
ABDIB Fórum 
Infraestrutura Regional - Nordeste

1



Reunião com o conselho 
Consultivo ABDIB – 19/fev/19

Apresentação da nova 
estrutura do PPI

Missão Brasil-Canadá em 
infraestrutura com a ABDIB – 25 a 
28/fev/19

Divulgação de projetos de 
infraestrutura nos moldes de 
PPP's.

O foco à época eram os 23 
leilões até 100 dias, FEP e FAEP 

ABDIB Fórum 2019 -
Estratégias para Retomada 
da Infraestrutura

21/mai/19

Foco: 59 novos projetos 
(totalizando 101), 2 
políticas públicas (FEP e 
FAEP), obras 
estratégicas e 
licenciamento 
ambiental

Interlocução permanente 
com a ABDIB



O que é novidade desde o último 
encontro?
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Conselho do PPI
 Presidente e Ministros:

 Casa Civil

 Secretaria de Governo;

 Economia;

 Infraestrutura;

 Minas e Energia;

 Meio Ambiente;

 Desenvolvimento Regional.

 Presidentes:

 BNDES;

 Caixa Econômica Federal;

 Banco do Brasil.

 A Secretária Especial do PPI atua 

como Secretária Executivo do CPPI.
Secretaria Especial do PPI

Presidência da República

Conselho do PPI

Casa Civil da Presidência

da República



Secretaria Especial do 
PPI

Assessoria
Especial de Apoio

ao Investidor e 
Novos Negocios

Secretaria de 
Fomento e apoio a 
parcerias de Entes 

Federativos

Secretaria de 
Energia, Petróleo, 
Gás e Mineração 

Secretaria de 
Transportes

Secretaria de Apoio 
ao Licenciamento 

Ambiental e 
Desapropriação

Gabinete Assessoria



Novos Desafios PPI:
Diversificação da carteira de projetos

• Até a 9ª Reunião - Maio/19:Foco em projetos de Logística e Energia

• A partir da 10ª Reunião - Agosto/19 (PPI na CC-PR): Novas Desestatizações 
e Áreas Sociais
• Saneamento e resíduos sólidos

• Creches

• Presídios e Unidades Socioeducativas

• Iluminação Pública

• Parques Nacionais
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10ª Reunião 
do CPPI

(33 iniciativas)
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Estudos para parcerias: Telebrás, Correios, CODESP e CEITEC

Desestatizações: ABGF, Lotex (nova modelagem), EMGEA e CEAGESP

3 Novos arrendamentos portuários e política de estímulo à cabotagem

Apoio ao licenciamento ambiental (4 hidrelétricas e 1 rodovia)

Exploração dos direitos minerários de 10 novas áreas (Caulim em Rio Capim)

Estudos para projetos pilotos de PPP’s nas áreas de: educação, segurança publica, resíduos sólidos 
e iluminação pública

Estudos para buscar a Universalização do saneamento básico via parcerias com a iniciativa privada

Concessão de 3 Parques Nacionais (Iguaçu/Foz, Lençóis Maranhenses e Jericoacoara)



PPI em números

Projetos
qualificados

Leilões 
realizados

151268

Outorgas / Bônus

R$ 262,5 bilhões
(USD 68.4 bilhões)

R$ 52,3 bilhões 
(USD 13.6 bilhões )

USD 1 = BRL 3,84 (01/julho/19)

Expectativa de
Investimentos
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Em 2019 já 
foram 
realizados 27 
leilões

Expectativa de 
Investimentos 

R$ 9,19 bi

Outorgas/Bônus 

R$ 5,92 bi

Portos
13 leilões

11 Terminais de granéis líquidos 
• 3 em Cabedelo/PB
• 1 em Vitória/ES

• 5 em Belém/PA
• 1 em Vila do Conde/PA

• 1 em Santos/SP

1 Terminal de celulose em 
Paranaguá/PR

1 Terminal de granéis sólidos 

Investimentos: R$ 1,05 bi
Outorga: R$ 816 mi

Aeroportos 
12 leilões

12 aeroportos leiloados em 3 
Blocos: 
 Nordeste: 

 Recife/PE; João Pessoa e 
Campina Grande/PB; 
Maceió/AL; Aracaju/SE; e 
Juazeiro do Norte/CE

 Centro-Oeste:
 Todos no MT: Várzea Grande 

(Cuiabá) Alta Floresta, Barra do 
Garças, Rondonópolis e  Sinop.

 Sudeste: 
 Vitória/ES e Macaé/ RJ

Investimentos: R$ 3,52 bi
Outorga: R$ 2,377 bi

Energia 
1 leilão

Geração de Energia Nova A-4
 Todos de energia renovável
 Ofertada energia fotovoltaica 

com o menor valor mundial

Investimentos: R$ 1,893 bilhões
Outorga: - (menor tarifa). 

Leilão em 28/junho/19

Leilão 22/março/19

Leilão 05/abril/19

Ferrovia
1 leilão

Ferrovia Norte-Sul (FNS)

Investimentos: R$ 2,72 bi
Outorga: R$ 2,72 bi

Leilão em 28/março/19

Assinatura do contrato em 
31/julho/19

Leilão 13/agosto/19

Leilão 13/agosto/19

Leilão 13/agosto/19

Leilão 15/março/19 9



Carteira de projetos do PPI após 10ª Reunião
(R$ 1,3 trilhão em investimentos)
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Ferrovias – 11

5 Renovações
2 Concessões
4 Investimentos em malhas 
de interesse da União

Aeroportos – 22

22 Concessões

Rodovias – 18

10 Concessões
2 Estudos
6 Licenciamentos

Portos – 21

2 Desestatizações
18 Terminais Portuários:

14 arrendamentos
2 aut. de investimentos
2 Estudo (Libra e Santos)

Hidrovia
1 Licenciamento

PPP’s - 2

1 COMAER
1 Comunicação Polícia

Economia – 4

Lotex, Casa da Moeda, 
ABGF, EMGEA

Energia – 19

3 Geração
10 Lotes Transmissão
1 Desestatização
5 Licenciamento

Mineração – 5

5 Concessões de exploração
de Direitos Minerários

Desenvolvimento
Regional – 3

2 privatizações
1 Hidrovia

Óleo e Gás – 4

5ª Rodada de Acumulações 
Marginais
6ª Rodada de partilha
16ª  de Concessão 
Excedentes da Cessão 
Onerosa

Abastecimento – 2

2 Desestatizações
CEASAMINAS e CEAGESP

Política de Fomento – 2

Estruturação de projetos de 
infraestrutura por meio de 
parcerias
• Nacionais
• Subnacionais

117
projetos

2
Políticas

de Fomento

+Parques  Nacionais – 3

3 concessões

Comunicações – 3

2 Estudos (Telebras e ECT)
1 desestatização (Ceitec)



PPI nos Estados
• Programa de apoio à estruturação ou desenvolvimento de unidades de parcerias de investimento (PPI) 

nos Estados da federação com o objetivo de gerar empregos e renda por meio de estruturação de 
parcerias público-privadas

Atuação do PPI em linhas gerais
• Capacitar Estados e Municípios para estruturação de bons projetos de parceria público-

privadas
• Auxiliar na implantação de unidades de PPI’s nos Estados
• Compartilhar experiências e boas praticas da atuação do Governo Federal com os 

Governos Estaduais
• Organizar as carteiras estaduais de projetos (projetos federais x estaduais) Auxiliar na 

atração de investidores internacionais e nacionais
• Orientar a atuação dessas unidades junto aos órgãos de controle e agências reguladoras 

Disponibilizar os recursos do FEP para a estruturação de projetos estaduais e municipais11



Fomento a parcerias de entes federativos 
Suporte Financeiro do Governo Federal para estruturação de Concessões/PPPs
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Áreas 
Prioritárias

Saneamento 
Básico

Unidades 
Prisionais

Educação Infantil

Unidades 
Sócioeducativas

Resíduos Sólidos 
Urbanos

Mobilidade 
Urbana

Iluminação 
Pública

 Assistência Técnica e Financeira 

(FEP);

 Regulação de Contratos;

 Padronização de documentos;

 Capacitação técnica;

 Simplificação legislativa;

 Financiamento; e

 Garantias públicas.

Eixos de apoio



Saneamento básico – Panorama
Futuro do país

Cerca de 13 milhões de crianças e adolescentes não 
têm acesso ao saneamento básico (UNICEF, 2018).

Mais de 110 mil km de rios estão poluídos por 
terem contato direto com esgotos.

1.933 municípios (34,7% do total) tiveram 
ocorrência de epidemias ou endemias (Dengue, 
Zika, Chicungunha) provocadas pela falta de 
saneamento básico em 2017 (IBGE).

o Brasil, que é a 9ª economia do mundo, está na 
posição 123ª do ranking do saneamento

13
Atlas do Esgoto da Agência Nacional das Águas, (ANA, 2017)

Falta de saneamento afeta

Saúde 

A produtividade do trabalho 

Valorização Imobiliária

Turismo

Atração de outros investimentos 



Saneamento básico – Panorama
• Precisamos de R$ 600 a 700 bilhões para

cumprir as metas de universalização
propostas no PLANSAB até 2033

• Ano em que mais se investiu em
saneamento no país foram R$ 11 bilhões
(2014), precisamos de R$ 50 bi por ano

• Concentração dos investimentos em 3
estados

• Incapacidade de acessar os recursos
disponíveis pelos operadores (apenas 51%)

• Se mantivermos os investimentos nesse
rítmo, a universalização só ocorrerá em
2050! 14

Contexto

Grave crise fiscal 

Incapacidade do Estado de investir o 
necessário para universalizar o 
saneamento básico no país

Necessidade de atrair investimentos 
privados para o setor de saneamento 
básico 



Saneamento básico 
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Segurança Jurídica
Uniformização da Regulação
Abertura de Mercado para atração de novos investimentos

1. Aumentar a segurança jurídica do setor
2. Criar um ambiente com maior previsibilidade e estabilidade para os agentes

do setor
3. Ampliar e acelerar os investimentos no setor de saneamento pelo somatório

de esforços entre setor público e privado
4. Estimular a concorrência entre os prestadores visando a melhoria da

qualidade na prestação dos serviços aos usuários
5. Fortalecer e harmonizar a regulação do setor por meio da instituição de

normas de referência nacionais pela ANA

• O que precisamos 
para atrair 
investimentos para o 
setor de saneamento 
básico



Saneamento básico
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• Onde estamos • Saneamento básico está na agenda prioritária desde 
Nov-2016

• Amplo debate realizado com todos os agentes do setor

• Discussão no Congresso Nacional (2 MPs e 10 PLs)

• Sinalização de interesse de investidores estrangeiros 
em entrar no setor no Brasil

Qualificação da Política Pública como projeto prioritário 
do PPI

Estudos para universalização do saneamento básico 
com a participação privada



Saneamento Básico – Política Pública
27. Estudos para universalização do Setor de 

Saneamento Básico. 

• Características básicas:

• Responsável pelo projeto: Ministério do 
Desenvolvimento Regional

• Poder concedente: Distrito Federal e Municípios em 
parceria com Estados

• Objetivos

• Universalizar a cobertura de saneamento básico no país 
(déficit de 40,8 milhões de brasileiros sem abastecimento 
de água e 103,2 milhões sem acesso a esgotamento 
sanitário).

• Incrementar parcerias privadas em conjunto com entes 
subnacionais (baixa participação da iniciativa privada 
somada à crise fiscal com restrição de investimentos 
públicos)
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• Entrega de projetos financiáveis e que possibilitem a 
prestação de serviços adequados à população (Plano 
Nacional de Saneamento Básico estima necessidade de 
R$ 753 bilhões para universalizar os serviços de 
saneamento básico em todo o território nacional até 
2033)

• Medidas

• Qualificação dos estudos para universalização do Setor 
de Saneamento Básico para realização de parcerias com 
a iniciativa privada, de forma a utilização do instrumento 
da Colação para contratar suporte técnico externo de 
profissionais, empresas ou entidades de elevada 
especialização 

• Constituição de Comitê Interministerial composto por 
membros da Casa Civil, MDR, MMA e Ministério da 
Economia, para apresentar proposta em até 180 dias, 
prorrogável por igual período, para conclusão dos 
trabalhos
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www.ppi.gov.br

fb.com/ppinvestimentos

@ppinvestimentos

@ppinvestimentos

linkedin.com/company/ppinvestimentos


