
Desafios dos projetos de infraestrutura no Brasil

Infrastructure Project Challenges in Brazil 



Deficiências na área de infraestrutura sempre foram

apontadas como um dos principais entraves para o

desenvolvimento do País.

Shortfalls in the infrastructure area have always been

stressed as one of the main hurdles hampering the

development of Brazil.

Principal desafio: insuficiência de recursos

públicos
Main challenge: shortage of public funding

Outros desafios que impactam na expansão do setor e

nos investimentos privados:

Other challenges hindering the expansion of this sector

and private investments:

• Baixos níveis de transparência

• Instabilidade regulatória

• Burocratização dos processos

• Projetos básicos e executivos de baixa qualidade

• Longo prazo para conclusão das obras = demora na

geração de receitas

• Atrasos na execução = afeta confiança do investidor =

aumento dos custos não previstos

• Risco cambial dos empréstimos

• Limitada oferta de garantias no mercado.

• Low transparency levels

• Unstable regulations

• Tangled red tape

• Poor quality basic and executive project designs

• Lengthy works completion periods = delays in

revenue

• Performance delays = undermine investor

confidence = Higher unforeseen costs

• Foreign exchange risks for loans

• Limited number of guarantees on the market .

Desafios em infraestrutura
Infrastructure challenges



Presidentes Média

Médici 6,4%

Geisel 6,4%

Figueiredo 4,2%

Sarney 3,1%

Collor 2,0%

Itamar 1,4%

FHC 2,4%

Lula 1,9%

Dilma 2,2%

Bolsonaro 1,7%

Histórico de Investimentos
Investments history



 Desde 80: queda nos investimentos em infraestrutura

 De 2001 a 2014 a média dos investimentos foi de R$ 967 

bilhões ou 2,21% do PIB, nos seguintes setores:

 Em 2018, a relação de investimentos em infraestrutura foi de 

1,5% do PIB, segundo o IBGE, não sendo suficiente para 

alavancar o setor 

 Para 2020 previsão de R$ 19,6 bilhões de investimentos

 Since 1980: drop in investments in infrastructure 

 From 2001 to 2014, investments averaged out at 

BRL 967 billion or 2.21% of the GDP, In the following sectors:

 In 2018, investments in infrastructure reached 1.5% of 

the GDP, according to the IBGE, which is not enough to 

provide leverage for this sector. 

 For 2020 the forecast is BRL 19.6 billion of investments

Histórico de Investimentos
Investments history



Necessidade: articulação entre o poder público e o setor 

privado.

Need: dialogue between the government and the private 

sector.

Projetos 
qualificados 

272

Leilões e 
projetos  

152

Investimentos

esperados

R$ 262,5 
bilhões

(USD 64.1 
bilhões)

Outorgas/

Bônus

R$ 52,3 
bilhões

(USD 12.8 
bilhões)

Total de 
participação de 

empresas 
estrangeiras

R$ 194,9 
bilhões 

(74,25%)

Fonte: Apresentação PPI, em 26/09/2019.

 Década de 90: Lei de parceria público-privada

 Em 2016: criação do Programa de Parcerias de Investimento 

(PPI):

 1990s: Public-Private Partnership Act 

 2016: Investment Partnerships Program (PPI):

• Seriedade do assunto na pauta da política brasileira

• Criação de ambiente propício a novos investimentos 

• Estruturação dos projetos de forma fundamentada.

• Topic ranks high on Brazil's political agenda 

• Creating a context that fosters new investments 

• Structuring projects in well-founded ways.

Cenário atual 
Present scenario



Fonte:https://www.ppi.gov.br/index.php,
Acesso em 26/09/2019

 Dos 152 projetos leiloados = 62 tiveram empresas vencedoras

estrangerias ou em consórcio com empresas brasileiras

 Aeroportos:

 Leilão de 12 aeroportos (Nordeste/Centro-Oeste/Sudeste)

leiloados

 Investimentos de R$ 3,52bi

 Outorga de R$ 2,377 bi

 Assinado contrato em set./19

 Leilão de 22 aeroportos (Sul, Norte e Eixo-Central)

 Concessão prevista para 2º semestre 2020

 Em fase de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica

e Ambiental (EVTEA)

 12 empresas foram habilitadas para o PMI

 Energia:

 Leilão de geração de Energia Nova A-4 (energia renovável e

oferta de energia fotovotáica):

 Investimentos de R$ 1,89 bi

 Outorga: menor tarifa

 Assinado contrato em junho/19

Projetos em andamento
Projects in progress

https://www.ppi.gov.br/index.php


Fonte: https://www.ppi.gov.br/index.php, 
Acesso em 26/09/2019

 Rodovia: (para licitação)

 Concessão BR-153/080/414/GO/TO

 Capex: R$ 7,5 bi

 Leilão previsto 3º tri 2020

 Concessão BR-101/SC

 Capex: R$ 2,9 bi

 Leilão previsto 1º tri 2020

 Ferrovia:

 Leilão da Ferrovia Norte-Sul:

 Investimentos de R$ 2,72 bi

 Outorga: 2,72 bi

 Assinado contrato em julho/19

 Leilão Ferrovia Integração Leste-Oeste (FIOL):

 Investimento previsto de R$ 3,3 bi

 Outorga prevista de R$ 157,1 mi

 Em fase de estudo

Projetos em andamento
Projects in progress

https://www.ppi.gov.br/index.php


 Incentivo da participação da iniciativa privada: PMI/MIP

+ aprimoramento do diálogo = projetos atrativos e

viáveis economicamente

 Gestores mais técnicos + equipes multidisciplinares =

melhor estruturação dos projetos

 Maior conhecimento dos projetos em andamento

pelos investidores = realização de due diligence +

atendimento as regras de compliance

 Negociação de mecanismos de proteção dos

investimentos = cláusulas contratuais:

• Pagamentos em parcelas

• Possibilidade de retenção de parcelas vincendas

• Utilização de escrow account

 Mitigação de risco cambial:

• Hedge cambial – projetos de longo prazo

• Seguros

 Estabelecimento de cronogramas criveis

 Maior transparência

 Incentives for engaging private enterprise: PMI/MIP +

closer dialog = attractive and economically feasible

projects

 More technical managers + multidisciplinary teams =

better-structured projects

 Investors more familiar with projects underway = due

diligence performed + following compliance rules

 Negotiation of investment protection mechanisms

(hedging) = contract clauses:

• Payment in instalments

• Possibility of withholding instalments falling

due

• Use of escrow accounts

 Foreign exchange risk:

• Foreign exchange hedge

• Insurances

 Setting feasible schedules

 Greater transparency

Segurança Jurídica e atratividade dos projetos
Legal Security and Project Appeal



 PL nº 3.261/2019 Atualiza marco legal do saneamento básico

 aprovado no Senado

 tramitando na Câmara

 Lei nº 13.848/19 Novo marco legal das Agências Reguladoras

 Atualiza regras de gestão, organização e processo

decisório

 PL nº 1.292/95 Projeto da nova Lei de Licitações, propõe:

• inversão de fases passa a ser a regra: primeiro julga a

proposta e depois analisa habilitação do vencedor

• criação da modalidade de diálogo competitivo - objetos

que envolvam inovação tecnológica ou técnica

 Lei nº 13.448/2017 Prorrogação e relicitação dos contratos

de parceria qualificados no PPI

 Decreto nº 9.957/2019 Regulamenta a relicitação dos

contratos de parcerias nos setores rodoviário, ferroviário e

aeroportuário

 Draft Bill Nº 3.261/2019 – Basic Sanitation framework

 approved by the Senate

 under examination in the Lower House

 Law Nº 13.848/19 - Regulator Agency framework

 Draft Bill Nº 1.292/95 – Draft of the new Tenders Act,

proposing:

• New rule reversing the phases: bids are examined first,

followed by an analysis of the winner’s qualifications

• Introduction of a competitive dialog system for items

involving technical technological innovation

 Law Nº 13.448/2017 – Extension and further bidding on

partnership agreements qualified under the PPI

 Decree Nº 9.957/2019 – Regulation and further building on

partnership agreements in the highway, railroad and airport

sectors

Medidas do Governo 
Government Steps



 Debate do PL nº 3.453/2008 na Comissão Especial da

Câmara - revisa a regulação sobre concessões, PPPs e

fundos de investimentos

• Proposta da ABDIB aborda, entre outros temas:

• prestação de garantias pelo poder público

• a utilização de recursos dos fundos de

participação em garantias de PPPS

• debêntures de infraestrutura

• justificativas da alocação de riscos nos editais

 Decreto nº 10.025/2019 - aplicação de arbitragem para

litígios que envolvam os setores portuário, transporte

rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário.

Objetivo: é a ampliação e fortalecimento da interlocução

entre o Estado e a iniciativa privada por meio de contratos de

parceria para o desenvolvimento do setor de infraestrutura

e, consequentemente, do país.

 Discussion of Draft Bill Nº 3.453/2008 Lower House Special

Commission - reviewing the regulations on concessions, PPPs

and investment funds

• ABDIB proposal addressing common among other issues:

• Collateral put up by the government

• Using stakeholder funds as collateral for PPPS

• Infrastructure debentures

• Risk allocation justifications in tender

announcements

 Decree Nº 10.025/2019 – arbitration acceptable for disputes

involving the ports and airports sectors, as well as road, rail

and waterborne transportation.

Purpose: to expand and strengthen dialogue between the State

and private enterprise through partnership agreements pursuing

the development of the infrastructure sector and consequently

Brazil.

Medidas do Governo 
Government Steps
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