager da IFC Brazil, comen-
tou sobre a necessidade de 
criar um modelo consistente 
para trazer o financiamento pri-
vado, promovendo o compar-
tilhamento de garantias entre 
bancos públicos e privados, 
reforçando ecossistemas de 
financiamento de infraestrutu-
ra existentes no mundo mas 
que ainda não estão presentes 
no Brasil. Ele defendeu que 
haja capacidade de acompa-
nhar projetos na construção 
e operação e seguir na tran-
sição para atrair investidores 
institucionais. Enfatizou ainda 
a importância da integridade, 
aperfeiçoamento e solidez da 
regulação e mecanismos de li-
quidez.     

Joaquim Levy, presidente do BNDES

Solange Paiva, superintendente da 
Susep

Hector Gomez Ang, da IFC
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O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, pediu 
atitude do setor empresarial e 
uma postura otimista sobre o 
país pelo que vem sendo feito 
no governo do presidente Jair 
Bolsonaro. Tarcísio de Freitas 
estava na mesa de especialistas 
sobre Transportes e Logística 
do Abdib Fórum 2019.

Freitas apresentou rol de ações 
tomadas pelo ministério nos 
primeiros meses do governo e 
os planos que estão em anda-
mento, como as concessões de 
novas rodovias, privatização de 
portos e a renovação de con-
cessões ferroviárias. “As coisas 
estão acontecendo e não esta-
mos comemorando”, disse o 
ministro citando, por exemplo, 
a programação do leilão de ces-
são onerosa que será o maior 
do mundo no setor de óleo e 
gás.

Ele lembrou que os leilões reali-
zados este ano mostraram que 

TRANSPORTES

MINISTRO PEDE ATITUDE DO 
EMPRESARIADO E OTIMISMO 
COM O SETOR DE INFRAESTRUTURA

há interesse dos investidores 
nos projetos do país. Freitas dis-
se que esse interesse se man-
tém, mas que é necessário que 
as reformas continuem para que 
venham mais investimentos, ci-
tando especialmente a reforma 
da Previdência, para reduzir os 
riscos para os projetos.

Tarcísio de Freitas afirmou que 
tem confiança de que a reforma 
será aprovada e que os proble-
mas que estão ocorrendo na 
relação do governo com o Con-
gresso são por causa da cora-
gem do presidente Jair Bolso-
naro de mudar a relação com os 
parlamentares, o que permitiu 
a ele montar uma equipe quali-
ficada, capaz de fazer as entre-
gas planejadas pela pasta.

Freitas pediu mais protagonis-
mo das empresas para liderar 
os processos de mudanças do 
país e voltou a repetir que não 
quer “fazer parte da geração 
que não fez”. Ele disse ainda 

que está pensando em desistir 
da unificação das agências re-
guladoras de transportes terres-
tres e aquaviários.

Infraero em transforma-
ção – Presente na sessão, a 
presidente da Infraero, Marta 
Seillier, explicou as mudanças 
que está preparando para repo-
sicionar a empresa no que ela 
chama de “incubadora de aero-
portos regionais do país”.

Segundo ela, após o processo 
de concessão das atuais uni-
dades administradas pela em-
presa, a Infraero vai usar sua 
experiência para desenvolver os 
mais de 500 aeroportos regio-
nais do país que hoje não rece-
bem voos. 

Ela lembrou que o modelo de 
concessão vigente desde 2011 
tem conseguido contornar a es-
cassez de investimentos públi-
cos no setor, mas que a estatal 
federal ainda tem sido respon-
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sável por obras importantes em 
aeroportos menores, entregas 
que têm ocorrido neste ano.

A Infraero tem se preparado 
para a redução de aeroportos 
administrados pela estatal – o 
plano é conceder todos os ati-
vos restantes – e reduzido o 
quadro pessoal, que era de 
14.000 empregados e tende a 
chegar em 6.000. 

Segundo Martha, o mapa estra-
tégico da Infraero traz diretrizes 
como desenvolver a infraestru-
tura regional, com prestação de 
serviços e transferência de co-
nhecimento, considerando que 
estados e municípios nem sem-
pre têm experiência para operar 
um aeroporto.

Outra frente é garantir a sus-
tentabilidade financeira da em-
presa, para que não seja de-
pendente do Tesouro Nacional. 
Além disso, a estatal vai manter 
a segurança e o conforto na 
gestão dos ativos até que eles 
sejam definitivamente transferi-
dos para o setor privado, disse.

A presidente da Infraero ressal-
tou que o FNAC, fundo para de-
senvolvimento da infraestrutura 
aeroportuária, tem sofrido con-
tingenciados e que a expectati-
va é que os recursos comecem 
a ser investidos tão logo a refor-
ma previdenciária ocorra.

Desafios portuários – Já o 
diretor-geral da Antaq, Mário 
Povia, afirmou que o novo go-

verno trabalha com algumas 
diretrizes, como eficiência por 
meio da desburocratização, di-
minuição de subsídios, nova 
relação entre público e privado, 
abertura comercial.

Nesse contexto, ele explicou 
as diretrizes que o governo 
quer dar para o setor de cabo-
tagem, que segundo ele é uma 
“BR que o ministro Tarcísio (da 
Infraestrutura) não precisa asfal-
tar”. Para Povia, será necessário 
melhorar os processos de multi-
modalidade para incentivar esse 
tipo de transporte no país que 
vem crescendo, mas que ainda 
estão em nível baixo. É neces-
sário desenvolver o transporte 
nos 8.500 km de costa brasilei-
ra e que este modal não con-
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corre com o rodoviário.

Povia também apontou o dire-
cionamento da agência regu-
ladora em reduzir a burocracia 
para as administrações portu-
árias e que as atuais diretorias 
das Companhias Docas são téc-
nicas e estão estruturando um 
processo de melhoria dessas 
empresas, que terá que passar 
necessariamente pela conces-
são das dragagens.

Estruturalmente, Povia disse 
que são desafios no setor por-
tuário: privatizar portos não es-
tratégicos, concessão de por-
tos estratégicos, incentivar o 
comércio exterior e o uso do 
modal aquaviário, melhorar o 
ambiente de negócios e a ma-
nutenção de linhas de crédito. 

Já setorialmente, Povia listou 
que os desafios são profissiona-
lizar as Companhias Docas, for-
talecer as autoridades portuá-
rias, introduzir um novo modelo 
de contratação de dragagem e 
fazer licenciamentos conjuntos.

Mobilidade urbana - O secre-
tário Nacional de Mobilidade do 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional, Jean Carlos Pejo, 
apresentou projetos que estão 
sendo conduzidos em conjunto 
com o Ministério da Infraestru-
tura, principalmente no setor de 
ferrovias. Pejo disse que o go-
verno federal tem incentivado o 
desenvolvimento de estudos e 
projetos, com financiamento e 
apoio técnico.

Pejo anunciou ainda o projeto 
do Retrem, uma linha de finan-
ciamento de 25 anos, com juros 
de 5,5% ao ano para renovação 
dos trens. “Em dez trens de seis 
carros do Metrô de SP se trans-

portam 200 mil passageiros dia. 
E esses dez trens representam 
de 3.000 a 4.000 empregos para 
a indústria nacional”, disse Pejo.
Ele salientou que, cada vez mais 
o setor depende de recursos do 
Tesouro Nacional e que, em mo-
mento de crise fiscal, é preciso 
ter criatividade para desenvol-
ver a mobilidade urbana, pois 
aportes em modais para trans-
porte de passageiros não são 
custos, mas sim fator de desen-
volvimento regional. Exemplifi-
cou que no Japão os projetos 
de investimentos de mobilidade 
urbana incluem avaliações e re-
ceitas oriundas de desenvolvi-
mento econômico e urbano.

Otimismo no setor privado 
- Ricardo Castanheira, pre-
sidente da CCR Lam Vias, foi 
moderador do painel. Ele ressal-
tou, já no início da sessão, que 
o setor privado tem otimismo 
e expectativas positivas com o 
desenvolvimento da infraestru-
tura de transporte e logística. 
Isso porque há uma carteira in-
teressante de projetos a serem 
desenvolvidos no setor.  Defen-
deu boa estruturação, feita com 
tempo adequado e recursos 
suficientes, para que haja pro-
jetos sólidos e consistentes. A 
qualidade na estruturação é fun-
damental, disse.

Castanheira também defendeu 
a segurança regulatória como 
ponto essencial aos investimen-
tos, mas que atualmente ela é 
muito difusa. É uma diretriz a 
ser trabalhada no médio prazo 
para trazer resultados adequa-
dos, com relacionamento com 
tribunais de contas, ministérios 
e agências reguladoras.

Já no setor de mobilidade ur-
bana, disse Castanheira, os 

Martha Seillier, presidente da INFRA-
ERO durante painel dedicado ao setor 
de transportes e logística

projetos são mais complexos, 
cada município tem uma ideo-
logia e uma visão para geren-
ciar o setor e são necessários 
recursos públicos, pois, na 
maioria, os projetos não se 
sustentam somente com o pa-
gamento de tarifas.

Mauricio Endo, sócio da 
KPMG, foi debatedor no painel, 
ao lado de Priscilla Carvalho, só-
cia da EY Supply Chain. Endo 
ressaltou que a criação do PPI 
ajudou a recuperar a imagem do 
programa de concessões no Bra-
sil nas áreas de transportes. Para 
ele, o modelo do PPI e a conti-
nuidade do programa foram a 
melhor iniciativa governamental 
na infraestrutura nas últimas dé-
cadas.

Endo disse que o setor ainda se 
ressente de detalhamento nos 
projetos e que o Brasil perdeu 
nas últimas décadas a capacida-
de de fazer bons projetos. É ne-
cessário contratar consultorias 
qualificadas para a tarefa.

O sócio da KPMG também de-
fendeu que as agências regula-
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doras sejam qualificadas de fato 
e que, atualmente, a condução 
dos processos de reequilíbrio 
econômico e financeiro são pro-
blemáticos.

Na sequência, Priscilla Carva-
lho argumentou sobre como in-
tegrar de fato os modais de trans-
porte, transformando-os em um 
sistema logístico eficiente e inte-
ligente. “O operador multimodal 
ainda sonha com sistemas com 
essa natureza, integrados e inte-
ligentes. Isso é importante para 
abastecer as cidades e garantir 
aumento da eficiência e da com-
petitividade dos setores produ-
tivos e da economia como um 
todo”, disse.

Integrantes do painel temático de Transportes e Logística, que contou com a 
presença de mais de 200 pessoas, debatem sobre os desafios e as alternativas 
para  estimular a retomada dos investimentos
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SANEAMENTO BÁSICO 
E RESÍDUOS SÓLIDOS

GOVERNO E INICIATIVA 
PRIVADA VEEM MP DO 
SANEAMENTO COMO NORTE 

O painel Saneamento Bási-
co e Resíduos Sólidos, do 
Abdib Fórum 2019, foi marcado 
pelo otimismo com a expectati-
va de aprovação da Medida Pro-
visória 868, que atualiza o mar-
co legal do saneamento básico. 
Representantes de entidades 
que atuam no setor discutiram 
sobre o tema e foram taxativos: 
é necessária uma conjunção 
de esforços para desenvolver a 
área e resolver os problemas de 
atendimento no Brasil.

O diretor de Saneamento e In-
fraestrutura da Caixa, Fernan-
do Ciotti, destacou que o pro-
blema de saneamento básico é 
de longa data. De acordo com 
ele, há 83% de brasileiros sem 
acesso à água tratada. O esgo-
tamento sanitário alcança me-
nos de 50% da população.

Apesar de o problema ser per-
sistente, Ciotti vê evolução no 
setor. Ele cita os aspectos regu-
latórios, a criação dos meios de 

fiscalização e de investimentos 
como necessárias para alcan-
çar bons resultados. Ciotti ex-
plica que a intenção da Caixa é 
aumentar a carteira de investi-
mentos em saneamento bási-
co.

“A atuação da Caixa no sanea-
mento é histórica e direta com 
os municípios. A Caixa entra 
nos fundos regionais e faz par-
cerias com clientes externos e 
repassa os créditos suplemen-
tares de obras públicas”, desta-
cou.

O especialista em Água e Sa-
neamento do Banco Mundial, 
Marcos Thadeu Abicalil, 
lembrou que a questão da água 
e do saneamento não é um 
desafio apenas brasileiro, mas 
global. O desafio do setor de 
saneamento é global. Investi-
mento médio anual global pre-
cisa se multiplicar por três. Res-
saltou o desafio causado pelos 
eventos climáticos impactando 

serviços de água, que precisa 
ser enfrentado. O especialista 
disse que são necessários R$ 
2 bilhões por ano só de inves-
timentos para segurança hídri-
ca. Já o setor de saneamento 
e água como um todo no Brasil 
precisa investir na média anual 
pelos próximos 15 anos R$ 28 
bilhões, porém só tem investi-
do R$ 12 bilhões.

Abicalil afirmou que é preciso 
conjugar o trabalho em escala 
e em parceria com o setor pri-
vado. “O Brasil não pode seguir 
o mesmo caminho da Coreia do 
Sul. Não podemos levar 40 anos 
para o desenvolvimento. Temos 
que dar esse salto”, disse.

Abicalil elogiou o tratamento 
dado à questão regulatória e 
apontou a estrutura tarifária do 
setor como um tema central 
do problema regulatório. “Sem 
a conjugação de trabalhar em 
escala em parceria com o setor 
privado, o Brasil não vai conse-
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guir atingir o salto”, alertou.

Execução de recursos - Na 
perspectiva do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, um 
dos grandes desafios para in-
vestir é a execução dos recur-
sos. O secretário nacional de 
Saneamento do ministério, Jo-
nathas de Castro frisou que 
há desafios como a execução 
dos recursos disponíveis para 
investimento, a gestão e a redu-
ção do prazo médio de execu-
ção das obras. “Isso em nada é 
afetado pela medida provisória 
868/2018. Faz parte do nosso 
cotidiano. Temos hoje o desafio 
da gestão. Trazer um cenário 
de conclusão mais rápido de 
obras, por exemplo, como solu-
ção”, afirmou.

Contudo, a medida provisória 
também traz desafios. São de-
safios infra-legais de como criar 
comitê para gerir investimentos 
em saneamento e desafios de 
ordem prática como auxiliar es-
tados e municípios para cons-
tituição de blocos, para se ter 
escala para prestação de ser-
viços e dar viabilidade para as 
licitações.

Além disso, ressaltou também 
a necessidade de estruturar 
projetos e criar condições e es-
trutura para o governo federal 
estar apto para prestar este ser-
viço para estados e munícipios, 
com auxilio técnico na estrutu-
ração de projetos.

Sobre o tema dos resíduos sóli-
dos, Castro colocou que o gran-
de problema talvez não seja a 
coleta, mas a questão da dispo-
sição final: “Para chegar na dis-
posição final adequada, é pre-
ciso ter escala suficiente para 
fazer a cobrança”.

Além disso, afirmou também 
a necessidade de estruturar 
projetos e criar condições e es-
trutura para o governo federal 
estar apto para prestar este ser-
viço para estados e munícipios, 
com auxilio técnico na estrutu-
ração de projetos.

Para Castro, é importante de-
senvolver plano específico para 
o setor indicando como implan-
tar os aterros para a destinação 
final e resolver a questão da co-
brança.

Visão do BNDES - Para Karla 
Bertocco, Diretora de Gover-
nos e Infraestrutura do BNDES, 
a MP já faz parte de um con-
texto que está maduro. O que 
é preciso é segurança jurídica 
que garanta que o investimento 
feito terá retorno.

Entre os aspectos positivos da 
MP mencionados por Bertocco, 
estão a questão da regionaliza-
ção e a possibilidade da priva-
tização. “O BNDES pode ajudar 
com a estruturação de projetos 
e novas soluções de financia-
mento, segundo Bertocco, mas 
nenhum setor de infraestrutura 
foi equacionado apenas com re-
cursos públicos”, disse. Desta-
cou ainda convênios de coope-
ração com agências regionais e 
cobrança pela disponibilidade 
da infraestrutura.

Estão na pauta do BNDES, se-
gundo a executiva: a estrutu-
ração de projetos em sete es-
tados, uma carteira de R$ 15 
bilhões e apoiar projetos de 
parceria público e privadas, no-
vas soluções de financiamento, 
assumir risco que que o privado 
não pode assumir, revisão da 
política de crédito e emissão no  
mercado de capitais, trabalhar 

Diretora da Acciona, Virgínia Sodré, 
foi a moderadora do painel sobre 
saneamento

Secretário Nacional de Saneamento 
do Ministério do Desenvolvimento 
Regional, Jonathas de Castro

Christiane Dias, diretora-geral da 
ANA durante painel que discutiu es-
tratégia para investimentos no setor 
de água e esgoto
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com debentures incentivadas, 
utilização mecanismos de “gre-
en finance” e trabalhar com 
bancos multilaterais. 

Quanto aos resíduos sólidos, 
o BNDES coopera com o Ban-
co Interamericano para estudar 
em quais alternativas o banco 
pode apoiar, com maior foco 
na parte de disposição final, 
que possa gerar algum tipo de 
produto como bioenergia, por 
exemplo.

Visão da agência regulado-
ra - Quem também participou 
do painel foi Christiane Dias, 
diretora-presidente da Agência 
Nacional de Águas (ANA), que 
falou sobre a atuação da agên-
cia em relação à MP 868/2018, 
que se prepara para ouvir o se-
tor por meio de audiências pú-
blicas, caso a MP seja converti-
da em lei.

De acordo com ela, sobre as re-
gras previstas na MP, é preciso 
que as normas de referências 

Setor privado - Como 
moderadora da sessão, 
Virgínia Sodré, direto-
ra de Desenvolvimento 
de Negócios da Acciona, 
apontou que é importan-
te o papel de estruturação 
da Caixa como advisor e o 
apoio que deve ser pres-
tado aos municípios.  Para 
ela, vale ressaltar o papel 
do FEP para estruturação 
de projetos nos municí-
pios, entes que precisam 
de apoio.

O setor privado foi tam-
bém representado por 
Rogério Tavares, vice-
-presidente de Relações 
Institucionais da Aegea e 
coordenador do Comitê 
de recursos Hídricos e Sa-
neamento Básico da Ab-
dib. Ele explicou que a so-
lução que a MP 868/2018 
dará para o setor de sa-
neamento é trazer mais 
atores privados para parti-
cipar do processo e possi-
bilitar uma universalização 
dos recursos. “Para uma 
empresa privada não exis-
te município pequeno que 

PAINÉIS TEMÁTICOS - SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS

Thadeu Abicalil, do Banco Mundial 
e Karla Bertocco, do BNDES

sejam observadas para que se 
tenha acesso aos recursos fe-
derais. Outra atuação da ANA 
será no desenvolvimento de 
melhores práticas regulatórias 
e da criação de guias e manu-
ais. “Temos o desafio de fazer a 
interação de todos os planos, o 
de saneamento, o de recursos 
hídricos e o de recursos sóli-
dos. É um grande desafio.”

Ela afirmou que a reforma regu-
latória do saneamento básico 
como objetivo maior a seguran-
ça jurídica, harmonização, pre-
visibilidade de regras e robus-
tez técnica.

Sobre a definição de normas 
de referência nacional, como 
previa a MP 868/2018, estão 
alguns temas como dar maior 
uniformidade, maior padrão 
de qualidade, padronização de 
contratos, critérios de confiabi-
lidade regulatória, metodologia 
de cálculo das indenizações, 
normas de maior governança 
para entidades subnacionais.
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seja inviável. Existem municípios de diferentes 
tamanhos, que você consegue viabilizar com 
margens maiores ou menores”, disse.

Ele disse que poucos operadores públicos têm 
acesso ao mercado de financiamento, que não 
há perspectivas de avanço no investimento pú-
blico, que a MP 868/2018 traz alternativas para a 
solução dos problemas do setor e que mercado 
de capitais já funciona como financiador do se-
tor de saneamento.

Drausio Barreto, coordenador-executivo do 
Comitê de Resíduos Sólidos da Abdib, na função 
de debatedor, foi taxativo: “O modelo atual está 
esgotado e não atende mais às necessidades da 
sociedade na visão dos atores públicos e priva-
dos”.

Ele ressaltou que é despejado na natureza, sem 
tratamento ambientalmente correto, 30 milhões 
de toneladas ao ano de resíduos no país. “Isso 
corresponde à 150 dias de todo o lixo domiciliar 
produzido sendo encaminhado para a natureza, 
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contaminando meio ambiente, lençol freático, 
corpos d’água, levando a um passivo difícil e cal-
cularmos”, disse Barreto.

Dráusio Barreto disse ainda que a questão central 
para o setor é o resíduo residencial, que merece 
solução para o financiamento do serviço. Ele de-
fendeu a criação de mecanismo de cobrança para 
operação que permita a correta operação dos 
aterros sanitários. 

Integrantes do painel discutiram os desafios para o setor 
de saneamento básico e resíduos sólidos
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O ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, disse 
que o novo modelo do setor 
elétrico, em elaboração pelos 
técnicos da pasta, priorizará a 
racionalidade econômica e a 
segurança energética. Há um 
prazo de 180 dias, que come-
çou a valer desde abril de 2019, 
para que o diagnóstico geral 
seja feito.

Segundo Bento Albuquerque, 
é essencial garantir os inves-
timentos na oferta de energia 
renovável, e também nos com-
bustíveis fósseis como petróleo 
e gás para alavancar o cresci-
mento econômico do país. 

“Na modernização do setor elé-
trico, vamos preservar a segu-
rança energética, mas priorizan-
do a racionalidade econômica, 
em um cenário de confiança, 
competitividade e inovação, por 

ENERGIA

MODERNIZAÇÃO DO SETOR 
ELÉTRICO PRIORIZARÁ RACIONALIDADE 
ECONÔMICA E SEGURANÇA, DIZ MINISTRO

meio da incorporação de novos 
modelos de negócios, de novos 
conceitos e tecnologias, e de 
boas práticas internacionais”, 
disse o ministro.

Segundo Albuquerque, os in-
vestimentos no setor energé-
tico brasileiro serão de R$ 1,4 
trilhão nos próximos dez anos, 
o que representa 1/3 do PIB na-
cional. Na área de petróleo, os 
investimentos no pré-sal vão 
responder por 23% do cres-
cimento de toda a produção 
mundial de petróleo até 2040, 
disse. Com isso, o Brasil vai 
figurar entre os cinco maiores 
produtores mundiais.

Sobre o risco hidrológico, um 
dos principais problemas da 
área elétrica, que trava o mer-
cado de curto prazo de energia, 
Bento Albuquerque afirmou 
que está otimista de que o Con-

gresso irá aprovar o projeto de 
lei que soluciona dívidas passa-
das das empresas.

“Nós vamos resolver agora o 
passado e vamos mudar as ba-
ses para que não se repita no 
futuro. Estou otimista. Nós te-
mos que ter, primeiro, a capa-
cidade de diálogo com aqueles 
atores que têm envolvimento 
com o processo. E um desse 
atores é o Congresso. Eu tenho 
dito que o Congresso Nacional 
tem a sua própria dinâmica. 
Mas acredito que vamos resol-
ver em breve”, disse o ministro.

Em dez anos, 7 milhões 
de barris – O diretor-geral da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás natural e Biocombustí-
veis (ANP), Décio Oddone, 
também palestrante no Abdib 
Fórum 2019, acredita que na 
próxima década a produção de 
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petróleo no Brasil deverá ser su-
perior a 7 milhões de barris di-
ários, e as exportações estarão 
na casa de 4 a 5 milhões de bar-
ris por dia.

“Na área de refino de petróleo, 
desde 2002 os preços são li-
vres, mas Petrobras responde 
por 98% do mercado nacional. 
Além disso somos importado-
res de combustíveis e por isso 
os preços são baseados nas co-
tações das commodities inter-
nacionais. Para balizar os preços 
no mercado interno, temos que 
passar de importadores para ex-
portadores”, disse.

Eletrobras entre as 10 maio-
res globais – Já o presidente 
da Eletrobras, Wilson Ferrei-
ra, disse que, com o processo 
de capitalização, a estatal pas-
sará a constar entre as 10 maio-
res empresas globais de energia 
elétrica. Da capacidade total de 
geração do país, de 164 mil MW, 
a Eletrobras tem 30% de partici-
pação.

Segundo Ferreira, os investi-
mentos da empresa estão em 
queda, mas isso acompanhou 
o processo de falta de fôlego 
financeiro pelo qual a estatal 
passou. Nos últimos dois anos, 
o endividamento da empresa 
diminuiu e a empresa está con-
cluindo obras que estavam para-
das.

Os problemas financeiros da 
companhia tiveram início em 
2013, com a transformação, em 
lei, da MP (medida provisória) 
579, que determinou que a ener-
gia da empresa fosse vendida 
por um sistema de cotas.

“O regime de cotas tinha uma in-
tenção nobre, mas essa decisão 

foi tomada de forma açodada e, 
em apenas uma tacada, com a 
implementação das cotas, a Ele-
trobras perdeu 30% da sua re-
ceita”.

Setor privado – Para o presi-
dente da Enel Distribuição São 
Paulo, Max Xavier, que foi 
moderador do painel, o setor 
energético brasileiro possui ca-
pital intensivo com uma revolu-
ção tecnológica em curso, com 
fontes renováveis intermitentes, 
micro geração distribuída, digi-
talização da rede e medidores 
inteligentes, que têm mudando 
a relação das empresas com os 
consumidores.

Entretanto, segundo ele, o se-
tor precisa se planejar com an-
tecedência e há a necessidade 
revisão marco legal e regulató-
rio.  Xavier alertou ainda para a 
questão da oferta de gás e libe-
ração dos gasodutos, que po-
derá proporcionar energia mais 
abundante e barata associada à 
cogeração, com forte impacto 
para as indústrias e com bene-
fício para o consumidor final de 
médio e grande porte.

O diretor da Engie Brasil, Gil 
Maranhão trouxe em seus 
comentários uma contextua-
lização do setor hidroelétrico, 
relembrando que o último leilão 
de projeto de porte ocorreu em 
2013. Segundo Maranhão, esse 
tipo de energia vem de fonte 
limpa e renovável e ocupa vários 
agentes da indústria de base, 
sendo um vetor de inclusão eco-
nômica, educação ambiental. 
 
Maranhão destacou ainda que 
existem dois aspectos espe-
ciais que merecem atenção: a 
questão indígena e a elaboração 
de projetos. “Dentro da licença 

PAINÉIS TEMÁTICOS -  SETOR ENERGÉTICO

ambiental a questão indígena é 
um problema adjacente ao setor 
elétrico, sem o qual não haverá 
usinas hidroelétricas no Norte 
do país. Uma série de confu-
sões, por exemplo, estão acon-
tecendo neste momento, como 
a consulta livre e informada aos 
povos tradicionais, em que os 
impactos são de grande com-
plexidade”.

Sobre a elaboração de projetos, 
Maranhão disse: “Acabou o es-
toque de projetos prontos para 
leilões. Para fazer novos proje-
tos são necessários de três a 
quatro anos, e quem os elabo-
rava não os faz mais, pois existe 
um risco, uma falta de garantia 
para recebimento da remunera-
ção pelo projeto, uma vez que 
eles só são remunerados se 
ocorre o leilão”.

Para Rafael Paniagua, CEO da 
ABB, é importante cuidar dos 
novos investimentos, porém 
também dos ativos existentes. 
Paniagua enfatizou que a re-
gulação deve ser atrativa para 
promover inovação em empre-
endimentos já existentes, digi-
talização para maior eficiência, 
e produtividade para melhorar a 
competitividade.

Ao final de sua fala, reforçou a 
necessidade de o país trabalhar 
na expansão do setor para atrair 
novos investidores, mas alertou 
que não podemos pode descui-
dar de investimentos em inova-
ção, digitalização e em prepara-
ção da rede para o futuro para 
novas tecnologias, como por 
exemplo para a mobilidade elé-
trica, para uma maior complexi-
dade de rede e para assegurar 
confiabilidade e boa produtivida-
de para uma maior competitivi-
dade no final.
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O moderador do painel, Luiz Claudio 
Campos, sócio da EY, iniciou os debates 
pontuando que um dos principais desafios 
do Brasil está nas áreas de planejamento 
de longo prazo e na execução de projetos. 
Campos apresentou reve-
lações do Barômetro da 
Infraestrutura, pesquisa 
realizada pela EY e pela 
Abdib com empresários e 
especialistas dos setores 
de infraestrutura, infor-
mando que dois pontos 
chamaram a atenção. Um 
deles é que há maior atra-
tividade ao setor privado em aeroportos, 
energia, rodovias, segundo os responden-
tes da pesquisa. 

Outro ponto é que os setores indicados 
com maior intenção de investimento são 

energia elétrica, aeroportos e saneamento 
básico. O executivo disse que segurança 
jurídica e regulatória são fundamentais 
para investimento de longo prazo nessas 
áreas. Em paralelo, há questões críticas a 

serem resolvidas, como li-
cenciamento ambiental.
 
Ricardo Andrade, dire-
tor da Agência Nacional 
de Águas (ANA), comen-
tou sobre as atribuições da 
agência, que atualmente 
se reestrutura para atender 
determinações em discus-

são no âmbito da reforma regulatória do 
saneamento básico. Ele explicou que há 
quatro eixos para desenvolvimento do país: 
regulação, com regras claras; programa de 
capacitação continuada; atuar no fortaleci-
mento institucional; e atuar no fomento.

Segurança 
jurídica e 
regulatória são 
fundamentais
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O diretor de licenciamento do 
Ibama, Jônatas Trindade, 
afirmou que até o fim de maio 
o órgão vai finalizar um proje-
to de mudança nas regras para 
o licenciamento ambiental do 
país. Segundo ele, o trabalho de 
levantamento prévio feito pelo 
órgão mapeou 80 oportunida-
des de melhoria no processo 
de licenciamento de projetos de 
infraestrutura e que o objetivo 
é “melhorar o ambiente de ne-
gócios, com previsibilidade no 
licenciamento para uma regula-
ção mais efetiva”.

“Licenciamento é local de opor-
tunidades. Temos muito espaço 
para melhorar”, afirmou Trinda-
de no Abdib Fórum 2019, du-
rante a mesa Planejamento de 
Longo Prazo, Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente.

Trindade, que dividiu o palco 
com o Secretário Especial do 
PPI, Adalberto Vasconcelos, 
com o secretário da Secretaria 
de Desenvolvimento da Infra-

Ibama trabalha na substituição 
da IN 184/2008, que trata dos 
prazos para o licenciamento, e 
também do manual para aprova-
ção de licenciamento de rodo-
vias já implantadas.

Ele disse que há um plano de 
ação com diversas vertentes: 
plano de longo prazo com ações 
priorizadas no curto prazo; ges-
tão de pessoas e capacitação 
técnica; melhor gerenciamento 
de demandas; gestão e divulga-
ção conhecimento; sistema de 
gestão ambiental; construção 
de indicadores de desempenho. 
Finalizando sua fala, disse que 
está em curso uma maior apro-
ximação com Ministério Público 
e o desenvolvimento de sistema 
para agilizar processo de licen-
ciamento ambiental.

IBAMA ESTÁ PERTO DE FINALIZAR PROPOSTA 
DE ALTERAÇÃO NAS REGRAS DE LICENCIAMENTO

Diretor de Licenciamento 
Ambiental do IBAMA, 
Jônatas Trindade

estrutura do Ministério da Eco-
nomia, Diogo Mac Cord, e com 
Ricardo Andrade, representante 
da ANA (Agência Nacional de 
Águas), disse que o órgão am-
biental tem, hoje, uma carteira 
com 2.831 projetos em análise.

O número de projetos é crescen-
te, e o que ocorre, segundo ele, 
com cada vez menos recursos e 
pessoal. Para Trindade, será ne-
cessário racionalizar o processo. 
O diretor de licenciamento reve-
lou que a ideia do novo norma-
tivo é atualizar e concentrar as 
regras, que estão espalhadas 
por várias normas diferentes, o 
que dará maior transparência ao 
processo.

Segundo ele, a proposta será 
encaminhada a outros órgãos 
para discussão e a Casa Civil 
vai decidir a forma como ele se 
tornará regra, seja por decreto, 
medida provisória ou outro for-
mado.

Trindade informou ainda que o 

Planejamento de longo pra-
zo - O diretor da Secretaria de 
Desenvolvimento da Infraestru-
tura, Diogo Mac Cord de Fa-
ria, afirmou que o órgão está 
trabalhando para entregar uma 
nova maneira de calcular retor-
nos social dos investimentos, 
para que seja possível fazer uma 
priorização adequada dos recur-
sos que serão usados para pro-
jetos de infraestrutura.

Segundo ele, a ideia do governo 
é fazer um planejamento do país 
para 30 anos, sendo que um pri-
meiro de 10 anos e depois um 
de 20 anos. Ele lembrou que é 
essencial para que as empresas 
venham para o Brasil ter um ho-
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rizonte de longo prazo.

Mac Cord lembrou ainda que 
o investimento em infraestru-
tura é essencial para a geração 
de empregos durante a imple-
mentação dos projetos, mas 
também para “trazer empregos 
estruturais de longo prazo com 
a melhoria da produtividade”. 
“Não é possível que continue-
mos perdendo oportunidades 
de maneira contínua”, disse o 
secretário comparando a quanti-
dade de projetos que o país tem 
a fazer com o baixo índice de in-
vestimento dos últimos anos.

O secretário anunciou que lan-
çará um guia de investimento 
ideal em infraestrutura na Abdib 
e que a secretária trabalha com 
alguns pilares: avaliação de pro-
jetos e planejamento de longo 

prazo; e desenhos de mercado 
setorial que permitam o irres-
trito investimento privado (por 
exemplo, no saneamento bási-
co, fomentar ambientes regu-
latórios para atração ao investi-
mento privado).

Moderador do painel, Luiz Cláu-
dio Campos, sócio da EY, lem-
brou ainda que o investidor 
estrangeiro toma decisão de in-
vestir se tem segurança para o 
seu capital.

Carteira de projetos - O se-
cretário do Programa de Par-
cerias de Investimentos (PPI), 
Adalberto Vasconcelos, lem-
brou que ele deu uma nova di-
mensão para os investimentos 
em infraestrutura no país. Se-
gundo Vasconcelos, as empre-
sas estrangeiras ainda têm difi-

INOVAÇÃO É O QUE 
 MOVE A GENTE.
O Grupo CCR é uma das maiores

 empresas de concessão  

de infraestrutura do mundo, 

atuando em rodovias, metrôs, 

VLTs, barcas e aeroportos, 

no Brasil e no exterior.

Uma história de 20 anos,

 marcada por projetos pioneiros 

e inovadores que transformam

 a vida de milhares

de pessoas, todos os dias.

www.grupoccr.com.br GrupoCCROficialGrupoCCROficial CCR S.A.

culdade de fazer negócios aqui.

“O PPI trabalha no amadureci-
mento dos projetos para dar 
maior previsibilidade para os 
investimentos”, disse Adalber-
to, defendendo que a questão 
ambiental seja analisada desde 
o planejamento para facilitar a 
aprovação dos projetos pelos 
órgãos de licenciamento.

O secretário do órgão apresen-
tou números de projetos que 
estão na carteira do órgão e 
garantiu que o PPI continuará 
primando pela execução das 
licitações nos prazos combi-
nados. “O Brasil é um país de 
oportunidades. Temos alta taxa 
de rentabilidade, necessidade 
de infraestrutura e diversos pro-
jetos em setores diferenciados”, 
disse Vasconcelos.
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O secretário afirmou que no PPI 
há algumas divisões para tra-
tar segmentos específicos da 
infraestrutura e também áreas 
para obras estratégicas, proje-
tos estruturantes paralisados, 
apoio aos entes subnacionais 
na estruturação de parcerias e 
apoio ao licenciamento ambien-
tal. Segundo ele, há articulação 
com todos os ministérios.

Adalberto Vasconcelos lem-
brou que o PPI entregou 147 
projetos em 36 meses, com R$ 
260 bilhões em investimentos 
contratados em 25 a 30 anos, e 
que 82% dos 147 projetos são 
de investidores internacionais. 
Na carteira atual do PPI há 101 
projetos, disse. 

Segundo ele, no setor de ro-
dovias, há mais 16 mil km para 
serem estudados. A carteira 
ainda inclui o Porto Codesa e 
Porto de São Sebastião, pro-
jetos a serem privatizados, 22 
aeroportos, desestatização da 
CBTU e Transurb na área de 
mobilidade urbana, novos lei-
lões de exploração de petróleo 
e gás, 13 a 15 lotes de transmis-
são de energia, entre outros.

Visão do setor privado - 
Mark Juzwiak, diretor de 
Assuntos Institucionais da 
Hamburg Süd e da Aliança Na-
vegação e Logística, e Teresa 
Vernaglia, CEO da BRK Am-
biental, participaram dos deba-
tes do painel, que questionaram 
os prazos para o licenciamento 
ambiental. De acordo com o re-
presentante do Ibama, empre-
sas que cuidam do licenciamen-
to desde o início dos projetos 
costumam ter um licenciamen-
to mais rápido e menos comple-
xo.

Teresa Vernaglia, CEO da BRK Ambiental Diogo Mac Cord de Faria, da SDI

Teresa Vernaglia ofereceu as-
pectos da visão de investidor 
privado no horizonte de investi-
mentos de longo prazo. A CEO 
da BRK Ambiental afirmou ter 
gostado de ouvir que o planeja-
mento e as inciativas de longo 
prazo estão presentes no radar 
do governo, bem como inciati-
vas para o licenciamento am-
biental. Ela afirmou que os pra-
zos de licenciamento ambiental 
podem significar retorno ou não 
para o acionista e para socieda-
de. 

Mark Juzwiak reforçou a impor-
tância de políticas de Estado 

Mark Juzwiak, Diretor da Aliança

para a cabotagem, pois são in-
vestimentos de longo prazo e 
exigem segurança jurídica. Em 
relação ao licenciamento am-
biental, disse se preocupar com 
a quantidade de projetos que 
estão saindo do papel, após 
longo período sem projetos, e 
como o licenciamento ambien-
tal irá cumprir os prazos para 
licenciamento. Juzwiak tam-
bém demonstrou preocupação 
com a questão da dragagem e 
como órgãos ambientais veem 
isso.“Órgãos ambientais pre-
cisam melhorar em relação ao 
licenciamento das obras de dra-
gagem”, disse durante o evento.

Adalberto Vasconcelos, da SPPI
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META É QUE PAÍS 
INVISTA 3,9% DO PIB EM 
INFRAESTRUTURA EM 4 
ANOS, DIZ SECRETÁRIO

O Ministério da Economia traba-
lha com uma meta de fazer com 
que o país passe de uma média 
de 2,2% para 3,8% do PIB ao 
ano em investimentos no setor 
de infraestrutura ao fim do ciclo 
de quatro anos de governo.

As projeções positivas vieram 
do secretário de Produtividade, 
Emprego e Competitividade do 
Ministério da Economia, Car-
los Da Costa no painel Política 
Indústria, Produtividade, Empre-
go, Competitividade e Comércio 
Exterior, no Abdib Fórum 2019.

Costa dividiu a mesa com Ana 
Perezza, secretária-executiva 
adjunta da Camex; Julio Seme-
ghini, Ministro-Substituto de 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações; Rogério Mari-
nho, Secretário Especial de Pre-
vidência e Trabalho, do Ministé-
rio da Economia; e Paulo Gala, 
Diretor-geral da Fator Adminis-
tração de Recursos.

O secretário de Competitividade 
afirmou que o governo está oti-
mista em alcançar este número 
e que é possível o país crescer 
5% ao ano, em média, com a 
melhoria da competitividade, 
o que não geraria inflação. “Se 
não crescer 3% ao ano, vamos 
demorar mais de cem anos para 
chegar onde estávamos em 
1980”, afirmou.

Segundo ele, os gráficos de 
produtividade do país são o que 
mostram o fracasso no projeto 
de desenvolvimento brasileiro, 
uma vez que nos últimos 30 
anos o país se tornou menos 
competitivo. O diagnóstico para 
aumentar a produtividade, ele 
explica, passa por abrir o país 
à concorrência e ampliar o se-
tor de infraestrutura. “Continuo 
muito otimista de que as refor-
mas macroeconômicas e estru-
turais, cuja primeira e mais vo-
lumosa é a da Previdência, vão 
acontecer”, disse.

Para ampliar a infraestrutura, o 
projeto do governo é criar meto-
dologia para avaliar investimen-
tos e reduzir a participação do 
estado no setor. Inclusive, ele 
citou diretamente os setores de 
gás e saneamento. “Definimos 
focos para atacar, como infraes-
trutura inadequada ao desenvol-
vimento produtivo, baixo nível 
de competição e integração e 
falta de capital humano e quali-
ficado”, elencou.

O secretário anunciou ainda 
que o governo está próximo de 
concluir um Projeto de Lei para 
incentivar os financiamentos via 
project finance. O projeto visa 
acabar com a possibilidade de 
recuperação judicial das SPEs – 
o que causa insegurança jurídi-
ca – e criar a figura do step-in, 
quando o financiador assume a 
concessão para esse tipo de fi-
nanciamento. Essa lei também 
vai permitir que pessoas jurídi-
cas possam adquirir debêntures 

Carlos Da Costa, 
secretário de 
Competitividade 
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incentivadas.

“Vamos implementar cinco ei-
xos: Simplifica, Emprega +, 
Brasil 4.0, Pró-mercados na con-
corrência e Pró-mercados na in-
fraestrutura. E vamos passar a 
faca no e-Social. Aquilo é uma 
vergonha. A gente conversa 
com a empresas e percebe que 
é um inferno. Atrapalha a vida 
dos empresários”, contou.

Reforma da Previdência - A 
reforma da Previdência tam-
bém foi tema tratado no fórum 
e ficou por conta do Secretário 
de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, Ro-
gério Marinho, abordá-la. Ele 
afirmou que vê hoje uma menor 
resistência dos parlamentares 
em aprovar o texto. “A reestru-
turação do sistema previden-

ciário não é a panaceia que vai 
melhorar a macroeconomia do 
país, mas dará equilíbrio fiscal e 
permitirá o retorno da capacida-
de de investimento” disse.

Para Marinho, o atual sistema tri-
butário impede o empreendedo-
rismo do no Brasil. “Queremos 
que os recursos majoritariamen-
te concentrados no poder central 
possam ser redistribuídos para 
estados e municípios”, afirmou. 
De acordo com ele, a saúde pú-
blica está sucateada no conjunto 
da sociedade brasileira e é uma 
necessidade de 3/4 da popula-
ção que não têm condições de 
pagar por uma saúde particular.

O secretário classificou o atual 
momento como importante para 
o país e que a reestruturação do 
sistema previdenciário dará pre-

visibilidade, segurança jurídica, 
equilíbrio fiscal para Estado ser 
indutor do desenvolvimento. 
Lembrou que as reformas tam-
bém são importantes para os Es-
tados. Ele disse que, atualmen-
te, tem sobrado muito pouco do 
orçamento para saúde e educa-
ção, resultando em baixa produ-
tividade e baixa competitividade. 

Além da reforma previdenciária, 
Marinho lembrou que o governo 
federal está trabalhando em um 
processo de desburocratização 
e simplificação de normas e re-
gulamentos de 4.000 documen-
tos infralegais, pois é impossível 
que todas as empresas tenham 
conhecimento de todas as nor-
mas.

Política Industrial - Paulo 
Gala, diretor da Fator Adminis-

www.cpflsolucoes.com.br
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tração de Recursos, apresentou 
estudos sobre o desenvolvimen-
to industrial dos países no mun-
do.  Ele lembrou que estudos 
recentes apontaram que 80% 
dos países erraram na política 
industrial, mas que ela foi o fator 
fundamental para que os outros 
20% chegassem ao estágio de 
país desenvolvido.

“O Brasil errou muito e regrediu. 
A sofisticação da política indus-
trial no Brasil em 2010 era pior 
que em 2000”, contextualizou. 
Segundo ele, o que marca os 
países desenvolvidos é a baixa 
dependência em relação à ex-
portação de commodities. Para 
Gala, a preocupação maior é a 
visão de que o país não pode 
fazer política industrial. “A gente 
fracassou de maneira retumban-
te. O Brasil está com a sensação 
de que é proibido fazer política 
industrial. Isso me preocupa 
muito”, destacou.

Visão da Camex - A secretá-
ria-executiva adjunta da Camex 
Ana Paula Repezza, disse 
que não há no governo indica-
ção de que não se pode fazer 
política industrial. Segundo ela, 
o que não se quer mais fazer é 

desenvolvê-la com subsídios go-
vernamentais, pois isso não fun-
cionou. “A Camex está focada 
em três grandes eixos: inserção 
internacional da economia brasi-
leira, atração de investimentos 
brasileiros e financiamento das 
exportações”, pontuou.

O governo, conforme adiantou 
Repezza, vai implantar o ombud-
sman de investimentos como 
forma de centralizar as deman-
das dos investidores. “Ele vai 
criar uma rede oficial com a 
presença de mais de 30 órgãos 
para a solução de dúvidas e re-

clamações”, disse. Ela afirmou 
ainda que haverá uma abertura 
lenta, gradual e planejada da 
economia ao comércio exterior, 
diferente da que foi implemen-
tada pelo governo Collor.

“Não significa que a abertura co-
mercial seja a bala de prata que 
vai resolver tudo, mas é a equa-
ção que vai melhorar os ganhos 
da economia brasileira. É impos-
sível pensar em aumento do PIB 
sem pensar em aumento do flu-
xo do comércio brasileiro”, des-
tacou.

Setor privado - André Clark, 
CEO e presidente da Siemens 
Brasil, moderou a mesa que 
contou os debatedores Daniel 
Godinho, Diretor de Estratégias 
Corporativas da WEG e Mario 
Westphalen, CEO da TSEA Ener-
gia. Clark lembrou que a política 
industrial do país que deu erra-
do também foi construída com 
o apoio das empresas e que, 
agora, também com o apoio do 
setor produtivo, é necessário im-
plementar os ajustes para que o 
país possa se desenvolver. “Não 
há política industrial sem pensar 
em exportação, sem pensar em 
abertura comercial de bens e 

POLÍTICA INDUSTRIAL – PRODUTIVIDADE, EMPREGO, COMPETITIVIDADE E COMÉRCIO EXTERIOR

Mario Westphalen, da TSEA Energia, e Paulo Gala, da Fator Administradora 
Recursos durante painel que discutiu política industrial no Brasil

Ana Paula Repezza, da Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior, 
falou sobre eixos de atuação para atração de investimentos
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serviços. Não se pode só pensar 
no mercado doméstico”, disse.

Clark lembrou que o objetivo do 
fórum é discutir questões de Es-
tado, questões estruturais, e por 
isso é importante o alinhamento 
do setor público e do setor pri-
vado para que o setor privado 
seja protagonista do sucesso 
dessas políticas estruturais.

Daniel Godinho, diretor de Es-
tratégias Corporativas da WEG, 
destacou durante o debate que 
morre duas vezes mais pessoas 
em São Paulo por problemas 
causados pela poluição do que 
por acidentes de trânsito, su-
gerindo a inclusão de ônibus e 
híbridos elétricos. “No Brasil te-
mos uma cadeia produtiva forte 
nesse segmento e nos tornaría-
mos players globais em eletro-
mobilidade”, disse.

O executivo concordou com as 
diretrizes apontadas pelo go-
verno de apoio a produtividade 
e a competitividade, abertura 
comercial gradual e inserção 
global. “Política comercial e in-
serção global são fundamentais, 
porém sempre deve existir mé-
todo para abertura comercial, 
concomitante com medidas de 
competitividade, reforma tribu-

tária, de forma horizontal, para 
todos os setores, e gradual para 
dar previsibilidade a todos os 
agentes.” Ele analisou que o 
Brasil errou na sua política in-
dustrial, dando como exemplo a 
política de conteúdo local. Mas 
disse também que há mode-
los bem sucedidos, como, por 
exemplo, a política industrial 
para energia eólica, que atraiu 
os seis maiores players globais, 
que produzem no Brasil com 
competitividade.

Godinho disse que deveriam ser 
foco de ação de política indus-
trial pelo governo: eletromobi-
lidade, cadeia produtiva forte 
que permite que Brasil possa se 
tornar player global no segmen-
to; saneamento básico e trata-
mento de resíduos sólidos. O 
Brasil possui 3.000 lixões, exis-
tem soluções tecnológicas para 
atacar problema e gerar ener-
gia, disse. Ele propôs fazer dis-
cussão nacional para identificar 
quais os segmentos, negócios 
de alto impacto social, devem 
ser prioritários com apoio do 
governo. Segundo ele, é impor-
tante ter política industrial, me-
didas especificas, para alguns 
setores. Apenas agenda macro 
não fará com que segmentos 
“floresçam” e é importante ter 

metas especificas, com pauta 
de acompanhamento e penali-
dades para evitar aventureiros.

Godinho ainda explicou que a 
desindustrialização ocorre no 
mundo todo, que hoje existe 
uma tendência de “serviciza-
ção” da economia mundial e no 
Brasil existe um sucateamento 
da capacidade industrial nacio-
nal. A produção nacional esta 
concentrada em produtos de 
baixa tecnologia. Para ele, de-
vem existir políticas públicas de 
inovação e desenvolvimento de 
tecnologia para o Brasil, uma 
política industrial com data e 
modo de entrada e saída e mé-
todo de controle. “Só agenda 
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André Clark, presidente e CEO da Siemens no Brasil foi o 
moderador do painel sobre política industrial

Secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia, Rogério Marinho 

Daniel Godinho, diretor da WEG
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de macro reformas não resolve 
o problema do setor industrial 
no Brasil”, disse.

Mário Westphalen, CEO da 
TSEA Energia, avaliou que o 
Brasil está muito atrasado em 
relação a indústria 4.0, pois ape-
nas 1,5% das empresas decla-
ram que trabalham neste con-
ceito. Para ele, o desafio é que 
não existe mão de obra, não 
existe conhecimento dentro das 
indústrias, há baixa tecnologia, 
indústria que não inova, e falta 
infraestrutura, o que  impede 
a indústria de ser competitiva. 
“Será que o Brasil chegará a um 
nível de competitividade e de 
inovação, será que Brasil con-
seguira subir o nível da curva 
de competitividade e de inova-
ção?”

Lei do Bem - O secretário-exe-

cutivo do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, Julio Semeghi-
ni, defendeu a Lei do Bem, di-
zendo que ela é importante e 
precisa ser renovada. “É uma 
lei tão bem-feita e tem mais de 
R$10 bilhões aplicados nela. Ela 
estimula as empresas a investi-
rem em projetos de inovação. 
Temos que adequá-la para man-
ter os investimentos”, disse.

Júlio Semeghini explicou que 
houve grande transformação no 
Ministério de Ciência e Tecnolo-
gia para que ele foque na aplica-
ção da tecnologia e apoie a pes-
quisa básica, mas que precisa 
avançar no grau de maturidade. 
Deu como exemplo fornecimen-
to de água no semi-árido a partir 
de exploração de águas em ro-
cha, porém necessário retirar o 
sal da água para uso. Segundo 
o secretário, no Brasil existem 

EDPSMART.COM.BR

A EDP Smart pertence à EDP Brasil,
criada e feita para você.

O mundo está em constante evolução 
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de energia, para a sua casa e para o seu negócio.
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pesquisas sobre o assunto. Foi 
realizada a construção de um 
banco de dados em que todos 
que estudam água pudessem 
se inscrever – e houve mais de 
300 inscritos – o que permite 
testar equipamentos e tecnolo-
gia. 
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Julio Semeghini, secretário-executivo 
do MCTIC
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O governador do Piauí, Welling 
ton Dias, defendeu as parce-
rias públicos-privadas (PPPs) 
como forma de geração de 
empregos e desenvolvimento 
para os governos locais. Dias 
participou de painel com re-
presentantes de Estados que 
encerrou o Abdib Fórum 2019. 
Também estiveram no evento 
representantes dos governos 
de Goiás, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul.

“Numa conjuntura complexa 
como a que estamos viven-
do, uma alternativa importante 
para gerar emprego são as par-
cerias público-privadas”, disse 
o governador piauiense. “Com 
as PPPs, é possível, em cinco 
anos, universalizar a água e, em 
alguns anos, universalizar o es-
goto”, completou.

O governador explicou que a 
parceria com o setor privado 
é uma importante ferramen-

ta para o desenvolvimento de 
obras, geração de empregos e 
o fomento de atividades eco-
nômicas. “É essencial para 
fazer investimentos que, sozi-
nhos, os estados não conse-
guiriam. No caso do Piauí, se-
riam necessários mais 50 anos 
para universalizar os serviços 
de água e esgoto. Com PPPs 
é possível trazer para um prazo 
máximo de dez anos”, estimou.

Wellington Dias ainda men-
cionou a questão da saúde, 
que também mira as parcerias 
público-privadas para a cons-
trução e operação de hospi-
tais. “Estamos agora indo para 
áreas que travam debates, e 
garantindo o investimento de 

R$ 90 milhões em um hospital 
materno-infantil junto com o 
setor privado”.

Minas Gerais - O secretário 
de Transportes e Obras Públi-
cas do Estado de Minas Gerais, 
Marco Aurélio Barcelos, 
mostrou-se pessimista em re-
lação à situação econômica do 
seu Estado. Ele afirmou que 
o local está “falido” e que so-
mente a folha de pagamentos 
do poder público consome R$ 
4 bilhões ao mês.

Segundo o secretário, o fôlego 
para garantir obras de infraes-
trutura virá de investimentos 
feitos pela iniciativa privada. O 
governador Romeu Zema, dis-
se ele, trabalha num pacote de 
concessões que inclui a priva-
tização de 2.500 km de rodo-
vias e de 20 parques estaduais, 
além da finalização – em parce-
ria com o setor privado – de dez 
hospitais regionais.

Estados apontam 
potencial de 
concessões e PPPs 

PROGRAMAS DE CONCESSÕES E PPPS DE 
INFRAESTRUTURA NOS ESTADOS BRASILEIROS 

Governador do Piauí, Wellington Dias 
durante apresentação de oportunidades 
de investimentos no Estado
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PROGRAMAS DE CONCESSÕES E PPPS DE INFRAESTRUTURA NOS ESTADOS BRASILEIROS

“Minas tem olhado com bas-
tante carinho para as iniciativas 
do setor privado. Nós sabemos 
que há ativos de relevo no Es-
tado que podem participar do 
programa de concessão e de 
privatização”, falou Barcelos.

Goiás - O presidente da Agên-
cia Goiana de Transportes e 
Obras, Enio Caiado, explicou 
que o Estado está revendo con-
cessões de rodovias para ga-
rantir “a viabilidade econômica 
e financeira” dos projetos. Se-
gundo ele, “é necessário que o 
empresário consiga ganhar di-
nheiro e que a sociedade tenha 
um serviço de qualidade”.

Caiado destacou que há previ-
são de conceder, até o fim des-
te ano ou início de 2020, sete 
rodovias que somam 900 km de 
extensão. “A nossa ideia é de 
total transparência e honestida-
de para que possamos aplicar 
todo o trabalho em benefício da 
população”, disse.

Rio Grande do Sul - O secre-
tário de Parcerias Estratégicas 
do Rio Grande do Sul, Bruno 
Vanuzzi, disse que as parce-
rias com o setor privado, “antes 
de serem uma concessão, são 
uma atração para benfeitorias 
no setor público” e que é ne-
cessário captar recursos.

“Brasil é um país de muitas 
necessidades, mas é preciso 
transformá-las em oportunida-
des. E temos sinalizações po-
sitivas do governo federal. Isso 
nos mostra que estamos no ca-
minho certo”, disse Vanuzzi du-
rante sua fala no último painel 
do Abdib Fórum 2019.

O secretário falou que o Rio 
Grande do Sul trabalha no pro-

grama RS Parcerias, que inclui 
quatro projetos para conces-
são: Rodovia RSC-287 (R$ 2,2 
bilhões), Rodovia ERS-324 (R$ 
1,1 bilhão), Estação Rodoviá-
ria de Porto Alegre (R$ 76 mi-
lhões), Parque Zoológico de Sa-
pucaia do Sul (R$ 59 milhões). 
O investimento total é de R$ 3,4 
bilhões.

“Em breve, o governo do Rio 
Grande do Sul irá lançar o PPP 
da Corsan (empresa de água e 
saneamento estadual) que, se-
gundo Vanuzzi, “vai ser feito de 
qualquer jeito”. “Se até o mês 
de julho Canoas não aprovar 
seu projeto, a PPP será coloca-
da sem o município envolvido”, 
disse.

Marco Aurelio Barcelos,  Secretário do 
Governo de Minas Gerais

Presidente da GOINFRA, Enio Caiado

Bruno Vanuzzi, secretário de Parcerias 
estratégicas do Rio Grande do Sul

José Carlos Medaglia, secretário da 
SPPI, que moderou o debate

Governador e representantes de estados apresentaram oportunidades de inves-
timentos para a iniciativa privada
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