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A edição do Nordeste do Abdib Fórum – Infraestrutura Regional ocorreu no dia 22 de agosto, 

em Teresina, no Piauí, com o objetivo de promover debates construtivos com agentes 

do setor público e privado da região em prol do desenvolvimento econômico e social 

do Nordeste por meio de investimentos em infraestrutura.

O evento, que reuniu governadores, vice-governadores, representantes do Legislativo, Judiciário 

e lideranças do setor, contou com o patrocínio do Governo do Estado do Piauí, EY, Acciona, 

Aegea, Neoenergia, Queiroz Galvão Construção, BRK Ambiental, Camargo Corrêa Infra, Concremat 

Engenharia Tecnológica, Dalpozzo Advogados e Taesa, além do apoio institucional de ABCE, Abcon, 

ABCR, ABEEólica, Abifer Abrate, Absolar, ANTF, ANUT, Apine, Fecomércio PE, Fecomércio BA, 

Fecomércio CE, FIEA, FIEPE, FIEPI, GRI Club, MBA PPP e Concessões, Rede PPP, Selur e Selurb 

e dos parceiros de mídia OPovo e CBN Teresina.

A P R E S E N TA Ç Ã O



A B E R T U R A

Diante de uma plateia de cerca de 300 pessoas 
que compareceram à edição Nordeste do Abdib 
Fórum Infraestrutura Regional, o presidente-
executivo da Abdib, Venilton Tadini, fez questão 
de lembrar as razões que motivaram a Abdib a 
fazer o evento: mais do que promover um 
seminário, os empresários desejavam estabelecer 
uma agenda de trabalho consistente e de longo 
prazo que fosse capaz de elevar os temas 
prioritários da infraestrutura ao topo das 
prioridades dos gestores públicos e das 
lideranças privadas do Nordeste brasileiro.

Após saudar o governador do Piauí, Wellington 
Dias, anfitrião do fórum, e o governador da 
Bahia, Rui Costa, presidente do Consórcio do 
Nordeste, em nome dos quais cumprimentou as 
demais autoridades presentes e todos os 
participantes, o presidente-executivo da Abdib

ainda ressaltou a autoridades públicas, 
empresários e especialistas presentes que essa 
agenda de trabalho está conectada com a visão 
que a Abdib tem sobre os benefícios da 
infraestrutura. “Para nós a infraestrutura é um 
vetor para o desenvolvimento sustentável. É 
elemento de competitividade. É sinônimo de 
crescimento, empregos, renda, oportunidades, 
saúde e educação”, disse. “Por isso, queremos 
trabalhar para consolidar a agenda da 
infraestrutura no topo da agenda de prioridades 
das lideranças públicas e privadas da Região 
Nordeste, ajudando a desenvolvê-la”, afirmou. 

No discurso inaugural, Tadini salientou que os 
governos estaduais têm enorme potencial 
para impulsionar o desenvolvimento da 
infraestrutura, seja em parceria com o governo 
federal, com os governos municipais e também 
com o setor privado. Essa participação conjunta 
é condição essencial para reverter uma
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recuperação econômica lenta demais após uma 
grave recessão.

Entre os objetivos do fórum, o presidente-
executivo da Abdib lembrou que o público 
presente tem condições de repercutir soluções 
capazes de remover obstáculos à expansão dos 
investimentos e citou que o evento apresentou 
um espaço qualificado para os governos 
estaduais mostrarem os seus programas e 
projetos prioritários em infraestrutura. Os 
propósitos, afinal, eram os mesmos, tanto dos 
empresários quanto dos governos estaduais. 

As propostas de parceria e trabalho conjunto se 
justificam devido ao cenário econômico que 
permanece ruim, com 13 milhões de 
desempregados. Para Tadini, a falta de 
empregos e de renda tem representado vetores 
do aumento da pobreza e da desigualdade. “A 
recente trajetória de crescimento do 
desemprego está muito atrelada ao colapso do 
investimento, sobretudo na infraestrutura”, 
relata. Por isso Tadini diz que já começam a 
surgir os primeiros sinais de que a solução não 
se dará somente pelo lado da oferta, mas será 
preciso acionar também medidas que 
impulsionem a demanda agregada.

Tadini apresentou números que demonstram 
um quadro preocupante quanto aos 
investimentos em infraestrutura. Nos últimos 
três anos, o Brasil investiu 1,7% do PIB na 
infraestrutura em média. Nos últimos 15 anos, o 
Brasil nunca investiu mais do que 2,5% do PIB 
na infraestrutura. Mas é necessário investir pelo 
menos 4,3% do PIB por mais de dez anos 
seguidos para remover gargalos que dificultam 
o avanço da produtividade e o desenvolvimento 
econômico e social. Esse é um percentual 
mínimo, pois para adaptar a infraestrutura 
brasileira ao que existe de fronteira tecnológica 
demandaria esforço ainda maior. “A diferença 
entre o que estamos conseguindo investir e o 
que temos de investir anualmente em 
infraestrutura chega a quase 180 bilhões de 
reais por ano”, completou.

O colapso do investimento se explica pela 
queda tanto do investimento público quanto do 
investimento privado, mas de forma muito mais 
acentuada pelo setor público. Por isso, disse o 
executivo, falar do desenvolvimento da 
infraestrutura requer de trabalhar nas duas 
frentes – tanto nas medidas para aumentar o
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investimento privado quanto em iniciativas para 
recuperar o investimento público no setor.

“Como diz o ditado chinês, não importa a cor do 
gato, desde que ele pegue o rato”, brincou, 
ressaltando que o Brasil precisa tanto do 
investimento público quanto do privado para 
recuperar o atraso existente nos indicadores de 
competitividade e de infraestrutura em 
comparação a outras nações. Ele cita que não 
há dicotomia entre investimento público e 
privado e que a infraestrutura brasileira precisa 
de capital de ambos os lados, como ocorre em 
qualquer país do mundo.

A agenda de longo prazo iniciada com os 
governadores do Nordeste tem elementos 
práticos: conectar investidores a projetos e, 
principalmente, construir um ambiente mais 
atrativo e seguro para que o investimento possa 
ocorrer.

Um exemplo dessa agenda mais pragmática 
está nas medidas demandadas para o setor de 
saneamento básico. A reforma regulatória em 
tramitação no Congresso Nacional, na visão do 
presidente-executivo da Abdib, oferece uma 
alternativa via capital privado para o país
acelerar a expansão do serviço em água e 
esgoto, cujo atraso é enorme – na área de coleta 
de esgoto, disse, os indicadores brasileiros são 
piores do que os paraguaios.

Outro exemplo está na gestão de resíduos 
sólidos, setor com enorme impacto na área de 
saúde e meio ambiente com potencial de 
desenvolvimento econômico e melhoria das 
condições de vida da população. Possuindo 
mais segurança jurídica e sustentabilidade 
financeira, a prestação do serviço tende a ser 
correta do ponto de vista ambiental, explicou,

arrematando que, atreladas a essas iniciativas, 
há também a necessidade de agir para 
despoluir rios e mananciais.

Tadini falou sobre a oportunidade de os 
governadores instituírem modelos de 
governança entre os entes públicos chamados 
para organizar os investimentos e a operação 
dos sistemas de transporte público de massas – 
as autoridades metropolitanas de transportes. 
Fez, inclusive, um convite para os governos 
nordestinos a serem pioneiros no Brasil na 
implantação de tal solução, bastante demandada 
por investidores privados. Pioneirismo que já 
existe nas energias alternativas, emendou.

Outro convite foi feito para os governadores 
apoiarem e se engajarem em medidas que 
tramitam no Congresso Nacional e que são 
importantes para expandir investimentos na 
infraestrutura de todo o Brasil. Mencionou um 
projeto de lei que oferece mais segurança jurídica 
a operações de securitização da dívida tributária 
parcelada dos entes públicos, questão que está 
na agenda entre governadores e senadores. A 
medida é importante para angariar recursos tanto 
para investimento público direto quanto para 
servir de garantias para PPPs, arrematou.
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Tadini ainda fez questão de lembrar a importân-
cia da participação dos estados em comissões 
que debatem projetos de lei que objetivam 
melhorar os procedimentos de licenciamento 
ambiental e as regras para concessões, PPPs e 
fundos de investimento em infraestrutura.
 
Ao encerrar o discurso diante de sete governa-
dores e dois vice-governadores, o presidente-
executivo da Abdib disse que o Brasil precisa e 
tem condições de crescer mais rapidamente – e 
que é fundamental que todos os agentes públi-
cos e privados não continuem a desperdiçar 
oportunidades “por causa de embates meno-
res”. A infraestrutura, finalizou, é um vetor 
fundamental para o Brasil recuperar o cresci-
mento e a geração de emprego e renda. E voltou 
a conclamar os governos estaduais do Nordeste 
a serem pioneiros em diversas soluções.

Na sequência, o governador do Piauí e anfitrião 
do evento, Wellington Dias, ressaltou a impor-
tância da união dos estados do Nordeste 
visando ao crescimento e desenvolvimento 
socio-econômico da região, explicando assim 
a construção do Consórcio dos estados do 
Nordeste.

Em sua fala inicial, ao questionar o destino do 
crescimento do Brasil, lembrou que o Nordeste 
possui muitas oportunidades, ressaltando 
dados de estudos do governo federal. “Dentro 
de uma meta de crescimento, há a oportunida-
de de o país aumentar em até 50 gigas a 
geração de energia até o ano de 2030, e este
mesmo estudo aponta que desse montante, 40 
gigas têm potencial de geração na região Nor-
deste, em especial nas matrizes eólica e solar”.

Dias lembrou ainda que a região possui grande 
potencial para o desenvolvimento do setor  

ferroviário e aeroportuário quando o assunto é a 
integração brasileira e do país com o mundo, 
além das áreas de reservas de gás, óleo e 
minérios, em que há grandes jazidas e 
reservatório na região. Ele finalizou sua fala na 
abertura afirmando que o olhar dos investidores 
se fixa em algumas regiões do Brasil e o evento 
trouxe a oportunidade de que outras pessoas 
olhem o Nordeste não como um problema, mas 
como um mapa de oportunidades para o 
desenvolvimento do país.
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Com foco em disciplina fiscal e educação, estados do Nordeste buscam 
desenvolver infraestrutura

9

Governadores e representantes dos nove 
estados da região debateram com integrantes 
do governo federal e de empresas do setor, 
mostrando que o caminho da parceria com o 
setor privado está pavimentado na região, que 
conta com experiências bem-sucedidas em 
concessões e PPPs regionais.

Oportunidades em setores como energia, 
saneamento, mobilidade, turismo estão 
presentes em todos os 9 estados da região 
pelos próximos anos, com projetos em 
diferentes níveis de maturidade apresentados 
ao longo do dia de encontro. Além das 
oportunidades, outro fato comum na região é o 
direcionamento de todos os governos na busca

da responsabilidade fiscal, desenvolvimento da
educação e profissionalização das unidades que 
comandam as parcerias em suas gestões.

No painel de abertura do Abdib Fórum Infraes-
trutura Regional, a agenda de oportunidades 
dos estados era a pauta das três sessões 
com a presença dos governadores e vice-
governadores. Na primeira parte os governadores 
do Piauí, Wellington Dias, da Bahia, Rui Costa, e 
do Maranhão, Flávio Dino, debateram sobre a 
necessidade de o governo federal apoiar proje-
tos que ampliem a capacidade de financiamento 
para a infraestrutura e descentralizem ações 
para ampliar as possibilidades de parcerias com 
o setor privado.
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Para a moderação do grande painel, a Abdib 
convidou o secretário de Desenvolvimento da 
Infraestrutura do Ministério da Economia, Diogo 
Mac Cord, que iniciou sua fala afirmando a total 
disponibilidade de sua secretaria e do Governo 
Federal dos governadores. Mac Cord relembrou 
que no dia 01 de agosto, foi lançado na Abdib o 
caderno Pró-Infra, mostrando o tamanho do 
desafio da infraestrutura – 10 trilhões de reais 
até 2040 para que o Brasil atinja níveis de 
produtividade e competitividade satisfatórios. 
Segundo ele, o que o número mostra é que a 
trajetória dos investimentos no Brasil é baixa e 
são urgentes medidas que possam levar o país 
a uma retomada do investimento. Mac Cord 
lembrou ainda que atualmente há 17 empresas 
com potencial para serem privatizadas, o que 
representa um conjunto enorme de 
investimentos represados. Ressaltando a 
convergência entre as pastas do atual governo, 
em favor do desenvolvimento do país.

O que nos faz um país
é termos um objetivo comum, 
e é isso que vimos aqui hoje.
“

”Diogo Mac Cord
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Diogo Mac Cord

O estado, cujo sistema de parcerias é dos mais 
avançados do país, foi o primeiro a se 
apresentar. Ao falar sobre a relação do estado 
com a iniciativa privada para o desenvolvimento 
da infraestrutura, Dias afirmou que é como um 
casamento. “É na alegria e na tristeza. 
Estaremos juntos”, disse o governador como 
forma de tranquilizar os investidores. 

Entre os destaques, Dias apresentou o projeto 
de uma PPP no Porto de Luís Correia, em que o 
privado seguiria com a construção de um porto 
abandonado no litoral do estado e implantaria 
ainda cerca de 300 quilômetros de ferrovias no 
estado ligando à Transnordestina Logística que, 
segundo ele, terá as obras retomadas em 
setembro.

Como forma de facilitar o financiamento ao 
setor, o governador defendeu projeto de lei 
para que estados e municípios possam realizar 
a securitização de seus recebíveis para, com 
isso, poderem apoiar ao menos com garantias 
grandes investimentos.

Piauí 

Em seguida, o governador da Bahia, Rui Costa, 
fez um pedido ao representante do Ministério 
da Economia, Diogo Mac Cord, para que haja a 
descentralização para investimentos em portos, 
ferrovias e aeroportos pelo governo federal 
para os estados.

Bahia 
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Precisamos acelerar as parcerias
público-privadas e concessões,

chamando empresas internacionais
para investirem no nosso país

e na nossa região.

“
”Rui Costa

Ele citou o exemplo da Fiol (Ferrovia Oeste 
Leste), que está há mais de cinco anos 
praticamente parada, e pediu para que se 
repasse para os estados a concessão das 
ferrovias da região para que eles possam fazer 
leilões para a iniciativa privada. Segundo ele, se 
tivesse recebido a Fiol, ela já estaria concedida.

Costa pediu ainda que o governo use R$ 21 
bilhões que estariam contingenciados do FNAC 
(Fundo Nacional de Aviação Civil) para obras 
em aeroportos regionais ou que permita seu 
uso para garantia de concessões de unidades 
nos estados. E afirmou que, se o governo 
delegar ao estado, ele passaria a Codeba 
(Companhia Docas da Bahia) ao setor privado.

Além disso, Costa  falou sobre o setor de 
saneamento básico do estado, mencionando a 
pretensão de abertura de capital da Embasa 
para o investimento da iniciativa privada e 
anunciou para setembro o lançamento do edital 
da Ponte de Itaparica.

O governador do Maranhão, Flávio Dino, 
afirmou que o estado tem feito três vezes mais 
investimentos públicos que a média do Brasil, 
mas sabe que isso não é suficiente para as 
necessidades da população. Por isso, o estado 
está aberto a receber investimentos privados.

“É possível debater privatização. Mas não só. É 
pouco para o Brasil”, disse Dino pedindo ainda 
que o Brasil não comece um processo de 
divisão que o quebre em pedaços pequenos. “O 
que define uma nação não é povo e território. É 
a junção de povo e território em um projeto de 
desenvolvimento. É possível, por sobre as 
espumas da luta ideológica, dialogar para que o 
Brasil encontre o caminho do desenvolvimento 
econômico”.

Além de grandes investimentos no Complexo 
Portuário da Região de São Luís, Dino apresen-
tou projetos de PPP que são tocados por uma 
empresa pública criada pelo governo, entre elas 
de Redes de Fibra Ótica, de recuperação de 
centro histórico e de penitenciárias.
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É possível debater
privatização. Mas não só. 

É pouco para o Brasil.
“

”Flávio Dino

O governador Camilo Santana destacou que a 
disciplina fiscal é fundamental para que 
um governo garanta investimentos de 
infraestrutura. Segundo ele, o estado vem tendo 
esta disciplina ao longo dos últimos 30 anos, 
independentemente da ideologia dos governos, 
o que faz com que, hoje, o Ceará tenha o maior 
índice de investimento do país em relação 
à Receita Corrente Líquida, em torno de 15%, 
em 2018.

Segundo o governador do Ceará, a disciplina 
fiscal fez com que fosse possível investir R$ 1,5

bilhão em obras para garantir a vinda de uma 
Siderúrgica para o Porto de Pecém e dar 
segurança para trazer parceiros internacionais 
para a gestão do porto, delegado ao estado. 

De acordo com Santana, além do porto como 
hub para a área de mineração e logística, o 
estado investe em ser também um hub de 
Conexão de Fibra Ótica e outro de Aviação. 
Camilo Santana afirmou ainda que prepara para 
este ano a concessão da primeira planta de 
dessalinização do país, com capacidade para 
abastecer 17% da capital do estado.
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Em valor nominal,
só investimos menos que

São Paulo em 2018.
“

”Camilo Santana

Camilo Santana

Ceará

Flávio Dino
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Além dos investimentos em infraestrutura, o 
governador ressaltou a aplicação de verba nos 
setores de educação, ciência e tecnologia para a 
formação de profissionais para atuarem nos 
projetos no estado. 

O governador João Azevedo reforçou a 
necessidade da disciplina fiscal, dizendo que o 
estado chegou ao Rating B no Tesouro 
Nacional, para garantir uma boa infraestrutura. 
Segundo ele, é necessário ainda buscar as 
vocações regionais para ter os melhores 
projetos.

Azevedo contou que, pela localização do 
estado, o mais a leste do país e mais próximo 
do continente africano, foi desenvolvido um 
projeto de um terminal portuário para estaleiro 
de manutenção de navios que precisam fazer o 
trajeto para outros continentes. O projeto seria 
apresentado ao governo federal na semana 
seguinte ao evento e tem previsão de 
investimentos de US$ 1 bilhão e será construído 
em frente ao atual Porto de Cabedelo. Além do 
projeto portuário, Azevedo ressaltou ainda 
outros projetos no estado, como na área 
turística e de energia solar e eólica. E cobrou 
que o governo federal termine a Transposição 
do São Francisco para garantir segurança 
hídrica ao estado.

A vice-governadora Luciana Santos iniciou sua 
fala destacando o desafio de garantir a 
institucionalidade, lamentando a necessidade 
de ainda focar no mínimo.  Luciana acrescentou 
que o Brasil vem investindo muito pouco em 
infraestrutura, ficando atrás de outros países 
emergentes, sendo necessário resgatar o 
desenvolvimento do setor como um projeto de 
nação.  Entretanto, afirmou que, nos últimos 
anos, houve uma mudança na matriz 
econômica do estado, como maior 
diversificação. Segundo ela, isso levou ainda a 
uma taxa de crescimento maior e uma inserção 
do estado em mais cadeias econômicas.

Luciana apresentou projetos de infraestrutura 
que estão sendo desenvolvidos pelo governo 
estadual, como rodovias e a PPP para a Arena 
construída para a Copa do Mundo.
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de infraestrutura.

“
”João Azevêdo
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A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima 
Bezerra, afirmou que os estados precisam fazer 
ajustes em suas contas, mas não podem abrir 
mão de apostar no desenvolvimento, como 
forma de sair da atual crise econômica do país. 
Segundo ela, as parcerias com a iniciativa 
privada são essenciais para o desenvolvimento.

O Rio Grande do Norte é o outro lado da moeda 
em termos de gestão fiscal na região Nordeste. 
Enquanto a maioria dos estados manteve-se 
ajustado ao longo dos anos, o Rio Grande do 
Norte ficou sem controle. Por isso, segundo ela, 
enfrenta uma crise fiscal há quase quatro anos. 
Há dois anos os servidores não recebem em dia 
os salários. Segundo a governadora, a crise 
afeta também os investimentos no estado.

Fátima aproveitou a apresentação para ressaltar 
alguns atributos do estado, destacando a 
produção de energia eólica – o Rio Grande do 
Norte é o maior produtor do país – graças aos 
seus mais de 120 parques em funcionamento, 
além da terceira maior reserva de petróleo. 

Sobre a captação de investimentos para o 
estado, afirmou que levará proposta ao governo 
federal, de um novo porto marítimo no estado, 
na região do Porto do Mangue, direcionado 
para a indústria eólica e offshore. O 
investimento estimado é de R$ 4 bilhões.
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É o empresário que traz
emprego para o nosso povo.“

”Fátima Bezerra

Fátima BezerraLuciana Santos

Precisamos resgatar o sentido
de projeto de nação.“

”Luciana Santos

Rio Grande do Norte



Hoje, o Sergipe volta-se
para a área de energia.“ ”Belivaldo Chagas
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O governador Belivaldo Chagas destacou as 
descobertas de grandes campos de gás natural 
pela Petrobras no estado e como sua gestão se 
prepara para essa nova realidade. Segundo ele, 
as reservas podem produzir mais de 40 milhões 
de metros cúbicos de gás por dia.

O estado já recebe investimentos de 
termelétricas, gasodutos e plantas de 
regaseificação, mas a intenção é desenvolver 
indústrias no Nordeste que possam se utilizar 
dessa produção de gás. Chagas apresentou a 
ideia de trazer uma fábrica de caminhões a gás 
para atender a demanda de transporte do 
Matopiba, região produtora de grãos no 
Nordeste e Norte do país. Nas contas do 
governador, o uso de gás reduziria os custos 
em 30% em relação ao diesel.

O vice-governador Luciano Barbosa, que 
representou o governador Renan Filho, lembrou 
que na década passada o estado chegou a 
comprometer 116% da Receita Corrente Líquida 
com salários, o que levou a uma situação 
calamitosa. Alagoas chegou a ser o estado com 
maior índice de criminalidade do país e, 
segundo ele, a recuperação do estado trouxe 
credibilidade para investimentos.

Barbosa disse que os ajustes realizados tornam 
o estado mais capaz de receber investimentos 
necessários para mudar sua matriz econômica. 
Alagoas tem deixado aos poucos de ser voltado 
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apenas para o latifúndio e para a produção de 
cana para conquistar novas vocações em 
infraestrutura, como nos projetos de irrigação.

Além de projetos como o cobrimento do Canal 
do Sertão com placas solares, Barbosa ainda 
que a intenção do governo estadual é 
transformar o porto de Maceió em um terminal 
turístico, criando também um novo porto navios 
de cargas na região de Cururipe.

Ao término das apresentações com os 
governadores e vice-governadores, Diogo 

Mac Cord, relembrou uma fala do governador 
do Maranhão, Flávio Dino, “o que nos faz um 
país é termos um objetivo comum. O que eu vi 
aqui hoje é que temos um objetivo muito 
comum, convergente de termos um país 
melhor. E aqui eu empresto outra frase do 
governador Wellington Dias, que está 
claríssimo que a solução é o Nordeste. Os 
projetos, as oportunidades e a vontade de 
mudar que os governadores trouxeram hoje, 
deixa isso muito claro”, finalizou Mac Cord, 
agradecendo a Abdib pela organização do 
evento.
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Tem que haver um
planejamento integrado

para que todos os Estados
 falem e se conduzam e tomem
decisões numa única diretriz,

numa única direção.

“
”Adailton Cardoso

O painel de transportes mostrou a situação da 
infraestrutura do setor e as possibilidades de 
investimentos. O diretor de Política e 
Planejamento Integrado do Ministério da 
Infraestrutura, Érico Guzen, apresentou o 
projeto de Fundo de Infraestrutura para receber 
recursos de outorgas de concessões do setor, 
que visa à utilização do dinheiro para 
reinvestimento em obras de transportes. Guzen 
também falou sobre a baixa no valor de 
investimentos no setor de transportes, que 
contou apenas com R$ 6 bilhões este ano, um 
quarto do que foi investido em 2012. Sobre isso, 
ele foi taxativo em dizer que, em compensação 
a essa queda, o Ministério vem trabalhando 
para garantir outorgas de concessões nos 
setores de ferrovias e rodovias, para voltar a 
investir no setor.

A etapa do planejamento é muito importante 
para o início de projetos, ainda mais quando 
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falamos em uma organização como a que está 
sendo feita no Nordeste. Adailton Cardoso, dire-
tor de planejamento Empresa de Planejamento 
e Logística (EPL), trouxe essa visão mais estraté-
gica para o painel de transportes. 

Cardoso destacou a missão principal da EPL, 
que é planejar e promover os transportes e a 
logística do país, ligando essa missão ao 
planejamento do setor no Nordeste.

Cardoso termina sua apresentação mostrando 
dados do setor portuário, informando que 
desde o ano de 2018 foram entregues 23 
estudos a este setor, que favoreceram os oito 
terminais portuários do Nordeste. 

O PIB da região, em sua maioria, possui mais 
arrecadação no setor de serviços, evidenciando 
um dos principais potenciais da região: o 
turismo. Esse escopo vem sendo auxiliado com 
a criação de novos projetos de concessões 
aeroportuárias no Nordeste. O diretor-
presidente da ANAC (Agência Nacional de 
Aviação Civil), Ricardo Botelho, esteve presente 
no evento e mostrou que os novos aeroportos, 
além de trazer maior potencial de turismo, 
proporcionam investimento e geração de 
empregos. Para isso, os governadores do 
Nordeste que quiseram entrar no planejamento 
de infraestrutura tiveram que se adequar ao 
processo de negociação. Logo, para haver 
desenvolvimento, as taxas de ICMS de cada 
estado tiveram de ser reavaliadas para que o 
negócio ficasse viável e rentável. Esse projeto 
federal vem se ampliando na região, seguindo 
para mais etapas.

A partir da demanda de turismo muitas outras 
possibilidades se abrem e geram mais 
desenvolvimento à região. Para isso, o governo  

de cada estado trabalha para manter um 
ambiente atrativo para novos investimentos de 
participação privada. 

Esse ambiente atrativo não fica apenas no 
âmbito aéreo. Os transportes terrestres e aqua-
viários também despontam, tanto em conces-
sões como em investimento governamental. 
São cerca de R$ 8,9 bilhões de aplicação em 
transporte e mais R$ 6,9 bilhões necessários 
para a continuidade dos projetos.

Gustavo Gusmão, diretor de Infraestrutura da 
EY e moderador do painel, iniciou sua fala 
citando dois casos emblemáticos de modelos 
que funcionam e que são adotados pelo 
mercado com tranquilidade: aeroportos e 
rodovias. Na opinião dele foi possível 
empreender um volume de projetos que 
permitiu que o setor chegasse aonde está hoje.

Entretanto, há um gap de planejamento, com 
exemplos de projetos que foram planejados há 
vários anos e ainda estão em execução. Há uma 
complexidade no setor de transportes, com o 
desafio de integração das necessidades de 
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desenvolvimento econômico e os modais 
disponíveis, além do desafio de planejar 
transporte em um ambiente na iminência de 
novas tecnologias. Gusmão pontuou ainda que 
o setor investe 0,5% do PIB contra projeções 
que mostram que o país precisaria aumentar os 
investimentos em infraestrutura de transportes 
para 2,3% do PIB.

Para Daniel Keller, sócio da Una Consultoria e 
coordenador do comitê de Rodovias da Abdib, 
o trabalho que a EPL vem desenvolvendo no 
país representa um grande passo no 
desenvolvimento do setor. Keller alertou que 
alguns projetos de concessão que estão na 
carteira podem ter mais dificuldade de 
viabilidade financeira, que haja de alguma 
forma recursos públicos para viabilizá-los.
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Saneamento básico e resíduos sólidos no Nordeste

A falta de segurança para investimentos foi o 
grande tema exposto como gargalo do setor 
pelos integrantes do painel sobre saneamento 
básico e resíduos sólidos no Nordeste. Para os 
presentes, grandes fundos investidores 
nacionais e estrangeiros querem entrar no Brasil 
no setor de saneamento, considerado uma 
grande oportunidade pois apenas metade da 
população tem acesso a redes de esgoto. Mas o 
país segue sem um marco para o setor, o que 
torna os investimentos inseguros e afasta esses 
investidores.

O Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI), órgão governamental que fiscaliza e 
auxilia processos de parcerias público-privadas 
e concessões busca incentivar e qualificar os 
estudos sobre a universalização do tema. 
Segundo Verônica Rios, secretária de 
coordenação do PPI, é necessário que os 
governos trabalhem com PPPs visando a uma

melhora no setor, levando em conta que, pelo 
menos 13 milhões de crianças e adolescentes 
não têm acesso ao saneamento básico no país, 
de acordo com informações da UNICEF. “A 
gente conseguiu investir no ano que mais se 
investiu em saneamento. Foram R$ 11 bilhões, 
mas precisamos cerca de R$ 50 bilhões por 
ano”, afirmou.
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Segundo a secretária, o valor de investimento 
para cumprir metas de saneamento até o ano de 
2033 é de pelo menos R$ 600 bilhões. Para ela, 
a aprovação do marco legal é imprescindível, 
reafirmando, ao lado do secretário-executivo da 
Secretaria de Governo, Jônathas Castro, que o 
governo segue empenhado em aprovar no 
Congresso Nacional um novo marco legal para 
o saneamento. O governo já tentou duas vezes 
aprovar medida provisória com o novo marco, 
mas não se chegou a um acordo no Congresso 
Nacional para votação.

21

Na sequência foi a vez do coordenador do 
Comitê de Saneamento Básico e Recursos 
Hídricos e vice-presidente de Relações 
Institucionais da Aegea, Rogério Tavares, 
apresentar a visão da iniciativa privada sobre o 
setor. Tavares trouxe dados sobre a atuação da 
empresa em algumas cidades e ressaltou o 
comprometimento com a geração de empregos 
e o bem-estar da população, mostrando que o 
setor privado trabalha muito bem em 
cooperação com o público.

Tavares ressaltou também alguns pontos do 
projeto de lei para a melhoria na prestação dos 
serviços, como a venda do controle público das 
empresas de saneamento, como facilitar a 
abertura do mercado para processos de 
parcerias público privada para estimular os 
investimentos.

Luciana Capanema, diretora do Departamento 
de Financiamento de Projetos do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR), falou sobre 
números do setor. Em relação ao

Castro ainda apresentou o que definiu como 
dois grandes recados. O primeiro é que o papel 
da secretaria é cuidar da articulação política do 
governo, falando com outros políticos e 
associações, basicamente fazendo a ponte para 
quem está fora do governo, articulando 
também com as empresas e que como 
secretário-executivo da secretaria de governo, 
tem como papel conversar com o congresso 
para obter posições quanto ao tema.
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saneamento –, para apresentar aos governos.  
Dos mais 400 municípios avaliados, apenas 84 
possuíam planos de saneamento aprovados. Na 
questão legal, Albuquerque apresentou alguns 
dos problemas mais comuns encontrados, 
como a proibição ou não previsão da possibili-
dade de delegação pela CESB a operador priva-
do; necessidade de adaptação do objeto e 
prazo e não adequação à lei 11445/07, o que 
reforça a necessidade de simplificação da lei, 
que possuiria um excesso de obrigações. 

De acordo com o chefe do departamento de 
desestatização do BNDES, não há projeto, o 
jurídico não está adequado, a maioria dos 
contratos de programa não tem meta, por 
exemplo. Há um índice de inadimplência 
altíssimo, com controles financeiros pouco 
sofisticados, geração de caixa muito baixo, 
incapacidade de gerar investimentos por conta 
própria, com uma dependência grande de 
recursos públicos não onerosos. Segundo 
Albuquerque, o modelo proposto pelo BNDES 
parte de melhorias operacionais muito fortes, 
estimando um salto de investimento, triplicando 
os investimentos nos primeiros cinco anos, 
caso os projetos completos do modelo 
proposto fossem cumpridos.

abastecimento de água, Luciana apontou que 
os dados de abastecimento tiveram uma melho-
ria nos índices. Ela disse que serão necessários 
cerca de R$ 112,3 bilhões, com expectativa de 
investimento de 40% para os agentes federais e 
60% para outros agentes. Ela explicou ainda 
como o Ministério do Desenvolvimento Regio-
nal  os produtos financeiros que o MDR opera, 
como financiamento pelo FGTS e recursos 
OGU; instrumentos de mercado, que podem ser 
feitos através de debêntures; e estruturação de 
projetos, que podem ser feitos através da FEP 
da Caixa, um fundo de natureza privada sob 
regime de cotas. Luciana, acompanhou os cole-
gas, reforçando ainda oportunidade que o 
projeto de lei que estabelece o traz para criar 
um ambiente mais atrativo para os investidores 
privados. 

Guilherme Albuquerque, do Departamento de 
Desestatização do BNDES, informou sobre um 
diagnóstico - o programa de saneamento do 
BNDES - da prestação de serviços, propondo 
um modelo que solucione a questão do
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sempre é lembrado no contexto de saneamento 
básico, pontuando que infelizmente o Brasil está 
mais atrasado na discussão da destinação dos 
resíduos do que no tratamento de esgoto, o que 
traz consequências seríssimas para o meio am-
biente, como com a contaminação do solo, dos 
lençóis freáticos, transmissão de doenças, cata-
dores em lixões em cenas deploráveis. “Cerca 
de 30 toneladas de resíduos são dispostas 
irregularmente na natureza por ano, o que equi-
vale que por 140 dias por ano, o país inteiro 
jogar o seu lixo domiciliar em terreno aberto”, 
afirmou.

Drausio Barreto, coordenador-executivo do 
comitê de Resíduos Sólidos da Abdib, relem-
brou que o setor de resíduos sólidos nem

Barreto também reforçou que a questão da 
sustentabilidade financeira do setor é funda-
mental, destacando trecho do projeto de lei de 
saneamento em discussão no Congresso, ele 
acredita ser adequado a fixação de tarifas para 
municípios que estão inadimplentes com a polí-
tica nacional de resíduos, desde que até dezem-
bro de 2020, institua a taxa e dê sustentabilida-
de econômica financeira a prestação do serviço 
de coleto da resíduos sólido urbano.

Teresa Vernaglia, da BRK Ambiental, iniciou 
sua fala relembrando as oportunidades e pers-
pectivas de investimento do setor, reforçando a 
necessidade da previsibilidade e segurança
jurídica, itens fundamentais para a atração de  

Segundo Angelo Castro, diretor de Negócios da 
Solvi, afirmou que na questão de resíduos 
sólidos há muito o que avançar. Apesar dos 
nove anos de aprovação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos não há uma única meta alcan-
çada. “Infelizmente o Nordeste contribui negati-
vamente para a estatística de mais de 3000 
lixões espalhados no país. Em números absolu-
tos, 75% dos municípios do Nordeste destinam 
seus resíduos urbanos para lixões. É uma condi-
ção muito longe do que esperados”, afirmou.  
De acordo com o diretor da Solvi, os números 
contribuem para o aumento de despesas com 
saúde pública, e é uma realidade que exige 
muitos esforços de todos para reverter este 
cenário, por isso a importância de integração 
entre todos os entes federativos. 

Para Castro, um tema fundamental é debater a 
necessidade uma arrecadação específica para o 
tratamento de resíduos no país, que na sua 
opinião seria a mais difícil de aprovar, muito 
embora haja taxas para a prestação de outros 
serviços, citando exemplos de estudos do 
Banco Mundial sobre o tema.
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investidores estrangeiros. Teresa reforçou que 
para isso é necessário haver bons projetos no 
setor, financiamento e arcabouço regulatório 
que viabilize e dê segurança para os investimen-
tos. A existência de uma regulação do setor em 
que traga segurança jurídica, como é o caso do 
projeto de lei em discussão no Congresso, 
aliado a atividades como as apresentadas pelo 
PPI e pelo Ministério de Desenvolvimento 
Regional, além do papel importante do BNDES, 
propicia um caminho levar o saneamento 
básico a esses 100 milhões de pessoas no país, 
que ainda não tem acesso a esses serviços.  

Ao final do painel, disse que está animada ao 
ver o BNDES preparado para fazer os projetos e
o Ministério de Desenvolvimento preparado

para fazer o financiamento via Saneamento para 
Todos. Segundo Teresa, é esse cenário que 
quem quer trazer bilhões de reais para investir 
quer ver ao longo dos anos, resultando em uma 
população com acesso aos serviços saneamen-
to básico.
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O Nordeste tem grande potencial para a 
geração de energias renováveis e, com a 
descoberta da abundância do gás na região, as 
expectativas de expansão de investimentos 
animam especialistas no setor.

No painel sobre energia, do Abdib Fórum 
Infraestrutura Regional, empresas públicas e 
privadas mostraram que há boas expectativas 
para o setor. Domingos Romeo Andreatta, 
representante do Ministério de Minas e Energia, 
destacou a necessidade de mais investimentos 
e da abertura do mercado para baratear a 
energia e fazer com que ela chegue a todos.

Benedito José Pontes, representante da Chesf 
(Companhia Hidroelétrica do São Francisco), vê 
na energia solar a maior aposta para o futuro, 
brincando que o sol é fonte inesgotável. “Mas, 
para consolidarmos essa tecnologia, temos de 
encontrar uma forma eficaz de armazená-la. O 
dia que conseguirmos isso, levaremos energia 
solar até para a lua”, brincou.

Paulo Capelotto, sócio do escritório Dal Pozzo 
Advogados, destacou o papel da Abdib na infra-
estrutura. Em suas provocações, questionou o 
papel das agências reguladoras, como poder 
concedente e regulador.
 
Para Gustavo Gachineiro, da CPFL Energia, é 
importante pensar em longo prazo. Segundo 
ele, a diversificação da matriz é a solução para 
aumentar a produção de energia nos próximos 
anos, graças ao desenvolvimento tecnológico 
que propicia a exploração de diferentes fontes. 
De acordo com Gachineiro, o Nordeste é um 
local privilegiado em termos de geração de 
energia. “Não se imaginava anos atrás que o 
Nordeste seria uma Arábia Saudita na produção 
de energia. Temos matriz eólica, solar e agora 
gás, para diminuir o risco da intermitência. Em 
termos de produção energética, o Nordeste é 
hoje um local privilegiado”, afirmou.

De acordo com João Paulo Neves, da Neoener-
gia, o país tem vocação para as energias
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renováveis, mas como elas são intermitentes, 
precisam de complemento, como o gás. A aber-
tura desse mercado, com mais investimentos 
e incentivos darão esse suporte e será bom para 
o país. Neves ressaltou a questão do uso de 
terras por empresas estrangeiras para a 
implementação de eólicas. Segundo ele, a legis-
lação vigente impõe diversas restrições aos 
investidores estrangeiros, o que inviabiliza 
novos projetos importantes para o desenvolvi-
mento do setor. A solução para o impasse, 
segundo ele, só viria por meio de uma mudança 
na legislação.

O moderador do debate, Jaime Juraszek, da 
Acciona, disse que espera a retomada do 
crescimento do país para aumentar a demanda 
de energia. “A nossa matriz renovável é 44% do 
total, enquanto a média mundial é 14%. E isso 
porque o Brasil é um país tido como grande 
poluidor”, comparou. Para ele, o planejamento 
de longo prazo é tudo o que o setor necessita 
para investir com segurança.
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O painel de Financiamentos e Garantias para 
Projetos de Infraestrutura do Abdib Fórum Infra-
estrutura Regional – Nordeste mostrou que o 
BNDES e a Caixa trilham o mesmo caminho 
para se tornarem grandes linhas de produção 
para projetos de infraestrutura.

Pedro Bruno, representante do BNDES, lem-
brou que, apesar do Brasil ter hoje o maior 
programa de parcerias com a iniciativa privada 
no setor de infraestrutura do mundo, o país está 
muito aquém da necessidade de investimentos. 
Para ele, que esteve no PPI nos últimos três 
anos, está claro que não faltam mais recursos 
para financiamento de projetos no Brasil e, sim, 
projetos de qualidade e com garantias adequa-
das. Segundo Bruno, é essencial que o banco 
passe a se direcionar para apoiar a produção 
dessa área para que seja possível ter um fluxo 
que não pare a cada ciclo eleitoral.

Vladimir de Brito, representante da vice-presi-
dência da Caixa para infraestrutura, afirmou que 
o banco tem 3,8 mil operações contratadas de 
infraestrutura e que quer ampliar esse número. 
Por isso, montou uma estrutura com 2 mil enge-
nheiros e 900 advogados numa superintendên-
cia específica para apoiar o desenvolvimento 
dos projetos dentro do FEP (Fundo de Estrutura-
ção de Projetos), fundo que apoia a contratação 
de projetos para estados e municípios.

Segundo ele, são 17 projetos já estruturados 
pelo banco nesse formato, que têm capacidade 
de investimentos de R$ 2 bilhões. Além da Caixa, 
outro banco que está se direcionando para a 
infraestrutura é o BNB (Banco do Nordeste) que, 
segundo o gerente geral da agência em Teresina, 
João Virgílio Gouveia Soares, tem R$ 13 bilhões 
financiados para o setor, com recursos do FNE 
(Fundo de Desenvolvimento do Nordeste).
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André Dabus, diretor de Infraestrutura da 
Marsh, propôs uma reflexão sobre todos os 
mecanismos de financiamento em infraestrutu-
ra que temos no país. “Atualmente temos não 
só os bancos públicos, mas também o mercado 
de capitais e os fundos de pensão. É preciso 
saber como lidar com esse ambiente, discutir de 
que forma podemos atrair o capital privado, que 
tipos de instrumentos serão necessários para 
que esse capital venha, além da importância da 
discussão em torno da modalidade de Project 
Finance Non Recourse”, disse.

Renato Sucupira, sócio da BF Capital, relembrou 
que estamos diante de um grande potencial e 
de um grande desafio. Sucupira alertou sobre a 
necessidade das garantias para o founding, que 
tem de ser de longo prazo e baixo custo, o que 
tornaria cada vez mais difícil a operacionaliza-
ção desse processo. Em sua opinião, cada setor 
tem soluções distintas, mas é imprescindível 
que se busque uma avaliação de risco mais 
detalhada. “As garantias começam em um 
bom projeto, e em um bom marco regulatório.

É importante que os governos entendam que 
não é dando condições mais favoráveis para o 
privado que haverá mais investimentos, mas 
sim mitigando riscos com transparência, para 
que a iniciativa privada tenha apetite para 
executar os projetos”, afirmou.

O representante do New Development Bank 
(Banco dos Brics) Marcos Abicalil, afirmou que 
as linhas de financiamento do banco estão 
sendo estruturadas para financiar projetos 
públicos ou setor privado. Segundo ele, o 
formato do banco vai permitir soluções inova-
doras de financiamento.

O banco tem 10 bilhões dólares para crédito e, 
com o potencial do Nordeste para diferentes 
setores da infraestrutura, deseja ser um parceiro 
estratégico. Abicalil anunciou ainda que, a partir 
desse ano, o diretor do banco será um brasileiro 
e há previsão de que, em 2020, o banco já possa 
financiar em moeda local.
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Enquanto os governadores dos estados do 
Nordeste explicaram detalhes da gestão fiscal 
e das diretrizes de desenvolvimento econômico 
e social, coube a secretários estaduais e gesto-
res das unidades de concessões e PPPs de cada 
unidade federativa apresentar a carteira de 
projetos disponíveis para investimentos, 
incluindo informações sobre a estrutura e a 
governança dos programas e aspectos da estru-
turação dos projetos, bem como procedimen-
tos de estruturação e de licitação. Esse foi o 
mote do painel de encerramento do Abdib 
Fórum Infraestrutura Regional – Nordeste, reali-
zado dia 22 de agosto, em Teresina, no Piauí.

As apresentações foram conduzidas por Viviane 
Moura Bezerra, superintendente de Parcerias e 
Concessões do Piauí; Rogério de Faria Princhak, 
secretário-executivo do programa de parcerias 
público-privadas da Bahia; Antonio Nunes, dire-
tor-presidente da Maranhão Parcerias; Marcelo 
Bruto, secretário de Desenvolvimento Urbano

e Habitação de Pernambuco; Gustavo Fernan-
des Rosado Coêlho, secretário de Infraestrutura 
do Rio Grande do Norte; José de Oliveira 
Júnior, superintendência Especial de Programa 
de Parcerias Público-Privadas de Sergipe; 
Gilmar Martins, secretário de Planejamento, 
Orçamento e Gestão do Estado da Paraíba;  
Francisco de Queiroz Maia Júnior, secretário do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho do 
Ceará; com moderação de Débora Arôxa, 
secretaria Especial de Assuntos Federativos da 
Secretaria de Governo do governo federal.

As palestras mostraram estados preocupados 
com a criação, a reestruturação ou reforço de 
unidades administrativas voltadas para o plane-
jamento, estudos, estruturação e monitoramen-
to de projetos de concessão e PPPs que façam 
sentido para a melhoria na prestação de servi-
ços à população, economia de recursos dos 
orçamentos locais e atração de investimentos 
para os estados. Os gestores estaduais 
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ressaltaram inovações regulatórias e contratuais, 
atenção à mensuração de estimativas de inves-
timento e demanda bem como análises criterio-
sas para identificação e alocação de riscos.

Débora Arôxa, responsável pela moderação do 
painel, ressaltou que as experiências apresenta-
das pelos gestores estaduais são muito exito-
sas, que há condições de multiplicar os resulta-
dos, trocar as experiências no âmbito dos esta-
dos e replicá-las para outras regiões do país. A 
secretária especial de Assuntos Federativos da 
Secretaria de Governo disse que as PPPs são 
mais uma forma, também importante, para con-
duzir políticas públicas. O orçamento federal 
não tem disponibilidade de recursos para tantas 
demandas.

com melhoria na prestação de serviços públicos 
e mais desenvolvimento econômico e social. 
Destacou o projeto de gerenciamento de resídu-
os sólidos de saúde do Estado, com prazo de 30 
anos, em 49 unidades hospitalares localizadas em 
29 cidades – um investimento de R$ 31 milhões. 

Outro projeto envolve a implantação e operação 
por 25 anos de oito mini usinas de geração de 
energia solar fotovoltaica, com investimento 
previsto de R$ 177 milhões. Os estudos indicam 
que o estado deve economizar 24% no custeio de 
energia elétrica dentro da administração pública.

Rogério Princhak, secretário-executivo do 
programa de parcerias público-privadas da 
Bahia, informou que o programa de concessões 
e PPPs local é conduzido por quatro 
profissionais, que são apoiados por diversos 
outros órgãos. A secretaria executiva foi criada 
em 2004 e a Bahia foi o quinto estado a legislar 
sobre PPPs, vinculado à Secretaria da Fazenda. 
Há um Conselho Gestor, responsável pela 
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Viviane Moura Bezerra

Viviane Moura Bezerra, representante do gover-
no do Piauí, apresentou aspectos do programa 
e da carteira de projetos do estado. O programa 
foi iniciado em 2015 com atenção na governan-
ça. O governador é presidente do conselho 
gestor, participa das reuniões e decide sobre os 
projetos. A diretriz é contar com equipe técnica, 
com forte capacitação. Em quatro anos, já 
foram modelados 32 projetos, dos quais cinco 
foram licitados, incluindo o Piauí Conectado. 

Os primeiros projetos foram três terminais 
rodoviários, que permitiram ganhar experiên-
cia. Depois, novos projetos foram contratados. 
Desde então, R$ 640 milhões de investimentos 
foram angariados, com economia ao Tesouro 
estadual de R$ 31 milhões. Os cinco projetos já 
contratados juntos comportam R$ 2,2 bilhões 
em investimentos. A carteira completa, com 32 
projetos, deve significar R$ 7 bilhões de apor-
tes. Mais do que o retorno quantitativo, explicou 
Viviane, vale considerar o retorno qualitativo

Piauí

Bahia
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interlocução, coordenação e articulação entre 
os entes públicos e privados e a Bahia é o 
terceiro estado com mais PPPs vigentes. 

Ele destacou também iniciativas contratadas, 
como o Hospital do Subúrbio, o Hospital 
Instituto Couto Maia, o projeto Diagnóstico por 
Imagem, o metrô de Salvador e o emissário 
submarino de esgoto. Em fase de implantação, 
há o trecho rodoviário BA-052 e a carteira de 
projetos contratados e em implantação significa 
R$ 14 bilhões de investimentos. Os contratos 
trazem mecanismos inovadores de solução de 
conflitos, revisão periódica de contratos e 
cláusulas de saída. 

O executivo ressaltou que o projeto Hospital do 
Subúrbio está prestes a completar dez anos e 
que a estruturação de garantias e o fundo 
garantidor não sofreram questionamentos. O 
indicador de comprometimento da receita 
corrente líquida mostra que a Bahia tem espaço 
para contratar novos projetos, entre as 
iniciativas em estudo: VLT intermunicipal 
(investimento de R$ 3 bilhões), aeroporto Porto 
Seguro (R$ 800 milhões), aeroporto Bom Jesus 
da Lapa (R$ 20 milhões), saneamento básico em 
Feira de Santana (R$ 400 milhões) e o Sistema 
Viário do Oeste (R$ 5,4 bilhões).

dos Estados e do Fundo Estadual Imobiliário. 

O executivo ressaltou que o Maranhão é o 
estado com pior inclusão digital do país e por 
isso a PPP nessa área é prioridade. O projeto 
envolve a construção com 6.507 quilômetros de 
fibra óptica e prevê atender as 70 maiores cida-
des, além das 30 com menor IDH no estado. O 
projeto está previsto para ser uma concessão 
administrativa com prazo de 30 anos e R$ 365 
milhões de investimentos. 

Em outra frente, o governo quer renovar o 
Centro Histórico de São Luís, com requalifica-
ção de casarões de propriedade pública. O 
terceiro projeto prevê uma PPP para constru-
ção, operação, manutenção e equipamentos de 
quatro unidades prisionais (investimento de R$ 
200 milhões). Nunes ainda listou outros proje-
tos, como a construção de um complexo de 
prédios para o Poder Judiciário (R$ 90 milhões), 
um cais de interligação entre São Luís e Alcânta-
ra (R$ 50 milhões) e o trecho rodoviário MA-006 
com 200 km (R$ 580 milhões), a concessão do 
estádio Castelão e a construção e operação de 
um parque de exposições.

Marcelo Bruto, representante do governo de 
Pernambuco, explicou que o estado tem experi-
ência longeva de parceria com o setor privado. 
Após a lei federal sobre PPPs, o estado fez con-
cessões patrocinadas e comuns - algumas não 
foram bem-sucedidas. Esse fato levou à 
promulgação da Lei 16.573/2019, que instituiu 
um novo programa de parcerias estratégicas, 
reforçando a governança. Além disso, um 
Decreto (47.791/2019) atualizou a legislação para 
estruturação de estudos e projetos de parcerias, 
prevendo estruturação integrada e aperfei-
çoando legislação para elaboração via PMI

Antonio Nunes, representante do governo do 
Maranhão, ressaltou que a segurança jurídica é 
pilar. O estado criou em 2016 a unidade de PPPs 
e um ano após a contratação da primeira
concessão, foi contratada a concessão de pátio 
para veículos apreendidos. Em 2019, foi criada a 
Maranhão Parcerias, empresa pública com 
corpo técnico especializado e o Fundo Garanti-
dor das Parcerias Público-Privadas, com desti-
nação de recursos do Fundo de Participação
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e, além disso, há aproveitamento dos fundos 
para estruturação geridos por BNDES e Caixa. 

O último passo na reformulação do programa 
foi o estabelecimento de uma nova carteira de 
projetos. São três eixos priorizados: logística, 
desenvolvimento urbano e energia. O secretário 
explicou detalhes de iniciativas nas áreas de 
logística (sete projetos, com perspectiva inicial 
de atrair mais de US$ 1,4 bilhão em investimen-
tos), desenvolvimento urbano (cinco iniciativas, 
previsão inicial de investimento superior a US$ 
950 milhões) e energia e equipamentos urbanos 
(três projetos, dos quais um deles tem possibili-
dade de atrair US$ 185 milhões de investimento). 

Na carteira, destacam-se projetos como o se
gundo Terminal de Contêineres de Suape (US$ 
270 milhões), um bloco de seis aeroportos 
regionais, incluindo Petrolina (R$ 450 milhões), 
terminais rodoviários urbanos (US$ 290 milhões)
e um centro de convenções (US$ 185 milhões).

eixos: infraestrutura, turismo e saneamento 
básico. Iniciativas em abastecimento de água 
(R$ 1 bilhão) e esgotamento sanitário (R$ 1,6 
bilhão) fazem parte da atual carteira. Na área de 
resíduos sólidos, o objetivo é a regionalização 
do tratamento de lixo por meio de consórcios 
em sete polos – serão lançadas PMIs para colher 
manifestação de interesse do setor privado. 

Nos transportes, há iniciativas em rodovias (BRs 
de interesse estadual com investimento de R$ 
814 milhões). Em ferrovias, há projetos de 
reconstrução e expansão (somando 700 km), 
ampliação de linhas de trens urbanos e constru-
ção de linhas VLT na capital (previsão total de 
R$ 6,7 bilhões em investimentos). Em portos, os 
projetos somam potencial de R$ 4,1 bilhões em 
terminais de passageiros e salineiro e também a 
construção de um novo porto. Em aeroportos, a 
perspectiva é de R$ 400 milhões de aportes. 

O estado aposta também em usinas de geração 
solar em dez localidades do Rio Grande do Norte, 
com possibilidade de a carga ser destinada para 
a administração pública. O secretário apresen-
tou diversos ativos na área de turismo de lazer e 
de negócios, como um centro de convenções. A 
rede de banda larga também é prioridade: fazer 
um PMI para levar aos 167 municípios uma rede 
com alta capacidade e velocidade.

José de Oliveira, da superintendência Especial 
de Programa de Parcerias Público-Privadas de 
Sergipe, explicou que apesar de o programa 
estadual nessa área ter surgido em 2004, não
houve resultados. No momento, há a formula-
ção de um novo programa. O estado considera 
que programa de PPPs tem de ser pensado 
como uma ferramenta integrada ao planejamen-
to de longo prazo e com forte capacitação e

Gustavo Fernandes, secretário de Infraestrutura, 
explicou que o estado está organizando uma 
estrutura para concessões e PPPs. A situação 
fiscal é difícil atualmente e a gestão trabalha para 
organizar projetos para o setor privado. São três
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governança. Com essa lógica, foi recriada a 
Superintendência Especial do Programa de 
Parcerias Público-Privadas e foi reativado o 
Conselho Gestor, que já tem a primeira iniciati-
va: uma central de abastecimento em fase de 
consulta pública. 

Também há alguns processos de PMIs. Um 
deles é em saneamento básico, com meta de 
universalizar a oferta de água, que está em fase 
de chamamento público. Sete empresas se 
cadastraram para oferecer propostas. Em 
resíduos sólidos, há três processos com 
vocação regional via consórcios, cujos estudos 
estão sendo conduzidos com o apoio do 
governo do estado. O objetivo é erradicar 75% 
dos lixões estaduais. 

Em rodovias, o foco é inserir a BR-235 no 
programa federal de estruturação de 
concessões ou estadualizar o ativo, para ser 
transferido ao setor privado pelo governo 
estadual. Um centro de convenções para 14 mil 
pessoas deve ser um dos próximos projetos a 
ser lançado. Além disso, há também iniciativas 
para expandir o acesso ao serviço de banda 
larga para todo o estado, manutenção de 
parques públicos e terminais rodoviários, bem 
como gestão e modernização de unidades 
hospitalares e de atendimento à saúde.

é um polo turístico que conta com centro de 
convenções, área para construção de resorts e 
desenvolvimento imobiliário, com cinco lotes já 
oferecidos para o setor privado. 

Na área de energia, o foco está nas energias 
renováveis, principalmente nos projetos eólicos 
e solares. A ideia é viabilizar uma usina de 
grande porte para a administração pública redu-
zir o custo de consumo de eletricidade. O desafio 
agora é garantir a segurança hídrica para os 223 
municípios. O estado receberá água por dois 
eixos da Transposição do Rio São Francisco, e o 
esforço agora é interligar estes dois eixos, 
melhorando o abastecimento de água para a 
população e criando oportunidades de desenvol-
vimento econômico. Os investimentos em recur-
sos hídricos estão estimados em R$ 1,5 bilhão. 

Outro projeto é o estaleiro para reparos navais, 
com aportes esperados de R$ 1 bilhão. O setor 
mineral também apresenta potencial, com volu-
mes significativos de minério de ferro. O secre-
tário ainda listou o arcabouço legal que suporta 
o programa de concessão e PPPs: Lei 
8.684/2008, Decreto 33.249/2012, Resolução 
01/2012 e Lei 9.759/2012.

O estado da Paraíba ainda não tem nenhuma 
PPP e a única concessão contratada é a gestão 
de terminais rodoviários, explicou Gilmar Mar-
tins, secretário de Planejamento, Orçamento e 
Gestão. Mas esse fato não tem servido de 
barreira para a administração pública, que tem 
se focado na organização da carteira de projetos 
para que o setor privado conheça o potencial de
investimentos no estado. A maior oportunidade
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Francisco de Queiroz Maia Júnior, secretário do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho do 
Ceará, afirmou que é importante os estados do 
Nordeste se unirem para trabalharem em con-
junto e articularem essa demanda com o gover-
no federal. Além disso, frisou a necessidade de 
organizar as garantias para atrair o capital priva-
do. O setor privado tem apetite para investir, a 
exemplo do desenvolvimento de projetos de 
energia renovável. Explicou que as discussões 
em torno das reformas da Previdência e do
pacto federativo são oportunidades para

Ceará



organizar um grande fundo para infraestrutura. 

Também apoiou as operações de securitização 
para angariar recursos para investimentos e 
garantias, lembrando que o patrimônio 
mobiliário público pode capitalizar fundos para 
garantias. O executivo, antes de apresentar os 
projetos, disse que o programa de parcerias do 
Ceará está escorado em solidez fiscal. Entre as 
oportunidades, constam o Porto de Pecém e a 
operação de sistemas de transporte de 
passageiros por metrôs e VLT. Na área de lazer 
há alguns projetos, como aquário com tanques 
e túneis submersos, centro de convenções, 
centro de formação olímpica e arena de futebol. 
Na área de energia, a geração solar se destaca, 
com intuito de reduzir a conta de energia

elétrica na operação dos serviços de 
saneamento. Há perspectiva de lançar ainda em 
2019 um projeto para dessalinização de água do 
mar. Na área de banda larga, o Ceará já tem 104 
de 184 municípios interligados por internet de 
alta velocidade e está desenvolvendo um polo 
de tecnologia da informação. 

Ao encerrar o painel, a moderadora explicou 
que a proposta do governo federal atualmente é 
exatamente ouvir a demanda dos estados. Há 
um calendário de reuniões já preparado para 
encontros com os governos estaduais para 
construir uma agenda comum para alavancar o 
desenvolvimento do Nordeste. As temáticas e 
os projetos são bastante relacionados. É 
possível replicar soluções.
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