


ABDIB FÓRUM 2021 - 

INFRAESTRUTURA PARA A RETOMADA VERDE

Com o tema “Infraestrutura para a retomada do verde”, foi realizada entre os dias 11 
e 14 de maio a edição 2021 do Abdib Fórum. O evento, feito de maneira on-line, de-
bateu as questões da regulação do setor de infraestrutura no Brasil, participação da 

iniciativa privada e a necessidade de uma maior competitividade.

A abertura do encontro foi realizada pelo presidente do Conselho de Administração da Ab-
dib, André Clark, que ressaltou que a preocupação com as questões ambientais é central 
para a retomada econômica pós-pandemia. “O mundo passa por grandes transições e essa 
transformação tem cor – essa cor é verde”, afirmou Clark.

Segundo o presidente do Conselho de Administração, à medida que o planeta se recupera 
do choque do coronavírus, ocorre uma singular movimentação de capitais na direção do 
investimento intitulado ESG (do inglês, environmental, social and corporate governance, 
que envolve o conceito de meio ambiente, social e de governança). Para Clark, a infraes-
trutura e a indústria de base oferecem plataformas transformacionais para essa questão, 
destacando em sua fala que no centro do segmento de infraestrutura está a ambição da 
eficiência ambiental e a diminuição das desigualdades sociais.

André Clark  
Presidente do Conselho de 
Administração da Abdib

Ele ainda lembrou que o Abdib Fórum 2021 foi promovido em um ano particular, já que 
está prevista para novembro, na Escócia, a COP26, a Conferência das Nações Unidas 
sobre mudanças climáticas. Segundo o presidente do Conselho de Administração da 
Abdib, a reunião deverá ser marcada pela demonstração das metas e ações dos países e 
empresas reduzir a emissão de carbono na atmosfera. “É um ano especial, que seremos 
cobrados pela geração futura”, antecipou Clark.
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Nesse sentido, ele destacou as várias agendas que vêm sendo desenvolvidas pela Ab-
dib, abarcando diversos agentes, como governo, Parlamento e empresas privadas. Entre 
as pautas de destaque, Clark mencionou as questões do crescimento das fontes renová-
veis de energia, a expansão tecnológica e desenvolvimento logístico. Para ele, também 
são fundamentais os investimentos em áreas como de saneamento e resíduos sólidos, já 
que aportes nestes setores diminuem gastos com a saúde. A agenda é gigante e envolve 
União, estados e municípios, afirmou em seu discurso de abertura.

Segundo o presidente do Conselho de Administração da Abdib, é preciso ter uma regula-
ção estável e confiável e governança transparente para atrair o empreendedor privado em 
um momento em que o poder público não consegue investir na infraestrutura. A atração 
de capitais domésticos e internacionais tem sido destacada com o crescimento de debên-
tures em infraestrutura. 

Clark salientou ainda que a Abdib acredita no desenvolvimento do Brasil e para isso é pre-
ciso ter equilíbrio e diálogo entre os Três Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário). Ele 
mencionou também a necessidade da retomada da criação de um mercado de carbono 
local para se preparar para um cenário da economia verde.

É um ano especial, 
que seremos cobrados 

pela geração futura.“
”André Clark  

Presidente do Conselho de 
Administração da Abdib
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O primeiro dia do Abdib Fórum 2021, organiza-
do para promover um debate com autoridades 
públicas dos Três Poderes sobre questões pre-

mentes para o desenvolvimento econômico sustentá-
vel, iniciou com a presença do ministro-chefe da Casa 
Civil, Luiz Eduardo Ramos.” O moderador do encontro, 
o sócio-fundador da Arko Advice, Murillo de Aragão, 
abordou o tema ambiental, considerando que o Brasil 
vem sendo muito pressionado por situações como o 
desmatamento, porém, houve avanços como a aprova-
ção do marco do saneamento, que diz respeito à quali-
dade de vida da população e também ao meio ambiente 
e à geração de empregos, por meio dos novos projetos 
que poderão ser viabilizados.

O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, 
iniciou sua fala reforçando que o governo federal regis-
tra números que demonstram uma preocupação muito 
grande com a questão do meio ambiente e lembrou que 
o País destina 30% do seu território para a proteção am-
biental. Além disso, levando em conta o cenário mun-
dial, o Brasil é responsável por um patamar de 14% das 
florestas protegidas do planeta. O ministro ainda desta-
cou o fato de que 46% da energia brasileira produzida 
é proveniente de fontes renováveis, índice quatro vezes 
superior a nações desenvolvidas e membros da Organi-
zação para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). De acordo com Ramos, se considerar apenas 
o percentual de geração de energia elétrica (não abran-
gendo as fontes usadas da matriz de transportes, por 
exemplo), o patamar de renováveis sobe para 82%. “São 
números claros da preocupação do nosso governo com 
o meio ambiente”, reforçou o ministro.

Ramos acrescentou que outra prova de atenção do go-
verno federal com a questão social e ambiental foi con-
seguir aprovar o marco do saneamento. Segundo ele, 
a nova legislação busca atrair mais investimentos para 
esse setor, através de aportes da iniciativa privada. Uma 
das portas abertas para o ingresso dos empreendedo-
res é através das privatizações, que têm despertado o 
interesse do mercado. “A Cedae (Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro) foi vendida com 
um ágio de 190%”, recordou Ramos. De acordo com o 
ministro, a perspectiva de atração de recursos para a 
área de saneamento é acompanhada da expectativa de 
melhora nos serviços desse segmento.

DIA 1 | AGENDA BRASIL DE INFRAESTRUTURA

Luiz Eduardo Ramos

Murillo de Aragão

Outro ponto tratado pelo governo federal são as refor-
mas estruturantes. Especificamente quanto à reforma 
tributária, de acordo com o ministro, a intenção do pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do 
presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, é par-
tir para uma aprovação do assunto. Os temas precisam 

O ministro ainda destacou o fato 
de que 46% da energia brasileira 

produzida é proveniente de fontes 
renováveis, índice quatro vezes 
superior a nações desenvolvidas 
e membros da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE).
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passar pelo debate democrático dentro do Congresso 
para irem adiante, o que Ramos considerou como sau-
dável. “Temos uma convicção muito grande que vamos 
avançar nessas pautas”, disse. A projeção é de que a 
reforma tributária possa destravar muitos gargalos no 
País, assim como a reforma administrativa. 

Em sua participação, o presidente-executivo da Abdib, 
Venilton Tadini, ressaltou o sucesso dos programas 
de investimentos em concessões do governo, assim 
como os leilões no setor de infraestrutura que têm 
atraído capital nacional e internacional. Esse cenário foi 
criado justamente pela insuficiência de obras e empre-
endimentos nesse segmento e a necessidade de uma 
maior participação da iniciativa privada, já que o ajuste 
fiscal impõe restrições aos gastos públicos.

Contudo, Tadini acrescentou que aportes em infraes-
trutura têm um efeito multiplicador sobre a geração de 
empregos, qualificação de mão de obra, assim como 
melhoram o atendimento da sociedade em geral e 
questionou como compatibilizar a necessidade de uma 
maior participação pública nos investimentos em infra-
estrutura em cenário de forte restrição fiscal.

Em sua fala, o ministro destacou números da economia 
que apresentam otimismo para o futuro. Segundo ele, 
devido à pandemia, o PIB brasileiro caiu cerca de 4% 
em 2020 em relação ao ano anterior. Apesar da queda, 
o percentual foi menor do que em alguns países de-
senvolvidos, como Alemanha e Inglaterra. Para 2021, o 
Ministério da Economia já fez a projeção de um cresci-
mento de 3,2% do Produto Interno Bruto brasileiro e a 
corretora XP previu incremento de até 4,1%, afirmou.

Outro indicativo de que o País está no caminho correto, 
segundo Ramos, foi o leilão de aeroportos disputado 
em abril, no qual foram concedidos 22 complexos (divi-
didos em três blocos: Norte, Sul e Central), em 12 es-
tados, arrecadando R$ 3,3 bilhões em outorgas. Esses 
terminais, que registram uma movimentação de aproxi-
madamente 24 milhões passageiros ao ano, receberão 
em torno de R$ 6,1 bilhões dos seus novos controlado-
res, sendo que os contratos de concessão têm validade 
de 30 anos.

“Precisamos e temos certeza que o setor privado não 
irá faltar no nosso País”, apostou o ministro. Ramos 
afirmou que o governo é liberal e está aberto para os 
negócios com o segmento empresarial, mas para essa 
relação dar certo, é preciso que se crie um ambiente 
de segurança e estabilidade jurídica para os contratos 
firmados. Além disso, a situação da saúde é outro pon-
to fundamental. Ramos lembrou que o presidente Jair 
Bolsonaro assinou em maio a medida provisória (MP) 
que liberou mais R$ 5,5 bilhões para a compra e a dis-
tribuição de vacinas contra a Covid-19. A imunização é 
considerada uma ação importante para quem quer in-
vestir no País. “É inquestionável que foi uma tragédia 
esse número de mortes, mas a vacinação está avançan-
do rapidamente e a economia começa a corresponder”, 
frisou o ministro.

Venilton Tadini

O ministro admitiu que o orçamento da União é “aper-
tado”, entretanto argumentou que o governo tem apos-
tado na meritocracia e em ministros com caráteres téc-
nicos, como Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, para 
atrair o investidor. “Há a necessidade de que o setor 
privado acredite e está acreditando”, disse Ramos. Foi 
mencionada ainda a continuidade de empreendimentos 
dada pelo governo, como a obra da ponte sobre o rio 
Madeira, no distrito de Abunã, em Porto Velho (RO).

Para 2021, o Ministério da 
Economia já fez a projeção 

de um crescimento 
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Enfrentamos a priorização 
necessária para a área 
da saúde por conta da 

pandemia do coronavírus 
que afeta a vida do País até 
hoje, mas sem esquecer a 

manutenção da agenda 
de infraestrutura.

Eduardo Gomes  
Senador (MDB) e líder do Governo no Congresso

A agenda legislativa 
da Infraestrutura

O tema “A agenda legislativa da Infraestrutura” foi tra-
tado no segundo painel do evento da Abdib, com as 
presenças do senador Eduardo Gomes, do deputado 
federal Arnaldo Jardim, e dos debatedores Solange Ri-
beiro, vice-presidente do Conselho de Administração da 
Abdib, e Ralph Terra, vice-presidente-executivo da asso-
ciação. O moderador do encontro, o sócio-fundador da 
Arko Advice, Murillo de Aragão, começou o debate per-
guntando ao senador e líder do Governo no Congresso, 
Eduardo Gomes, sobre as pautas legislativas quanto ao 
enfrentamento dos impactos da pandemia e o que era 
possível esperar das votações de tópicos ligados ao 
crescimento econômico. 

Eduardo Gomes

Gomes recordou que, no momento anterior à crise da 
Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro encontrou uma 
sociedade e um Congresso divididos, após uma elei-
ção muito disputada, porém havia uma agenda que se 
sobrepunha à questão política. Entre os pontos salien-
tados nesse período, no ano de 2019, estavam a apro-
vação da reforma da Previdência e a consolidação nas 
mudanças das leis trabalhistas.

“O País não iria abandonar a agenda de reformas e não 
abandonou”, enfatizou. O senador ressaltou ainda que 
foi montado um ministério com perfil mais técnico na 
área de infraestrutura, que permitiu um debate mais 
maduro, principalmente quanto à participação do mer-
cado no setor e sobre as obras já em andamento. Há 
uma autonomia nessa área do governo, assim como 
em outros departamentos estratégicos como da agri-
cultura e desenvolvimento.

“Enfrentamos a priorização necessária para a área da 
saúde por conta da pandemia do coronavírus que afeta 
a vida do País até hoje, mas sem esquecer a manuten-
ção da agenda de infraestrutura”, afirmou Gomes. Para 
ele, apesar de 2022 ser um ano de eleições, será pos-
sível manter o foco na pauta de infraestrutura e fazer 
a apreciação das regulamentações do Congresso para 
essa área.

A aprovação do marco do saneamento e da nova lei do 
gás natural são indicativos que é possível realizar incia-
tivas dessa natureza. Conforme o senador, resta ainda 
fazer as reformas regulatórias para criar um ambiente 
atrativo para investimentos, embora leilões como o da 
BR-153 (mais de 850 quilômetros de rodovia, entre Goi-
ás e Tocantins, com investimentos previstos em R$ 14 
bilhões, durante os 35 anos da concessão, prorrogáveis 
por mais cinco) tenham demonstrado a capacidade e a 
credibilidade do Ministério da Infraestrutura, com resul-
tados que superaram as expectativas.



7

Serão tratados no Congresso Nacional também tópicos 
como a mudança do modelo do setor elétrico, a capita-
lização da Eletrobras e programas de desenvolvimento 
da cabotagem e das ferrovias no País. “É o foco do Con-
gresso o misto de fortalecimento da necessidade do 
Estado no investimento em infraestrutura, por parte do 
orçamento natural, mas também o estímulo cada vez 
mais importante na questão das parcerias público-pri-
vadas (PPPs) e dos modelos de capitalização e privati-
zação”, disse Gomes.

Paralelamente, de acordo com o senador, o parlamento 
analisa reformas importantes como a administrativa e a 
tributária. Outro fator relevante, segundo ele, foi a reno-
vação de diretores das agências reguladoras do Brasil, 
que são fundamentais para a segurança jurídica que os 
empreendedores almejam. Apesar dessas evoluções, 
são incontestáveis os efeitos diretos da pandemia de 
coronavírus na economia. Nesse sentido, a infraestru-
tura se torna mais significativa, pois tem como caracte-
rística proporcionar a geração de riquezas e solucionar 
eventuais problemas enfrentados em outras áreas.

Dentro do setor de infraestrutura, o vice-presidente 
executivo da Abdib, Ralph Terra, argumentou que um 
item de vital importância é o projeto envolvendo a Ele-
trobras e perguntou ao senador qual a chance dessa 
inciativa ter uma conclusão ainda em 2021, já que 2022 
será um período eleitoral, o que diminuiria as possibi-
lidades de a ação progredir. Gomes destacou que o 
governo Bolsonaro tem deixado claro que a abertura 
para o investimento privado é uma das suas bandeiras 
e que temas envolvidos nessa tendência estão ama-
durecendo cada vez mais. Por isso, ele acredita que o 
desfecho da capitalização da Eletrobras ocorrerá até o 
final deste ano.

Ralph Terra

Sobre a reforma administrativa, o senador informou que 
nenhum servidor que presta serviço hoje no País terá 
consequência imediata com a proposta que está sen-
do apresentada. “Ela garante o futuro e não prejudica o 
presente, porque respeita o direito adquirido”, afirmou. 
Já a reforma tributária passa por estratégias técnicas, 
como fluxo de receita, além da confiança no sistema 
tributário, que parece que não vai abrigar uma reforma 
total e muito ampla na área fiscal. “Mas, pelo menos al-
guns avanços, para destravar essa relação de estados, 
municípios e governo federal, isso deve acontecer”, 
projetou Gomes.

Contribuindo com o debate, o deputado federal Arnal-
do Jardim também considerou como aprimoramentos 
discutidos no parlamento a nova lei do gás e o marco 
do saneamento, ambas iniciativas que permitem a atra-
ção de investimentos para esses segmentos. Ele citou 
ainda a aprovação das leis de recuperação judicial e das 
licitações públicas. “Matérias que repercutem e impul-
sionam a retomada do crescimento”, comentou. 

O deputado federal lembrou que o Congresso avançou 
na questão do GSF (na sigla em inglês - Generation 
Scaling Factor, que trata da solução para os débitos do 

Outro fator relevante, segundo 
o senador Eduardo Gomes, foi 
a renovação de diretores das 

agências reguladoras do Brasil, 
que são fundamentais para 
a segurança jurídica que os 
empreendedores almejam.

Arnaldo Jardim
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Solange Ribeiro

risco hidrológico no setor elétrico) e é preciso terminar 
a apreciação da situação da geração distribuída (GD) de 
energia, assim como discutir a modernização do setor 
elétrico. O parlamentar ponderou que o presidente 
Jair Bolsonaro foi eleito com a expectativa de que as 
reformas pudessem andar, porém Jardim manifestou 
preocupação quanto ao lento andamento desses temas.

Ele comentou ainda que as alterações previdenciárias 
poderiam ter sido mais abrangentes. “A reforma pre-
videnciária poderia ter sido até mais ousada, mas aca-
baram ficando de fora as forças armadas e as polícias 
militares, por iniciativa do próprio presidente da Repú-
blica, e isso tirou potência da reforma”, argumentou. 
Também foi ressaltado que a reforma administrativa só 
foi enviada ao Parlamento no segundo semestre do ano 
passado, no segundo ano de governo. Jardim salientou 
em sua fala que falta ao Poder Executivo ser mais prota-
gonista e ter um maior compromisso com as reformas. 
Ele alertou que se a opção, como tem sido dito, for por 
fatiar as mudanças tributárias, há o risco de tornar essa 
proposta um “Frankenstein”. 

modernização regulatória do setor elétrico) poderia ser 
votado ainda em 2021. Jardim disse estar otimista com 
a apreciação do assunto neste ano e frisou que será 
algo importante para a reorganização do setor. O de-
putado recordou que o PL 1.917/2015 também trata da 
modernização do setor elétrico. A ideia é reunir essas 
duas matérias em um único projeto e que seja possível 
avançar no tema. O parlamentar citou também a discus-
são sobre a geração distribuída (prática que se difundiu 
no País, principalmente, com a instalação de painéis fo-
tovoltaicos) e afirmou que o debate sobre a GD, quanto 
a quais encargos deveriam ou não incidir sobre essa prá-
tica, começou muito mal, quase de maneira caricatural. 
As sugestões feitas pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) foram simplificadas e algumas lideran-
ças argumentaram que se tratava de uma tentativa de 
“taxar o sol”.

Segundo Jardim, todos são entusiastas das energias 
renováveis, como a solar e a eólica, e foi feito o fomen-
to dessas fontes, no começo, quando eram pouco com-
petitivas. No entanto, agora já estão mais amadureci-
das, com preços menores de geração, repassar custos 
para o sistema em geral é algo que não pode continuar. 
“Estamos buscando uma solução para passar um qua-
dro de equilíbrio e competitividade”, salientou. 

A reforma previdenciária poderia 
ter sido até mais ousada, mas 
acabaram ficando de fora as 
forças armadas e as polícias 

militares, por iniciativa do próprio 
presidente da República, e isso 

tirou potência da reforma.

“
”Arnaldo Jardim  

Deputado federal (Cidadania)

Outra medida importante, segundo Jardim, é definir 
quais blocos econômicos o Brasil irá priorizar em suas 
relações e quais serão os setores e as estratégias para 
a abertura econômica. Para o deputado federal, é ne-
cessário focar nos segmentos competitivos e recuperar 
os mais frágeis. “Temos que ter uma visão como um 
todo”, sustentou. 

Sobre a votação de projetos, a vice-presidente do Con-
selho de Administração da Abdib, Solange Ribeiro, in-
dagou se o projeto de lei (PL) 414/2021 (que prevê a 

Outra medida importante, 
segundo Jardim, é definir quais 
blocos econômicos o Brasil irá 

priorizar em suas relações e quais 
serão os setores e as estratégias 

para a abertura econômica.
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O papel do Judiciário e a segurança 
jurídica na consolidação da agenda 
da infraestrutura

A atuação da Justiça foi o assunto de encerramento do 
primeiro dia do Abdib Fórum deste ano. O convidado 
para tratar do tema foi o ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Marco Aurélio Mello, ao lado do conse-
lheiro e coordenador do Comitê Legal e Tributário da 
Abdib, Lauro Celidônio. O moderador, o sócio-fundador 
da Arko Advice, Murillo de Aragão, ressaltou que a pau-
ta da segurança jurídica é do interesse do investidor 
diante do protagonismo crescente do Poder Judiciário 
em decisões importantes de natureza econômica e po-
lítica. Ele questionou Mello sobre sua visão do papel do 
Judiciário, pois alguns consideram haver certo ativismo 
nos dias de hoje e outros apontam uma excessiva judi-
cialização da administração pública. 

O ministro reforçou que a República do Brasil está as-
sentada sobre Três Poderes (Legislativo, Executivo e 
Judiciário). “Que a Constituição quer harmônicos e in-
dependentes”, enfatizou. Ele acrescentou que a norma 
delimita a área de atuação dos Poderes e o Judiciário 
deveria agir somente mediante provocação e não por 
iniciativa própria. 

Mello admitiu que o STF vem apresentando um grande 
protagonismo ultimamente. “E, quando se vai para a vi-
trine, o estilingue funciona, as críticas são enormes”, 
salientou. Para ele, há uma competência alargada do 
Supremo Tribunal Federal que precisa ser revista. Não é 
razoável que o órgão máximo da pirâmide do Judiciário 
tenha a sobrecarga de processos que verifica atualmen-
te. O Judiciário é responsável pela segurança jurídica e 
reestabelecimento da paz social quando essa é abala-
da, momentaneamente, por um conflito de interesses. 
“A nossa atuação é vinculada, não temos poder norma-
tivo”, resumiu o ministro.

Para o ministro, o STF interpreta para apresentar a so-
lução do conflito com a lei. Mello afirmou que é um 
equívoco pensar em atuar como Estado e não vê com 
bons olhos o que vem ocorrendo, sendo necessário um 
pouco de autocontenção ao agir. O ministro sustentou 
que é preciso respeitar o que está previsto na Constitui-
ção e aplicar as decisões a partir da formação técnica e 
humanística e da norma legal. Mello se mostrou contrá-

Marco Aurélio Mello

De acordo com o ministro, há uma parafernália de recur-
sos, pois, ao contrário de se presumir que uma decisão 
seja harmônica, se presume o erro. Para Mello, a alte-
ração desse paradigma passa por mudanças legislativa 
e cultural. Essa evolução é necessária e fundamental 
para os agentes de mercado que querem segurança ju-
rídica e não serem surpreendidos a cada momento por 
uma concepção particular sobre o direito. “Ao invés de 
buscarmos uma interpretação que realmente purifique 

rio ao direito alternativo e ao ativismo judicial. “Precisa-
mos conciliar celeridade e conteúdo e tornar concreta a 
legislação pátria”, sentenciou.

Em sua intervenção, o conselheiro e coordenador do 
Comitê Legal e Tributário da Abdib, Lauro Celidônio, sa-
lientou que existe a percepção de que há hoje um alar-
gamento da competência do Supremo Tribunal Federal 
e um consenso da população que o sistema processual 
permite inúmeros recursos seguidos. Sobre esse pano-
rama, Mello pensa que o STF deveria atuar sempre no 
colegiado maior, contudo, para isso, teria que haver o 
enxugamento da competência do Supremo e, ao invés 
disso, está ocorrendo o alargamento.

O ministro Marco Aurélio reforçou 
que a República do Brasil está 
assentada sobre três poderes 

(Legislativo, Executivo e Judiciário). 
“Que a Constituição quer harmônicos 

e independentes”, enfatizou. 
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a competência do Supremo, nós acabamos alargando 
essa competência do STF, que passa a julgar no ataca-
do e não no varejo, ao invés de julgar situações especí-
ficas que exijam realmente a manifestação da mais alta 
corte do País”, criticou o ministro.

O brasileiro, conforme Mello, somente acredita na solu-
ção dada pelo Estado julgador e não é propício a sentar 
à mesa de negociações. Ele salientou que há modernas 

Lauro Celidônio

leis sobre arbitragem vigentes, mas só são observa-
das em grandes contratos. Há uma carga imensa de 
processos judicializados, de situações concretas, que 
poderiam ser resolvidas na mesa de negociação ou 
mediante arbitragem. Além disso, às vezes, a própria 
morosidade do Judiciário gera sobrecarga.

Um dos piores cenários para o investidor é esperar 
anos para ser ter uma solução final, conforme o mi-
nistro. “O empreendedor não pode conviver com essa 
incerteza”, afirmou. Mello foi indagado ainda sobre 
a possível extrapolação da competência do Tribunal 
de Contas da União. O ministro reforçou que o TCU 
somente é tribunal na nomenclatura, pois na verda-
de não integra o Judiciário, sendo um órgão auxiliar 
do Congresso Nacional que, como o próprio nome 
diz, lida com as contas públicas. Nesse caso, quando 
defrontado com uma anomalia qualquer, envolvendo 
o interesse privado, o órgão deveria acionar a quem 
cabe de direito, a Advocacia-Geral da União (AGU).

GS INIMA BRASIL 
TRABALHANDO PELA 
UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO 

Com três Unidades de Negócios – Concessões, Industrial  e  Serviços,  e  operações  em  cidades  dos  estados  de  Alagoas, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, a  GS  Inima  Brasil  vem conquistando ao longo de sua trajetória,  contratos 
de concessão, de parceria público privada, de locação de ativos e de operação e manutenção de tratamento  de  água  e 
esgoto, graças ao seu conhecimento técnico e investimento permanente nas mais avançadas tecnologias.

www.gsinima.com.br
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Com uma agenda prolífica e projetos em diferen-
tes frentes em andamento, o setor energético e 
sua importância para a retomada verde do Brasil 

foram os temas abordados no primeiro painel do se-
gundo dia do Abdib Fórum. Logo no início, o mediador 
André Clark, presidente do Conselho de Administração 
da Associação, chamou a atenção para o fato do debate 
ter um equilíbrio de homens e mulheres entre os parti-
cipantes. “O que é belíssimo para as lutas de igualdade 
que nós temos à frente”, afirmou. Clark observou ainda 
que, em um mundo que procura investimentos em ESG 
(sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), 
a energia está no centro dessa discussão e questionou 
à secretária-executiva da Ministério de Minas Energia, 
Marisete Pereira, como o planejamento tem sido essen-
cial para a pasta na atração e aceleração de investimen-
tos verdes e em ESG.

Conforme a secretária-executiva, o ministério vem tra-
balhando para melhorar o ambiente de negócios e está, 
desde que o ministro Bento Albuquerque assumiu, reto-
mando uma visão de longo prazo no que se refere ao pla-
nejamento do segmento. “Além do PDE (Plano Decenal 
de Expansão de Energia), estamos resgatando o nosso 
PNE (Plano Nacional de Energia) para 2050, que é um ins-
trumento que nos permite olhar 30 anos à frente e para 
as tendências e inovações que o mundo vem trazendo”, 
destacou. Marisete explicou que tanto o PNE como o 
PDE são fundamentais para atrair investimentos e sinali-
zar para onde o Brasil está seguindo na área energética. 

Segundo a secretária-executiva, de acordo com o PDE 
2030, o País tem uma matriz energética de cerca de 
50% renovável e uma elétrica que é aproximadamente 

90% renovável, tornando o Brasil uma das nações com 
a matriz mais renovável do planeta. Olhando para o ce-
nário dos próximos dez anos, Marisete adianta que será 
preciso aportar cerca de R$ 2,7 trilhões para garantir 
a oferta de energia com segurança, confiabilidade e a 
preços competitivos, considerando um crescimento na-
cional de aproximadamente 2,9% do PIB. Além disso, 
o ministério está atento às mudanças que ocorrem no 
mundo e à diversificação das fontes energéticas para 
além da solar, eólica e da biomassa. “Nesse sentido, 
estamos trazendo em nossos leilões, que são meca-
nismos de planejamento que têm surtido efeito para 
atrair investimentos para o setor, soluções para tratar 
a questão de resíduos sólidos e estamos olhando tam-
bém para a energia eólica offshore e o hidrogênio, que 
é uma tendência global”, detalhou. 

DIA 2 | ENERGIA PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE

André Clark

De acordo com o PDE 2030, 
o País tem uma matriz 

energética de cerca de 50% 
renovável e uma elétrica que 

é aproximadamente 90% 
renovável, tornando o Brasil 

uma das nações com a matriz 
mais renovável do planeta.

Marisete Pereira
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Outro ponto trazido pela secretária-executiva do MME 
foi o do gás natural, combustível importante para a tran-
sição energética do País. Marisete falou sobre a situação 
das térmicas brasileiras e a sua relevância para assegu-
rar ao segmento a confiabilidade e segurança necessá-
rias. Outra agenda da pasta, é a Medida Provisória (MP) 
998/2020 (convertida na Lei 14.120 e que leva em conta 
a necessidade de potência e não especificamente a de-
manda apresentada pelas distribuidoras de energia), que 
possibilitou ao ministério estabelecer instrumentos para 
contratar, em futuros certames, a reserva de capacidade 
e fazer com que todos paguem por esse recurso. “O que 
vinha acontecendo nos últimos 15 anos – e isso vem se 
refletindo na alta das tarifas – é que, basicamente, era 
o setor regulado que vinha pagando pela segurança (do 
sistema). Com a MP 998, poderemos fazer um leilão para 
contratar essa reserva de capacidade e alocar de forma 
adequada esses custos”, defendeu. 

Com a sua matriz renovável, a área elétrica nacional 
oferece, na visão da diretora-presidente adjunta da 
Neoenergia, Solange Ribeiro, uma gigantesca oportu-
nidade para impulsionar a descarbonização. Na última 
década, reforçou Solange, as energias renováveis têm 
demonstrado serem fontes, não só mais competitivas, 
como também um relevante fator de desenvolvimento 
social. Para a diretora-presidente adjunta, o setor elé-
trico possibilita ainda impulsionar outros segmentos 
em questões como transporte mais limpo e deficiên-
cia energética, auxiliando na geração de empregos e 
na quantidade de recursos que estão sendo aplicados 
no País. “Os investimentos no segmento são robustos, 
as dificuldades são muitas no dia a dia, mas temos um 
setor bastante comprometido, com empresas que acre-
ditam nisso. Vejo que a recuperação verde da economia 
vai se dar por meio de parcerias entre governos, com-
panhias e a sociedade civil, que está clamando pelo uso 
de mais fontes renováveis”, ponderou. 

Solange Ribeiro

Eduardo Sattamini

Na mesma linha, o diretor-presidente da ENGIE Brasil 
Energia, Eduardo Sattamini, definiu que o Brasil é “um 
playground de renováveis” e que isso é um grande fa-
tor de convencimento para os investidores. A segurança 
jurídica e regulatória para se ter um ambiente saudável 
para o setor e o esforço que o Executivo e o Legislati-
vo nacionais têm feito nessa direção foi assinalada por 
Sattamini, que colocou em debate o fim dos subsídios 
para as fontes renováveis. Aproveitando a fala do dire-
tor-presidente da ENGIE, o mediador do painel salientou 
o papel central que o Congresso vem assumindo nos 
grandes debates do País e questionou o deputado fe-
deral e presidente da Comissão de Minas e Energia da 
Câmara dos Deputados, Edio Lopes, sobre como ele vê 
as transformações que a área energética tem passado.

Em curto prazo, o principal desafio do segmento é ter 
uma estrutura energética compatível com a necessida-
de do Brasil, conforme o parlamentar. Ele argumentou 
que, quando o País sair da pandemia e entrar em um 
novo ciclo de crescimento econômico, esse contexto 
demandará na ponta um fornecimento de energia maior 
e com segurança. “Por isso, a prioridade na Comissão 
são projetos que tratam da disponibilização de ener-
gia em quantidade suficiente e com garantia”, frisou. 

Vejo que a recuperação verde 
da economia vai se dar por meio 

de parcerias entre governos, 
companhias e a sociedade civil, 
que está clamando pelo uso de 

mais fontes renováveis.

“
”Solange Ribeiro 

Diretora-presidente adjunta da Neoenergia
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Edio Lopes

Quanto mais pessoas
beneficiadas pelo sistema de 

geração distribuída, menos serão 
chamadas para pagar essa conta. 

Precisamos regular o setor solar, que 
não pode continuar sobrevivendo

de resoluções da Aneel.

“

”Edio Lopes 
Deputado federal e presidente da Comissão de 

Minas e Energia da Câmara dos Deputados

corrigir as distorções trazidas com a expansão da GD. 
“Quanto mais pessoas beneficiadas pelo sistema de 
geração distribuída, menos serão chamadas para pagar 
essa conta. Precisamos regular o setor solar, que não 
pode continuar sobrevivendo de resoluções da Aneel”, 
sustentou. Entre os desafios para 2021 na comissão 
que preside, o deputado federal acrescentou a necessi-
dade de reavaliar as fontes de financiamentos da tarifa 
social, que consomem no Brasil cerca de R$ 5 bilhões 
anualmente, e de repensar o desperdício com o furto 
de energia que gira em torno de R$ 4 bilhões por ano.

A capitalização da Eletrobras foi outro assunto debatido 
pelos participantes ao longo do painel, situação vista 
por Lopes com cautela, que exigiria mais tempo para 
ser apreciada, segundo ele. “Sendo da região amazô-
nica, vejo com preocupação a possível privatização da 
estatal, pois nós vivemos em uma área onde os custos 
de geração e de distribuição para as cidades isoladas, 
nas comunidades indígenas e ribeirinhas são absurda-
mente caros”, disse. Há, de acordo com o parlamentar, 
a necessidade de contar com garantias eficazes dos 
servidores que compõem o conjunto dessas empresas.

O deputado federal lembrou ainda do aumento exponen-
cial das fontes de energias intermitentes, como solar, 
eólica e a geração distribuição (GD), e do incentivo que 
foi dado para o desenvolvimento delas. “Mas, também 
temos a obrigação de buscar o equilíbrio na segurança 
de fornecimento, porque precisamos continuar com o 
sistema tradicional de geração de energia elétrica com-
patível com 100% da necessidade brasileira”, analisou. 

Lopes afirmou que os subsídios para a GD, que foram 
essenciais em determinado momento, não se justificam 
mais atualmente devido à modernização e barateamen-
to dos custos de implementação dos sistemas nesta 
área. Alemanha, Estados Unidos e Austrália, de acor-
do com o parlamentar, são exemplos de nações que 
estão retirando gradativamente esses incentivos. “Essa 
carga de subsídios são quase que 100% transferidas 
para a conta dos consumidores, que na grande maioria 
das vezes não participam desse sistema. Precisamos 
repensar isso”, pontou.

Identificando a si mesmo como “um calo” na tramitação 
do Projeto de Lei 5.829/19, que trata da regulamentação 
da geração distribuída, Lopes ressaltou que é preciso 

Entre os desafios para 2021 
na comissão que preside, o 

deputado federal Edio Lopes 
acrescentou a necessidade 
de reavaliar as fontes de 

financiamentos da tarifa social, 
que consomem no Brasil cerca 
de R$ 5 bilhões anualmente.

No caso dos contratos de concessões do Ministério de 
Minas e Energia, ressaltou a secretária-executiva da pas-
ta, tem-se olhado com cuidado para a questão das tari-
fas de energia e os serviços que os cidadãos precisam 
ter disponíveis para o seu desenvolvimento. “Procura-
mos na medida provisória da capitalização da Eletrobras 
(MP 1.031/2021) colocar essa visão e a responsabilida-
de com as regiões onde ela está presente”, explicou. 
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Marisete enfatizou também que a estatal está perden-
do espaço e capacidade de investimento, o que vem 
prejudicando o desempenho do seu papel. Segundo 
ela, o modelo escolhido de capitalização vai dar condi-
ções à empresa de continuar investindo e de competir 
com grandes players do Brasil, assim como contribuir 
para gerar renda e emprego.

A diretora-presidente adjunta da Neoenergia concordou 
que o segmento de transmissão é um grande desafio 
para uma nação do tamanho do Brasil. Uma dificuldade 
indicada por Solange para a realização de mais proje-
tos nessa área é a obtenção dos licenciamentos junto 
aos governos estaduais e federal. “Vale lembrar que as 
linhas de transmissão são leiloadas sem a licença pré-
via, e isso tem sido um problema grande e que a gente 
certamente precisa evoluir”, argumentou. 

Um avanço significativo no setor energético foi a aprova-
ção do novo marco do gás, apontou a secretária-executi-
va do Ministério de Minas Energia, acrescentando que a 
medida irá possibilitar, em um primeiro momento, abrir o 
mercado que era majoritariamente da Petrobras e oferecer 
esse insumo a preços mais competitivos, principalmente, 
para a indústria. Marisete adiantou que a pasta está traba-
lhando, por meio de um comitê do ministério e junto de 
estados e da agência reguladora, para harmonizar a legis-
lação e que se possa atuar com a interiorização do gás 
no Brasil, aproveitando o excedente do pré-sal – que terá 
uma oferta abundante. Para isso, é necessário melhorar a 
infraestrutura, o que não pode ser feito transferindo esse 
custo para um determinado segmento, assegurou.

Já o deputado federal Edio Lopes recordou que, se por 
um lado o País possui jazidas enormes de gás que ainda 
estão sendo pesquisadas, por outro tem pela frente o de-
safio ambiental e, na região amazônica, o das comunida-
des indígenas. “O gás para a Amazônia é algo desejável, 
mas temos a consciência das dificuldades em ultrapassar 
essas duas questões. Precisamos todos juntos buscar al-
ternativas novas para problemas antigos”, ponderou. 

Ao final do painel, Solange destacou que a frase no mo-
mento é construir soluções e que o País não pode per-
der a pole position que tem na discussão do ESG e da 
transição energética. 

Segundo, Marisete Pereira, 
o modelo escolhido de 

capitalização vai dar condições 
à empresa de continuar 

investindo e de competir com 
grandes players do Brasil, assim 

como contribuir para gerar 
renda e emprego.

O diretor-presidente da ENGIE Brasil Energia avaliou 
que a capitalização da Eletrobras contribuirá para o mo-
mento positivo que o País vive para buscar investimen-
tos externos. Uma das questões relevantes levantadas 
por Sattamini foi a da intermitência (energia que não é 
constante) e uma das soluções visualizadas por ele no 
dia a dia é a do investimento em transmissão. “Este 
ano estamos com restrições de operação das nossas 
eólicas e isso porque as instalações de transmissão 
não são suficientes para escoar essa produção para o 
centro consumidor no Sudeste”, descreveu. Portanto, 
segundo ele, é necessário não só aportar recursos em 
fontes mais flexíveis, eventualmente em gás, mas tam-
bém em transmissão de forma adequada e possibilitar 
o crescimento das fontes renováveis para limpar a ma-
triz nacional.

Vale lembrar que as linhas de 
transmissão são leiloadas sem 

a licença prévia, e isso tem sido 
um problema grande e que a 

gente certamente precisa evoluir.

“
”Solange Ribeiro 

Diretora-presidente adjunta da Neoenergia
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Indústria e Comércio Exterior

A retomada do papel de protagonista da indústria na 
economia brasileira, sua maior competitividade e a re-
levância das políticas de financiamento e as garantias 
de incentivo às exportações para alavancar esse obje-
tivo foram a tônica do último debate do segundo dia 
de evento da Abdib. Da crise das dívidas à hiperinfla-
ção dos anos 1980 à mudança de paradigma para uma 
maior abertura comercial na década de 1990, que levou 
ao desenvolvimento, eficiência e maior produtividade – 
e a busca de apoio para se manter competitiva, os dife-
rentes cenários vividos pela indústria nacional dos últi-
mos 40 anos foram contextualizados pela mediadora do 
painel, a jornalista Solange Monteiro. Ela recordou que 
nos anos 2000 houve a ajuda de uma política industrial 
para contribuir com o panorama no qual se encontrava 
o setor e também a existência de subsídios dados, que 
foram considerados equivocados e excessivos. “Isso 
levou a uma descompatibilização da política industrial 
com a macroeconomia e colaborou para uma demoni-
zação do conceito de política industrial, que hoje se vê, 
por exemplos internacionais, que não é necessariamen-
te ruim”, analisou. 

Dentro das políticas competitivas para o desenvolvi-
mento da indústria, acrescentou Solange, estão as de 
financiamento e garantias de incentivo às exportações. 
A forma como o governo federal está tratando esse as-
sunto foi abordada pelo o secretário de Comércio Ex-
terior do Ministério de Economia, Roberto Fendt, que 
informou que o sistema público de financiamento e 
garantias às exportações vem sendo revisado no âm-
bito da Câmera de Comércio Exterior do Ministério da 
Economia (Camex), desde 2020. O objetivo é alinhá-lo 
às melhores práticas internacionais, aprimorar a gover-
nança e a eficiência dos recursos públicos para finan-

ciamentos e seguro de crédito às exportações. “Produ-
zimos um vasto material com bases técnicas robustas 
que sinalizam caminhos viáveis para construir um mo-
delo, que tem uma perna de financiamento de exporta-
ções de bens de Defesa e outra para os demais bens 
industriais”, declarou. A expectativa de Fendt é que o 
sistema esteja operacional até o final do ano. 

Solange Monteiro

Roberto Fendt

Entre as mudanças já implementadas, o secretário des-
tacou a Resolução 166/2021 do Comitê Executivo de 
Gestão da Camex (Gecex), que alterou a estrutura de 
governança do Programa de Financiamento às Exporta-
ções (Proex) e deu mais autonomia ao Banco do Brasil 
para a administração desse programa e deixou o Comi-
tê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig) 
com um papel prático, de avaliação e monitoramento 
do Proex. A intenção com a medida é reduzir o tempo 
de aprovações das operações, assim como aproximar 
mais as regras do mecanismo às previstas no arranjo 
sobre créditos para as exportações da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Produzimos um vasto material 
com bases técnicas robustas 

que sinalizam caminhos 
viáveis para construir um 

modelo, que tem uma perna de 
financiamento de exportações 
de bens de Defesa e outra para 

os demais bens industriais.

“

”Roberto Fendt 
 Secretário de Comércio Exterior

do Ministério de Economia
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A iniciativa, adiantou Fendt, reforça os marcos técnicos 
do Proex, resolve problemas de insegurança jurídica 
no seu funcionamento, além de facilitar a adesão do 
Brasil à OCDE – que é um dos carros-chefes da polí-
tica econômica do governo federal. “Já atendemos a 
99 dos 245 requisitos obrigatórios da Organização. A 
união à OCDE é muito importante porque ela retira do 
País eventuais dúvidas sobre a operação do sistema”, 
salientou. Ele ponderou também que o ministério sabe 
da relevância de uma trade e de se contar com um sis-
tema que seja crível, que possua recursos apropriados 
e consiga gerir com competência o apoio às vendas ao 
mercado externo. 

Ter uma estratégia clara para entrar na OCDE passa, na 
opinião do sócio-diretor da Una Partners, Daniel Keller, 
pelo aumento de competitividade e avanço tecnológico 
do Brasil e pelo acesso a produtos mais baratos, reper-
cutindo sobre os preços internos. No entanto, observou 
ele, a abertura comercial é uma questão complexa e 
existe o receio de que um movimento muito extenso 

nesse sentido ou anterior ao estágio de desenvolvi-
mento industrial – chamado por Keller de ideal – crie 
um desafio muito grande para as indústrias nacionais. 
Diante dessa realidade, ele questionou ao secretário de 
Comércio Exterior qual desenho deve ser seguido para 
a abertura no Brasil.

Fendt explicou que a inserção na economia global está 
baseada em experiências bem-sucedidas de outras na-
ções e que o modelo proposto é o de incremento da 

Foram necessários mais de 40 anos de estudo para 
instalação da maior hidrelétrica brasileira na Amazônia.

O único aproveitamento hidrelétrico autorizado para a 
bacia do rio Xingu utiliza aproximadamente 174 km dos 
1.979 km de extensão do rio e não alagou terras indígenas 
para a formação dos seus reservatórios à fio d’água.

Recursos destinados para proteção de mais de 8,6 
milhões de hectares em Unidades de Conservação.

Com capacidade instalada de 11.233,1 MW e quantidade 
média de geração de energia de 4.571 MW fornece 
energia para 60 milhões de brasileiros.

O compromisso de Belo Monte com as atuais e futuras 
gerações, se materializa na transformação social 
promovida na região onde está instalada, com estruturas 
de educação, equipamentos de saúde, novas moradias, 
saneamento e qualidade de vida com ações de cidadania.

Energia da 
Amazônia, 
essencial 
para o Brasil.

Daniel Keller
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produtividade e competitividade da indústria nacional no 
mercado mundial. Esse desenho, continuou o secretá-
rio, tem diversas facetas, como a de modernização da 
estruturação tarifária do Mercosul, ampliação de redes 
de acordos de livre comércio com outros países, a redu-
ção de barreiras não tarifárias ao comércio internacional 
e reformas econômicas, que envolvem outros setores 
do governo. “Na nossa visão, o comércio exterior é um 
fator de sustentabilidade do crescimento, do incremento 
da eficiência econômica e da produtividade”, assinalou. 

Para o deputado federal e 1º vice-presidente da Comis-
são de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comér-
cio e Serviços, Marco Bertaiolli, o Brasil não pode fazer 
uma abertura exagerada e nem ficar no meio do cami-
nho, sem incentivar o mercado externo e nem o inter-
no. “Estamos em uma situação ruim estrategicamente 
como ambiente de negócios. Não somos um País com-
petitivo em relação a exportações e importações. Temos 
a balança comercial favorável lastreada no agronegócio 
e nas commodities, mas não possuímos uma industriali-
zação sendo exportada, mesmo com uma defasagem do 
dólar tão grande”, descreveu. Ele comentou ainda que o 
Brasil não compete com nações com produção em larga 
escala, como a China e a Índia, e nem na alta tecnologia, 
com as maiores economias do mundo, como a Alema-
nha, os Estados Unidos e o Japão. “E aí ficamos no meio 
do caminho do desenvolvimento”, ressaltou. 

Marco Bertaiolli

Carlos da Costa

Bertaiolli, essas medidas teriam o objetivo de proteger o 
mercado interno, que, contudo, não é explorado devida-
mente em razão da falta de infraestrutura para isso. Um 
exemplo nesse sentido dado por ele é a improdutividade 
do sistema tributário nacional do ponto de vista de um 
ambiente de negócios. “Pensando só no ICMS, cada um 
dos estados tem uma regra e alíquotas e, como somos 
muito criativos, até conseguimos criar a substituição tri-
butária nas transações interestaduais”, argumentou. 

Além da inserção do Brasil na OCDE, Bertaiolli detalhou 
que o governo federal vem trabalhando na melhora da 
posição da nação no Doing Business (ranking anual de 
países que tem ambientes para se empreender). Atra-
vés da MP 1040/2021, da qual é relator, estão sendo 
analisados os pilares que o Banco Mundial avalia para 
definir a sua lista e as ações para desburocratizar as re-
lações do País com o mundo, melhorando em pelo me-
nos 20 posições no ranking, sem retirar as obrigações 
necessárias – atualmente, o Brasil ocupa a 124ª posição 
entre 190 nações ranqueadas. 

Segundo o secretário especial de Produtividade, Empre-
go e Competitividade do Ministério da Economia, Car-
los da Costa, o País já está se reindustrializando, deixan-
do para trás uma nação que tinha excesso de Estado e

O parlamentar frisou que o País é um dos mais protegidos 
comercialmente no planeta e que as restrições não tarifá-
rias são imensas e que há inúmeros licenciamentos para 
que a importação e a exportação sejam feitas. Segundo 

Temos a balança comercial 
favorável lastreada no 

agronegócio e nas commodities, 
mas não possuímos uma 

industrialização sendo exportada, 
mesmo com uma defasagem

do dólar tão grande.

“
”Marco Bertaiolli 

Deputado federal e 1º vice-presidente da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico 

Indústria, Comércio e Serviços 
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de intervenção no funcionamento da economia de mer-
cado para ter mais liberdade para empreender e para 
crescer. “O melhor estímulo para o setor é retirar o Esta-
do do cangote das empresas”, sentenciou. Além disso, 
complementou que é necessário deixar a economia de 
mercado funcionar, assim como a concorrência, reduzir 
o custo Brasil e a carga tributária sobre a produção e o 
emprego. “Estamos vivendo um momento excepcional 
e o governo também precisa recorrer a ações excepcio-
nais, com medidas como o Pronampe (Programa Nacio-
nal de Apoio às Microempresas e Empresas de Peque-
no Porte) e o Peac (Programa Emergencial de Acesso a 
Crédito), mas sempre transversal e visando garantir que 
os recursos produtivos estejam disponíveis”, afirmou.

O coordenador do Comitê de Indústria da Abdib, Luis Fe-
lipe Mosquera, acrescentou ao debate que é preciso que 
a indústria retome o seu papel de protagonista na eco-
nomia brasileira, no PIB e na pauta de exportação. Ele 
observou também que a crise da Covid-19 ajudou a ace-
lerar o movimento de reconfiguração das cadeias globais 
de fornecimento, com os grandes players não querendo 
mais serem dependentes de uma determinada geografia 
ou fontes. “Já estamos trabalhando para remover barrei-
ras a nossa produtividade que estão relacionadas à segu-
rança jurídica, legislação trabalhista mais amigável e leis 
tributárias mais simples. Mas, há também as barreiras 
ligadas à indústria 4.0, incentivo à pesquisa e ao desen-
volvimento e proteção propriedade intelectual”, relatou.

Nesse cenário, o secretário de Produtividade, Emprego 
e Competitividade disse que o Brasil vive um bom mo-
mento global para aproveitar as novas oportunidades 
que surgem por ter maior diversificação geográfica das 
fontes de produção industrial e de serviços. Costa pon-
derou que o fator que impede as empresas de investi-
rem no País é, muitas vezes, consequência do ambien-
te de negócios complexo da nação. A esse elemento 

ele juntou outras dificuldades, como o custo Brasil (que 
é estimado em R$ 1,5 trilhão, de acordo com o secre-
tário), com a infraestrutura e a mão de obra cara e de 
baixa qualificação. Reverter esse panorama e melhorar 
a segurança jurídica do Brasil atrairá, conforme Costa, 
um grande volume de investimentos. Uma “avenida 
que pode ser trilhada”, garantiu o secretário, é a das 
zonas econômicas especiais, como ocorre na China e 
nos EUA, que são áreas que têm um regime tributário e 
trabalhista em linha com o que acontece com naquele 
país oriental, essa seria uma forma de avançar na cap-
tação de investimentos. Paralelamente a isso, ele des-
tacou a necessidade de adequação às novas realidades 
de tecnologias produtivas e industriais.

Luis Felipe Mosquera

O Brasil vive um bom momento 
global para aproveitar as novas 

oportunidades que surgem por ter 
maior diversificação geográfica 

das fontes de produção industrial 
e de serviços.

Questionado sobre a retomada que Alemanha e Esta-
dos Unidos vêm fazendo dos empregos industriais, até 
então concentrados na Ásia, e que, em geral, contam 
com melhores salários, como analisou o sócio-diretor 
da Una Partners, o deputado federal Marco Bertaiolli de-
fendeu que é preciso desburocratizar o Brasil, sem ex-
tinguir as responsabilidades, seja na área de emprego 
ou de licenciamento ambiental ou na responsabilidade 
técnica de uma construção. Gerando com isso um am-
biente de negócios mais simples e transparente, o que 
impactará em emprego em todos os setores com um 
custo menor para quem quer empreender no País. 

Mosquera complementou que é preciso recuperar a re-
levância da indústria para a inserção da nação em negó-
cios internacionais e que isso se faz com a discussão 
de políticas públicas que aumentem a competitividade 
e gerem desenvolvimento. Por fim, Fendt indicou que, 
se não estiver presa por amarras que ainda existem, 
a indústria nacional tem toda a possibilidade de ser 
mais competitiva externamente, e essa movimentação 
vai também refletir no consumidor brasileiro, que terá 
acesso a “melhores produtos com melhores preços”.
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Com os olhares da comunidade global voltados 
cada vez mais para os impactos ambientais dos 
investimentos e das iniciativas públicas e priva-

das, cresce a importância de políticas públicas para 
criar uma infraestrutura resiliente para questões como 
escassez hídrica, catástrofes ambientais e no setor de 
mobilidade urbana. O panorama atual, descrito pela 
jornalista Denise Campos de Toledo, moderadora do 
primeiro painel do terceiro dia do Abdib Fórum 2021, 
reforça a necessidade de aperfeiçoamento e avanço 
na quantidade e qualidade dos projetos desenvolvidos 
para essas e demais áreas estruturantes do Brasil, de 
incorporação de critérios de ESG (sigla em inglês para 
Ambiental, Social e Governança) às propostas e tam-
bém da diversificação de fontes de financiamento. 

Sobre a expectativa de aumento dos investimentos or-
çamentários e do FGTS nos próximos anos no Ministé-
rio do Desenvolvimento Regional (MDR), o secretário-
-executivo da pasta, Daniel Duarte Ferreira, salientou 
que existe uma escassez de recursos no orçamento 
geral da União há anos e que, desde 2015, o investi-
mento público em novas operações de infraestrutura 
tem decrescido em razão do cenário macroeconômi-
co do País. Considerando apenas os recursos sobre 
os quais tem governabilidade para investir em ações 
estruturantes, o orçamento do MDR foi de R$ 6,2 bi-
lhões em 2019, que se manteve praticamente o mes-
mo em 2020 e reduziu para R$ 3,7 bilhões neste ano. 
“Não há muito espaço para novos investimentos nesse 
momento. Ações recentes são pontuais e os primeiros 

DIA 3 | MERCADO DE INFRAESTRUTURA

SUBNACIONAL: OPORTUNIDADES E DESAFIOS

Denise Campos de Toledo

Daniel Duarte Ferreira

desafios dos nossos gestores são avaliar o que vai ser 
priorizado e encontrar fontes alternativas de financia-
mento aos recursos orçamentários da União – como 
alavancar o capital privado, as concessões e as Parce-
rias Público-Privadas (PPPs)”, adiantou. 

Água e habitação popular 
são os dois pilares 
de sustentação do 

ministério e que estão 
concentrando os recursos 

disponíveis da pasta.

Água e habitação popular são os dois pilares de sus-
tentação do ministério e que estão concentrando os 
recursos disponíveis da pasta, segundo apontou Fer-
reira, e que poderão ter, em 2022, investimentos um 
pouco maiores que os atuais, mas nada como os va-
lores registrados no passado. Com relação ao FGTS, 
o secretário-executivo afirmou que, apesar de ser um 
fundo que sofre com o cenário macroeconômico, com 
o desemprego e a queda na arrecadação, ele conta 
com um patrimônio líquido de mais de R$ 400 bilhões 
e um orçamento que vem se mantendo constante ao 
longo dos anos. As operações de habitação, exempli-
ficou Ferreira, que tem o FGTS como a espinha dorsal 
do mercado imobiliário nacional, tiveram um orçamento 
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de R$ 60 bilhões em 2019, R$ 61 bilhões em 2020 e R$ 
56,2 bilhões previstos para este ano em financiamentos 
para que empresas captem recursos para lançamentos 
imobiliários e para as famílias comprarem seus imóveis. 
“Isso sem contar o subsídio que o FGTS dá a fundo per-
dido, que é de cerca de R$ 9 bilhões por ano. Esse au-
xílio tende a decrescer”, projetou. 

No segmento de saneamento, comentou o secretário-
-executivo, o ministério tem trabalhado para construir 
uma forma do programa Saneamento para Todos (que 
conta com recursos do FGTS e da contrapartida do so-
licitante) migrar para o Fundo de Investimento (FI-FGTS) 
e alavancar mais o (setor) privado do que o público. “No 
FGTS há mais recursos do que propostas que a gen-
te consegue contratar. Não que faltem projetos, mas 
porque existe uma dificuldade da área pública de se 
endividar”, detalhou. Ferreira acrescentou que ocorreu 
um corte muito grande nos recursos do MDR em 2021, 
devido aos problemas de tramitação do orçamento ge-
ral da União, mas que a pasta está buscando com o Pa-
lácio do Planalto e com o Ministério de Economia uma 
reposição para atender aos empreendimentos em an-
damento. “Em um momento de escassez, não vamos 
fazer um acréscimo de orçamento para investimentos 
novos muito vultosos”, frisou. 

Manoel Renato Machado Filho

noel Renato Machado Filho. “Os recursos adicionais 
do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP - fundo 
de apoio às concessões e parcerias de entes fede-
rados), que eram da ordem de R$ 45 milhões, foram 
sacrificados para recompor as despesas obrigatórias 
da União”, descreveu. A notícia, apesar de ruim, traz, 
na visão de Machado Filho, um desafio para que se 
encontrem alternativas para manter o planejamento 
feito. Conforme ele, nenhum dos 40 projetos que o 
PPI apoia hoje, sejam eles de resíduos, de iluminação 
pública, unidades socioeducativas, esgotamento sani-
tário, será atingido por esse corte, pois os recursos 
estão disponíveis para os projetos já em andamento. 
“Temos R$ 205 milhões integralizados no fundo e mais 
R$ 50 milhões reservados para incentivar a regionaliza-
ção do saneamento básico, que aguardam o decreto 
da capacidade econômica e financeira para serem im-
plementados”, indicou. 

Para 2021, destacou Machado Filho, há espaço para 
contratar novos projetos, especialmente na área de 
saneamento. Contudo, caso não seja possível repor o 
orçamento, haverá dificuldades em manter a carteira de 
iniciativas para os próximos anos, avaliou o diretor. Por 
outro lado, ele tem a expectativa de ampliar a coope-
ração com organismos multilaterais para suprir essas 
carências, como Agência Francesa de Desenvolvimento 
(AFD), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
e com organismos do Banco Mundial. De acordo com 
Machado Filho, o PPI tem 23 consórcios inscritos para 
serem estruturados só na área de resíduos sólidos e há 
um movimento similar no segmento de iluminação pú-
blica. “A velocidade com que conseguimos incorporar 
novos projetos diminui. Quando concluímos os proje-
tos em andamento podemos incluir outros, através do 
retorno dos recursos das estruturações que foram con-
cluídas com êxito”, explicou. A previsão para este ano é 
finalizar 12 estruturações.  

Temos R$ 205 milhões 
integralizados no fundo 
e mais R$ 50 milhões 

reservados para incentivar a 
regionalização do saneamento 

básico, que aguardam o 
decreto da capacidade 

econômica e financeira para 
serem implementados.

“

”Manoel Renato Machado Filho 
Diretor de programa do PPI 

As dificuldades relacionadas à aprovação da peça or-
çamentária não deixaram quase nenhum órgão federal 
imune, como observou o diretor do Programa de Par-
cerias de Investimento (PPI) do governo federal, Ma-



22

Dando continuidade ao painel, a mediadora pergun-
tou ao diretor de Regulação da Agência Nacional de 
Águas (ANA), Oscar Cordeiro, sobre o trabalho que 
está sendo realizado para a elaboração das normas de 
referência do serviço de saneamento básico no Bra-
sil e as discussões ligadas à cobrança pelos resíduos 
sólidos urbanos. Para Cordeiro, a ANA vem se prepa-
rando, não apenas para a definição dos critérios para 
o saneamento básico, mas também para a construção 
da governança regulatória – são mais de 70 agências 
reguladoras infranacionais, que possuem um grande 
desequilíbrio entre suas capacidades – e para o novo 
papel de arbitragem. “Desde o ano passado, estamos 
atuando na agenda regulatória de 2020 a 2022, que 
teve muita discussão com diferentes players, agên-
cias infranacionais, com operadores do saneamento 
básico público e privados e investidores, que permi-
tiram selecionar os temas prioritários que foram leva-
dos à consulta pública e que sofreram modificações 
antes dela ser publicada”, enfatizou. A norma da insti-
tuição da cobrança pelos serviços de resíduos sólidos 
urbano, citou o diretor, recebeu 462 contribuições em 
consulta pública. 

Oscar Cordeiro

Teresa Vernaglia

Com a aprovação do marco do saneamento básico, a 
CEO da BRK Ambiental, Teresa Vernaglia, prevê o início 
da transformação dessa área, com maior participação 
do setor privado. Nesse sentido, ela questionou como 
o PPI e o Ministério do Desenvolvimento está avaliando 
a estrutura e o reforço no processo de estudos dos pro-
jetos para diminuir as distorções entre as informações 
dos editais e a realidade para que os players que parti-
cipam das licitações possam fazer suas projeções, ava-
liações de risco e ter uma melhor precificação. Para o 
diretor do PPI, é um desafio qualificar os dados iniciais 
para que sejam os mais críveis possíveis e possam mi-
tigar os riscos para o concessionário. “Temos alocado 
recursos via BNDES e FEP/Caixa para fazer bons planos 
de concessões e PPPs”, ressaltou Machado Filho. 

A ANA vem se 
preparando, não 

apenas para a definição 
dos critérios para o 
saneamento básico, 
mas também para 
a construção da 

governança regulatória.

Para este ano, estão ainda em discussão na ANA a 
definição do conteúdo mínimo e a matriz de risco de 
contratos de concessão de água e esgoto, o modelo 
organizacional das agências infranacionais, os proce-
dimentos para mediação e arbitragem e o estabeleci-
mento de uma norma com os padrões e indicadores de 
qualidade e eficiência e avaliação do serviço de água e 
esgoto. “Será um ano intenso”, definiu Cordeiro, que 
anunciou também que a agência deve promover um 
concurso público para repor a força de trabalho e quali-
ficar a estrutura. 

Temos alocado recursos 
via BNDES e FEP/Caixa 
para fazer bons planos 
de concessões e PPPs.

“
”Manoel Renato Machado Filho 

Diretor de programa do PPI 
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O diretor do PPI adiantou que vem sendo discutida com 
o BNDES e com a Caixa a necessidade de fazer o com-
partilhamento dos riscos de forma mais adequada, alian-
do isso à qualificação das informações, para mitigar os 
riscos ocultos. Conforme Machado Filho, ainda são pou-
cas concessões efetuadas e há uma curva de aprendiza-
do, mas o fundamental é dar continuidade ao processo 
para ver as falhas e aperfeiçoar os instrumentos para 
que as próximas concessões sejam mais equilibradas 
e atraentes. Já o secretário-executivo do MDR ponde-
rou que a realidade diversa das mais de 5,5 mil cidades 
brasileiras dificulta a elaboração dos editais. “No marco 
do saneamento, tivemos dispositivos que induzem à for-
mação de blocos municipais para que sejam feitas licita-
ções em conjunto e oferecemos apoio técnico da União 
para a definição de editais mais precisos”, complemen-
tou Ferreira. Ele assinalou também que as concessões e 
PPPs são uma agenda muito nova no MDR e que deve 
ser criado um segmento específico para o fomento de-
las, com uma perna de capacitação para entes públicos 
auxiliarem na construção desses modelos. 

Entrando na pauta dos resíduos sólidos, o coordena-
dor do Comitê de Resíduos Sólidos da Abdib, Carlos 
Villa, respondeu à pergunta da jornalista Denise sobre 
qual o modelo mais indicado para o País nesse campo. 
Villa disse que a tendência no mundo são os aterros 
sanitários. Enquanto a Europa vem tentando aumentar 
a vida útil dos seus com a redução da quantidade de re-
síduos destinados a esses lugares, pagando caro e com 
“fortes subsídios do governo para coleta, transporte e 
destinação final”, os Estados Unidos possuem, hoje, 

Carlos Villa
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cerca de 1,3 mil aterros regionalizados para atender aos 
seus 19 mil municípios. “Os americanos escolheram 
essa opção porque contam com área para a instalação 
dessas estruturas e lá as pessoas querem pagar pouco 
pelo serviço e os aterros são a solução mais barata”, 
relatou. Modelo esse que ele acredita que deve ser o 
adotado pelo Brasil, onde a população passará a pagar 
pelo tratamento do resíduo sólido. “Temos estudos que 
apontam que com 500 aterros regionais o País conse-
gue atender a todos os seus municípios”, anunciou. 

Sobre o caminho que será seguido de cobrança de ta-
rifa ou de taxa desse serviço, o secretário-executivo do 
MDR agregou que o ministério lançou um guia para a 
sustentabilidade do manejo de resíduos sólidos e um 
roteiro para a implementação dos consórcios. Com isso, 
a intenção da pasta é induzir concessões e PPPs com 
cobrança de tarifa entre setor privado e cliente, desta-
cou Ferreira. “O manual que publicamos é de instru-
mentalização do ente público, por isso que ele prevê as 
duas possibilidades (taxa e tarifa). Mas, o foco de toda a 
regulamentação e o que a gente espera é desonerar os 
orçamentos públicos dos investimentos e gastos neces-
sários para cuidar dos resíduos sólidos”, declarou. 

No painel, foi trazida pela CEO da BRK Ambiental a ques-
tão da frustração e judicialização de aplicação de infla-
ção prevista em contrato que é, segundo ela, um tema 
que acontece com frequência. Teresa indagou ao diretor 
da ANA como a agência pretende enfrentar a situação. 
De acordo com Cordeiro, esse é um elemento básico de 
um contrato, o assunto do reajuste pela inflação, e há 
uma norma prevista para discussão este ano que fala do 
conteúdo mínimo dos contratos e esse item deve estar 
na regra de referência que será levada a todas as agên-
cias infranacionais. “Estamos caminhando para valorizar 
cada vez mais a regulação contratual. Mas, a ANA ainda 
tem uma curva de aprendizado”, assinalou. 

Encaminhando para o final do primeiro debate do dia, 
o coordenador do Comitê de Resíduos Sólidos da Ab-
dib perguntou ao diretor do PPI como o programa está 
vendo a demanda por projetos de investimento em ESG 
e a oportunidade de criar um fundo no Brasil para essa 
área. Machado Filho detalhou que o PPI está indo no 
caminho de contemplar critérios ambientais, sociais e 
de governança dentro das linhas regulares dos fundos 
ou dos meios de financiamento já existentes. “Os orga-
nismos financeiros já seguem os princípios do Equador 
(conjunto de critérios socioambientais referenciados 
pela Corporação Financeira Internacional – IFC), que 
tem diretrizes para a agenda de ESG”, afirmou. 

A área de saneamento, que tem naturalmente uma 
vocação ESG mais forte pelo seu impacto ambiental, 
tem sido uma pauta prioritária dentro do PPI, salientou 
Machado Filho. Villa acrescentou que o marco do sa-
neamento é o maior projeto ambiental em andamento 
hoje no planeta, que levará esgoto para 100 milhões 
de pessoas, fechará quase 3 mil lixões e proporcionará 
coleta para 100% da população brasileira. “Sem gestão 
e sem sustentabilidade econômica, não vamos conse-
guir resolver o problema do resíduo sólido urbano, em 
especial a dificuldade da destinação”, concluiu. 

Temos estudos que apontam 
que com 500 aterros regionais 

o País consegue atender a 
todos os seus municípios.

“
”Carlos Villa 

Coordenador do Comitê de
Resíduos Sólidos da Abdib

O marco do saneamento é o maior 
projeto ambiental em andamento 
hoje no planeta, que levará esgoto 

para 100 milhões de pessoas, 
fechará quase 3 mil lixões e 

proporcionará coleta para 100% 
da população brasileira.
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Papel dos Estados e municípios no 
desenvolvimento da infraestrutura

Despontando como agentes na viabilização de con-
cessões, Parcerias Público-Privadas (PPPs) e outros 
mecanismos que alavancam o desenvolvimento, os 
estados brasileiros estão assumindo relevante função 
no fomento de novas soluções para atender à deman-
da de oferta de serviços à sociedade com qualidade. 
As experiências do Rio Grande do Sul, Amapá e Piauí 
foram apresentadas durante o segundo debate do dia, 
que teve a mediação do jornalista Dimmi Amora. Con-
forme ele, a pesquisa semestral da Abdib revelou que 
há um grande espaço para que os estados apoiem os 
municípios na preparação de estudos e de projetos de 
infraestrutura. Para dar início ao painel, Amora ques-
tionou ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite, quais os planos para o setor de infraestrutura no 
estado e para expandir as concessões e PPPs. 

Dimmi Amora

Eduardo Leite

Além disso, acrescentou que o Rio Grande do Sul vem 
efetuando privatizações nas áreas de energia (com a 
venda do braço de distribuição da CEEE já concretiza-
do e o da transmissão em andamento), distribuição de 
gás e da Companhia Riograndense de Saneamento, 
Corsan. “Estamos fazendo um movimento de trazer o 
setor privado para operar os serviços públicos conce-
didos e, assim, gerar investimentos mais rapidamen-
te, ajudando na retomada da economia e na criação 
de receita extraordinária para o governo aportar em 
segmentos que a iniciativa privada não alcança, que 
ainda não funcionam através de uma concessão ou 
PPPs”, relatou. 

Especificamente sobre as concessões, Leite destacou 
que existe um projeto que envolve mais de um mil qui-
lômetros de rodovias que está sendo modelado pelo 
BNDES. A previsão é que os editais sejam lançados no 
início do segundo semestre deste ano e até dezembro 
ocorra o leilão dos três blocos de estradas gaúchas na 
B3, em São Paulo. Também serão concretizadas con-
cessões em presídios, parques, na rodoviária de Porto 
Alegre e no Jardim Botânico dessa cidade e em outras 
esferas do estado. “O Rio Grande do Sul é o maior clien-
te do BNDES em privatizações e concessões no Brasil”, 
anunciou.

Já o governador do Amapá, Waldez Góes, lembrou as 
crises fiscais políticas e institucionais que afetam os 
estados desde 2015 e os desafios múltiplos que elas 
trazem, associando a esse cenário a pandemia do co-
ronavírus. Diante desse contexto, Góes afirmou que é 
preciso inovar e buscar parcerias. “Temos 96% da nos-
sa cobertura vegetal intacta e necessitamos de projetos 
que respeitem a relação com a natureza”, ressaltou ao 
contar que o estado irá promover concessões nas áreas 
de saneamento e de distribuição de energia, com edi-
tais que devem ser lançados ainda em maio deste ano. 

Estamos fazendo um 
movimento de trazer o setor 

privado para operar os serviços 
públicos concedidos e, assim, 

gerar investimentos mais 
rapidamente, ajudando na 
retomada da economia.

“

”Eduardo Leite  
Governador do Rio Grande do Sul

Leite comentou que foi realizado um profundo ajuste fis-
cal para dar condições de investimentos para o estado, 
que possui um desiquilíbrio histórico nas contas públicas. 
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Uma nova modelagem foi planejada para o segmento 
de saneamento, complementou ele, com cobertura de 
todas as cidades do Amapá no que diz respeito às se-
des municipais. “Estamos preservando a companhia 
de abastecimento e saneamento e levando para essa 
empresa serviços de energia alternativa e de inclusão 
digital, ficando com um braço social do estado para 
atender às comunidades quilombolas, indígenas e ri-
beirinhas”, detalhou. 

Góes salientou que houve também avanço no setor de 
terminais rodoviários com a concretização de PPPs e 
uma agência (Amapá Parcerias) para construir as rela-
ções de parcerias público-privadas foi lançada com a 
possibilidade de ter um fundo imobiliário, com imóveis 
estaduais sendo relacionados para fortalecê-lo. “Com 
esse movimento (de concessões e PPPs), o Estado pas-
sa a ser mais um regulador de serviços públicos conce-
didos e pode investir mais no social, com geração de 
emprego e renda”, defendeu. 

Com uma experiência mais longa nesse tipo de mode-
lagem, o governador do Piauí, Wellington Dias, recor-
dou que o estado conta com uma área de parcerias 
público-privadas há cerca de dez anos, que reúne uma 
carteira de 57 projetos – alguns deles já efetivados. 
“Inclusive, a proposta da nova Ceasa ganhou o prê-
mio da ONU de melhor projeto de PPPs do mundo de 
2021”, comemorou. Ele observou ainda que o plano 
de saneamento de Teresina é uma realidade, com um 
investimento de cerca de R$ 1,7 bilhão, e que novos 
três lotes na área de parcerias público-privadas de-
vem ser lançados, com participação integrada dos 
municípios. Assim como os demais estados, o Piauí 
vem fazendo um esforço no sentido da organização 
fiscal e deve ter para este ano em torno de 10% de 
capacidade de investimentos, o que, de acordo com 
o governador, tem relação com a reforma da previdên-
cia realizada. 

Waldez Góes Wellington Dias

Além disso, Dias enfatizou que foi criado um fundo 
imobiliário, com bens do estado, e um de recebíveis a 
partir da dívida ativa e que o governo está na luta para a 
aprovação da modelagem de securitização da dívida ati-
va, que possibilita uma condição e interface com a área 
ligada às PPPs. “Fizemos também um fundo garantidor 
que permitiu formatar projetos como o Piauí Conecta-
do, programa que atende a 101 municípios com fibra 
ótica e internet de banda larga, que deve ser ampliado 
para 224 cidades e é um modelo para o Nordeste Co-
nectado, que será lançado nos próximos dias”, asse-
gurou. O governador destacou ainda a PPP da rodovia 
Transcerrado (que tem 330 quilômetros) que está em 
andamento e projetou em R$ 7 bilhões as oportunida-
des no Piauí com as parcerias público-privadas. “Acre-
ditamos nas PPPs como um dos pontos importantes, 
casada com o cronograma de vacinação, na retomada 
organizada da economia”, sentenciou. 

O plano de saneamento de 
Teresina é uma realidade, com 
um investimento de cerca de 

R$ 1,7 bilhão e novos três lotes 
na área de parcerias público-
privadas devem ser lançados, 
com participação integrada

dos municípios.

Para o presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), 
Edvaldo Nogueira, é essencial, em um momento de 
crise, dificuldades econômicas e de pandemia, que 
os municípios tenham investimentos privados, sejam 
em forma de concessões ou de parcerias público-pri-
vadas para impulsionar os seus desenvolvimentos.



27

“Não tem como as cidades e os estados funcionarem 
e investirem em infraestrutura sem a colaboração com 
a iniciativa privada”, ponderou. Nogueira, que é prefeito 
de Aracaju (Sergipe), relatou que em 2020 foi realizada 
a PPP de iluminação pública, que teve sua modelagem 
feita por meio da Internacional Finance Corporation (IFC) 
do Banco Mundial e da Caixa e contou com 18 empre-
sas nacionais e internacionais participando da concor-
rência. Segundo Nogueira, a queda nas arrecadações 
e outras dificuldades tiram o poder das cidades para 
investir e, em razão disso, a necessidade de abertura 
para concessões e PPPs. “Espero que os investidores 
olhem para os municípios”, declarou. 

A questão da relevância do saneamento foi retoma-
da no painel pelo diretor de Relações Institucionais e 
Sustentabilidade da GS Inima Brasil, Roberto Muniz, 
que analisou que o setor de infraestrutura é fundamen-
tal para a retomada da economia e que o saneamen-
to traz em si o DNA da retomada verde e se confunde 
com o ESG, que é tão solicitado pelos investidores.

Edvaldo Nogueira

Roberto Muniz
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“O leilão da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Es-
gotos do Rio de Janeiro) foi um test drive para ver se traria 
segurança jurídica – e mostrou avanços nesse tema – e 
precisamos de novos modelos, além da outorga, como o 
IPO da Corsan pelo governo do Rio Grande do Sul – com 
participação do estado de forma minoritária”, assinalou.

O governador Eduardo Leite analisou que há desafios e 
oportunidades no segmento de saneamento no Brasil, 
que é carente de recursos ao mesmo tempo em que 
há um apetite do setor privado em apostar nessa área. 
“As concessões e PPPs podem ajudar a alavancar in-
vestimentos em curto prazo, pois movimentam a eco-
nomia fortemente”, resumiu. Ele narrou ainda que essas 
modalidades permitem efetuar ações de melhorias com 
menos burocracia que as enfrentadas pelos estados e 
municípios. Sobre as outorgas, Leite frisou que elas são 
importantes para não deixar tão aberto (o processo) à 
participação de “aventureiros em longo prazo”, porque 
são 30 anos de relação da sociedade com uma empresa 
privada. “A outorga é a forma de garantir o retorno ime-
diato para o Estado investir em outras áreas e um limi-
te de participação para quem não tem capacidade para 
fazer esse serviço não integre o processo”, acrescenta.

Fernando Iannotti

junho, tem a previsão de R$ 3,9 bilhões e um crono-
grama de cobertura de universalização de água em oito 
anos e o de saneamento em 16 anos. “Esse é um negó-
cio social e econômico ao mesmo tempo”, definiu. 

Na visão do governador do Amapá, investir na agenda 
do saneamento diminui o custo do Estado, permite 
entregar serviços de qualidade e atacar problemas am-
bientais das regiões urbanas habitadas. Góes conta que, 
para contar com o apoio dos municípios, a modelagem 
da concessão focou primeiro na disputa das menores 
tarifas. “Depois, a outorga foi dividida proporcionalmen-
te pelas cidades, com o estado abrindo mão de qual-
quer centavo oriundo dela. E, por fim, o ágio que tive-
mos, 50% dele vai para o fundo social de investimento 
nas comunidades que ficarão de fora da cobertura da 
concessão, esse foi o caminho que encontramos”, com-
partilhou. O processo de licitação, que deve ocorrer em 

Durante o painel, o diretor-presidente da Houer Conces-
sões, Fernando Iannotti, questionou como os governa-
dores veem os fundos imobiliários para dar garantia ou 
para resolver problemas financeiros dos estados e mu-
nicípios. Wellington Dias reforçou a necessidade de ter 
uma boa modelagem, assim como para as concessões 
e PPPs, criando um ambiente favorável para a elabora-
ção de fundos imobiliários. No Piauí, que possui cer-
ca de 5,2 mil imóveis urbanos e 4 milhões de hectares 
rurais, estão sendo tomados todos os cuidados, com 
as documentações adequadas e com um estudo sobre 
quais as melhores oportunidades para gerar valor apro-
priado para determinado bem do estado. 

O fundo imobiliário piauiense é estimado em R$ 12 bi-
lhões e o fundo da dívida ativa, em cerca de R$ 8 bi-
lhões. “A lei da securitização facilita a emissão de de-
bêntures com antecipação de recursos, que possibilita 
mais capacidade de investimento”, complementou. O 
presidente da FNP agrega que a precificação dos imó-
veis precisa ser bem-feita para ter um fundo com lastro 
e que, no futuro, possa gerar debêntures e ser um pro-

As concessões e PPPs 
podem ajudar a alavancar 
investimentos em curto 

prazo, pois movimentam a 
economia fortemente.

“
”Eduardo Leite  

Governador do Rio Grande do Sul
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pulsor do processo de financiamento e até de garantia 
para investimentos privados nas cidades. 

Questionado pelo diretor de projetos estruturados da 
Engetec, Hilário Pereira Filho, sobre como o Amapá está 
trabalhando para melhorar a atratividade e bancabilida-
de dos projetos – uma vez que o capital tem aversão 
a risco, mas tem interesse por iniciativas com grande 
apelo, como as de saneamento e de infraestrutura –, o 
governador Waldez Góes ressaltou que o primeiro pas-
so é criar um ambiente político e institucional que dê 
segurança jurídica e tratar a questão como política de 
Estado e não de governo para que tenham continuida-
de. “Montamos também um conselho de gestão fiscal 
com vários órgãos envolvidos, e os grandes projetos 
são socializados com esses integrantes, o que vai ge-
rando mais confiança em todos os agentes envolvidos, 
do servidor público aos parceiros e investidores”, rela-
ta. Outra medida é a de identificar segmentos que po-
dem ter concessões e PPPs e atuar com prefeitos para 
que eles entendam como elas funcionam. 

Hilário Pereira Filho

Leite acredita que o Estado deve ser mais um regulador 
e fiscalizador de serviços. “Um governo menos opera-
dor direto e mais contratante, nisso consiste uma con-
cessão e uma PPP”, descreveu. Para ele, o mais impor-
tante é que foi rompido o preconceito em relação a ver 
o setor privado como parceiro do Estado, associando 
os seus interesses ao atendimento dos interesses pú-
blicos. Já Dias avaliou que o desafio, no momento, é ter 
um cronograma de mais vacinas casado a um plano or-
ganizado de investimentos dos níveis federal, estadual 
e municipal e do privado para termos a retomada. 
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Financiamento, sustentabilidade e 
inovação para a infraestrutura

No contexto atual, a retomada de investimentos pas-
sa pela iniciativa privada e por financiadores que estão 
cada vez mais atentos aos benefícios e impactos am-
bientais dos projetos. Nesse cenário, o mercado de ca-
pitais vem ganhando espaço e, junto com o BNDES e 
bancos multilaterais, tem ampliado seus investimentos 
em infraestrutura. Além disso, importantes propostas 
estão em tramitação no Congresso nacional para criar 
novos mecanismos de financiamento, mais atrativos e 
com melhores garantias, como as debêntures de infra-
estrutura, os green bonds (títulos verdes) e o aprimora-
mento das regras dos fundos de investimentos. 

Ao traçar o panorama que abriu o último painel do dia, 
o diretor País da Acciona, André De Angelo, modera-
dor do debate, citou ainda a oportunidade para a cria-
ção de uma legislação brasileira sobre os critérios ESG 
e a liquidação da Agência Brasileira Gestora de Fundos 
Garantidores e Garantias (ABFG), que é a administra-
dora do Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE), que 
tem o objetivo de garantir direta e indiretamente de 
riscos, inclusive os não-gerenciáveis, de PPPs e outros 
projetos prioritários do governo federal. Importantes 
para o setor de infraestrutura, De Angelo questionou 
ao deputado federal Arnaldo Jardim como estão as 
tramitações dos PLs 7063/2017 (Lei das Concessões 
e Parcerias Público-Privadas) e do 2646/2020 (Lei de 
Debêntures de Infraestrutura).

“Queremos reconhecer na questão tributária o tema 
ambiental e os critérios da ESG, fazendo com que a 
gestão pública incorpore esses princípios e possa 
orientar políticas públicas nesse sentido”, ressaltou Jar-
dim. Relator do novo marco regulatório de concessões 
e PPPs, o deputado assinalou que houve divergências 

com alguns setores do governo federal, sendo uma 
delas sobre o direcionamento das outorgas. Pela legis-
lação atual, detalhou o parlamentar, as outorgas reco-
lhidas nos processos de concessão são encaminhadas 
ao Tesouro Nacional. “E nós abrimos a possibilidade de 
se ter outros direcionamentos, alguns para o Tesouro e 
outros que pudessem compor cenários setoriais positi-
vos, combinando filé com osso”, apontou. 

André De Angelo

Arnaldo Jardim

Importantes propostas estão em 
tramitação no Congresso nacional 
para criar novos mecanismos de 
financiamento, mais atrativos e 
com melhores garantias, como 

as debêntures de infraestrutura, 
os green bonds (títulos verdes) e 
o aprimoramento das regras dos 

fundos de investimentos.

Diante da crise fiscal, reforçou Jardim, as PPPs e con-
cessões são o caminho para a retomada dos investi-
mentos e da economia. “O novo marco nessa área eli-
minará as incertezas e os processos de judicialização”, 
acrescentou. Ele lembrou também do sucesso que são 
as debêntures incentivadas e que será relator na Câma-
ra dos Deputados do projeto de debêntures de infra-
estrutura, que vem para complementar as debêntures 
incentivadas, atenuar os riscos cambiais e permitir que 
fundos institucionais participem do seu processo. “Esse 
será um instrumento fundamental para financiar inves-
timentos em infraestrutura e que tem critérios de sus-
tentabilidade assegurados na sua formulação”, avaliou. 
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O deputado observou que estão sendo elencados ins-
trumentos que multiplicam o peso do mercado de ca-
pitais no investimento de infraestrutura e que “casam 
com o conceito de aprofundar as iniciativas de conces-
sões e PPPs”. 

A infraestrutura sustentável tem recebido expressivos 
volumes de recursos, ponderou o mediador do painel ao 
perguntar para o superintendente de Relações Institucio-
nais do BNDES, Pedro Bruno Barros, se os critérios de 
ESG na estrutura dos projetos podem ampliar os inves-
timentos. Barros recordou que, hoje, mais de 50% do 
portfólio do banco, tanto em crédito como em serviço, 
está relacionado à economia verde e ao desenvolvimen-
to sustentável e isso deve crescer cada vez mais. Con-
forme ele, há um ‘gap’ na quantidade de investimentos 
para infraestrutura no Brasil. “No BNDES, o caminho que 
estamos seguindo é o de estimular propostas para trazer 
parceiros privados, seja por privatizações, concessões 
ou PPPs. Temos trabalhado e focado nessa agenda, que 
chamamos de Fábrica de Projetos. Por um lado temos 
um cenário de escassez de recursos públicos para in-
vestimentos, mas por outro há excesso de liquidez no 
mundo a ser aplicado em boas iniciativas”, relatou. 

sendo estruturadas simultaneamente, representando 
investimentos da ordem de R$ 230 bilhões – sendo 70 
delas enquadradas como ESG. “Os demais (planos) são 
de infraestrutura econômica (rodovias, portos) e, mes-
mo para estes, trouxemos os conceitos de sustentabili-
dade. Temos visto projetos de rodovias sendo financia-
dos via emissão de debêntures e isso mostra também o 
mercado de capitais cumprindo o seu papel e reconhe-
cendo quando o ativo possui o selo verde”, destacou. 

Pedro Bruno Barros

O superintendente analisou que o sucesso de leilões, 
com projetos bem estruturados – como o da Cedae no 
Rio de Janeiro –, revelam que não vão faltar investimen-
tos para bons planos. “É esse tipo de ativo que que-
remos estimular. Precisamos criar as condições para 
que essas agendas aconteçam, como o marco do sa-
neamento. Percebemos que o mercado está abrindo os 
olhos para essa área, que está com décadas de atraso”, 
enfatizou. No que se refere à estruturação de projetos 
para incentivar a agenda ESG, Barros comentou que a 
carteira de estruturação do BNDES tem 121 iniciativas 

No BNDES, o caminho que 
estamos seguindo é o de estimular 

propostas para trazer parceiros 
privados, seja por privatizações, 

concessões ou PPPs.

“
”Pedro Bruno Barros 

Superintendente de Relações 
Institucionais do BNDES

De acordo com ele, o BNDES está avançando ainda 
na pauta de concessões de unidades de conservação, 
que são os parques, as florestas nacionais para fim de 
manejo sustentável. Isso poderá impulsionar a ter uma 
melhor infraestrutura para parques, preservando o meio 
ambiente e avançando no turismo. “Aperfeiçoar isso 
passa pela discussão de garantias e de fundos garan-
tidores, que são importantes para progredir na agenda 
de PPPs e de concessões e dar segurança para aos in-
vestidores”, afirmou. 

Sobre a possibilidade de se ter certificações globais e 
mesmo nacionais de ESG, o especialista sênior do New 
Development Bank (NDB), Marcos Thadeu Abicalil, de-
fendeu que, muitas vezes, um projeto não é chama-
do de ESG, mais possui enormes componentes dele, 
como as concessões de saneamento que têm grande 
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impacto ambiental, na equidade social e de gênero. 
“Precisamos incorporar essa agenda que associa o ver-
de, a sustentabilidade e as equidades sociais em um úni-
co tema e trabalhar para financiá-lo, pois existe apetite 
para isso”, pontuou. Abicalil, no entanto, não vê como 
contar, nesse momento, com uma certificação mundial 
sobre ESG em razão da diversidade entre os países e 
dos diferentes níveis de desenvolvimento das nações. 
“Acho necessário atuar nessa diversidade, com o Brasil 
caminhando para ter algumas diretrizes de qualificação 
em ESG, mas não de ter uma rigidez que atrapalhe a cap-
tação de recursos devido à dificuldade de credenciar o 
projeto como sendo Ambiental, Social e de Governança.  

“Precisamos experimentar mais e crescer gradualmente. 
Mas, qualquer proposta de infraestrutura que tem com-
ponentes de ESG possui mais possibilidades de conse-
guir financiamento”, frisou. Segundo ele, o País, apesar 
de viver um conjunto de crises combinadas, conta com 
oportunidades para avançar e não pode perder tempo. 

Jorge Sant’Anna

Precisamos experimentar 
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de infraestrutura que tem 

componentes de ESG possui 
mais possibilidades de 

conseguir financiamento.

“

”Marcos Thadeu Abicalil 
Especialista sênior do NDB Brasil

O País, apesar de viver 
um conjunto de crises 

combinadas, conta com 
oportunidades para avançar 
e não pode perder tempo. 

Abicalil salientou que, embora alguns bancos e fundos 
e agências de rating trabalhem nessa linha de ter crité-
rios de ESG, não é a hora de ter uma certificação global. 

Nesse panorama, é necessário ter um ambiente regula-
tório fortalecido para que esses investimentos venham, 
indicou o especialista. O CEO da BMG Seguros, Jorge 
Sant’Anna, agregou ao debate que o mercado de dívi-
da privada no Brasil é pouco profundo, muito concen-
trado e ainda não decolou como nas economias mais 
desenvolvidas. “Vejo a debênture incentivada como um 
caminho para isso e, agora, a debênture de infraestru-
tura promove algumas melhorias. Você leva o benefício 
ao investidor institucional, e os fundos de pensão pre-
cisam estar nesse jogo”, declarou. Sant’Anna analisou 
que há muita resistência em relação às normas da varia-
ção cambial e da própria Receita Federal e questionou 
o deputado Jardim se ele vê avanço no dispositivo de 
variação cambial na lei. 

“Progredimos na Câmara com o marco do saneamento 
e a nova lei do gás e temos outros, como os mais re-
centes dispositivos da cabotagem que estão no Sena-
do”, respondeu o parlamentar. Ele incluiu também ou-
tros elementos que criam um ambiente favorável, como 
a nova lei de licitações, na qual ocorreram avanços na 
questão do seguro. Jardim revelou ainda que, confor-
me dados do Tribunal de Contas, existem cerca de 14 
mil obras públicas paralisadas no País, em um imenso 
desperdício de recursos. “Outro aspecto correlato, sou 
a favor de ampliar a possibilidade de securitização de 
dívidas públicas. Já há uma matéria votada no Senado 

Marcos Thadeu Abicalil
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e está para ser pautada na Câmara. Creio que isso dará 
uma forma de alavancar recursos e abrirá passagem 
para a utilização de recebíveis no setor público de ma-
neira mais ousada”, previu. 

Sobre o projeto de debêntures, Jardim acredita que, 
como está formulada a chamada neutralidade cambial, 
foi possível conseguir com a governo federal uma con-
vergência entorno disso. “A proposta permite que a 
emissão de debêntures estabeleça um mercado se-
cundário de negociação, que dá mais agilidade para a 
negociação das debêntures de infraestrutura”, escla-
receu. Dessa forma, ponderou o deputado, o apetite 
internacional que existe por bons projetos, com essas 
seguranças, encontrará um ambiente regulatório mui-
to atraente. 

Marilene Ramos

projetos que de fato vão mitigar os riscos socioambien-
tal e climático”, relatou. Ele vê isso progredir através de 
incentivos, seja em taxas menores para financiamento 
desse tipo de ativos, o que já acontece e o Fundo Clima 
(apoio a iniciativas ligadas à redução de emissões de 
gases do efeito estufa e à adaptação às mudanças do 
clima) é um exemplo disso, com condições especiais 
para financiamento para infraestruturas que tragam 
vantagens nessas duas áreas. 

A assessora do presidente da Norte Energia e ex-direto-
ra do BNDES, Marilene Ramos, trouxe para o painel que 
haverá uma consulta pública do Banco Central do Brasil 
(Bacen) sobre gerenciamento de risco socioambiental e 
climático e que o Bacen está se preparando para “subir 
a régua” no que se trata desse tema e da adesão aos 
princípios de ESG, pensando em infraestruturas que vão 
durar 50, 100 anos. Como o BNDES está estruturando 
os grandes projetos de concessões e PPPs do País e 
como está a questão de padronização das propostas foi 
o questionamento feito por ela ao superintendente de 
Relações Institucional do BNDES. 

Barros disse que a continuidade é a chave para avançar 
em infraestrutura no Brasil. “Não tem como a cada qua-
tro anos ‘resetar’ e começar de novo. Precisamos criar 
modelos de incentivo e dar um benefício tangível para 

O especialista sênior do NDB concordou com Barros 
que se deve atuar mais na linha de incentivos do que 
na rigidez das regras nesse momento, pois os países 
estão em níveis diferentes de desenvolvimento e o Bra-
sil possui um grande ‘gap’ em infraestrutura. “Tem que 
contar com mais flexibilidade e adaptar às condições 
de cada nação. E nessa adequação, na área de sane-
amento, cabem project finance non-recourse e toda 
a agenda ESG”, sugeriu. Em relação ao risco cambial, 
Abicalil explicou que o NDB, como um banco multilate-
ral, tem que pensar nas possibilidades para melhorar a 
gestão desse risco em projetos que precisem de inves-
timentos ou financiamentos estrangeiros. 
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Deputado federal (Cidadania)
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“Precisamos pensar em mecanismo de proteção cam-
bial, alguns editais de concessões já trouxeram uma 
parcela pequena de proteção cambial, como os de 
rodovias via uma situação de variabilidade das recei-
tas da contribuição dos estados, quando for o caso”, 
recordou. Ele apontou também que o Brasil necessita 
mais que dobrar os investimentos em infraestrutura, 
sendo que alguns setores precisam quadruplicar e 
que é essencial encontrar soluções para mitigar os 
riscos cambiais e outros para trazer investidores do 
País e de fora.  

Ao final do último debate do dia, o CEO da BMG Segu-
ros abordou a questão das garantias no Brasil. Sem o 
avanço nesse campo, frisou Sant’Anna, não será viável 
atrair investidores estrangeiros, uma vez que eles têm 
medo do câmbio e da execução. “Não vejo esse movi-
mento hoje. Quando se olha a Agência Brasileira Ges-
tora de Fundos Garantidores e Garantias (ABFG) sendo 
liquidada, não percebo preocupação com isso. Rara-
mente no mundo, você vê o mercado financeiro sendo 
grande agente de garantia, seja pela natureza, maturi-
dade, complexidade, isso está basicamente concentra-
do no mercado segurador”, explanou. Nesse sentido, 
ele perguntou como BNDES pode ser um articulador 
envolvendo todos os agentes para desenvolver estrutu-
ras e framework de garantias que suportem a onda de 
investimentos necessária. 

O superintendente de Relações Institucionais do 
BNDES enxerga esse tema associado à discussão do 
project finance non-recourse, como grande priorida-
de e que precisa ainda evoluir muito. “Se considerar-
mos tudo o que se espera em volume de leilões e de 
financiamentos para os próximos anos, necessitamos, 
mesmo para os setores de infraestrutura mais madu-

ros, trazer novos atores para entrar nas concessões ro-
doviárias, de portos, iluminação pública – players nacio-
nais e internacionais. E, para isso, temos que enfrentar 
a questão de risco cambial e de execução”, salientou. 
Barros acrescentou que o BNDES está atento a isso e 
do seu papel como um hub para promover discussões 
que levem ao progresso dessa questão. 

Ele indicou também como pontos de evolução a qualifi-
cação dos leilões, com modelagens na área rodoviária, 
por exemplo, que mitigam alguns riscos, entre eles o 
de execução e de desiquilíbrio em contratos de longo 
prazo. “Quando se fala de garantia, estamos tratando 
de alocação de riscos e instrumentos para essa corre-
ta adequação, inclusive dos riscos não-gerenciáveis. 
Vejo avanço, apesar de ter um desafio grande à frente”, 
agregou. Barros concluiu o painel assinalando que, na 
medida em que se progride nas concessões, é neces-
sário ter reguladores muito bem estruturados para fa-
zer a gestão desses contratos e ter capacidade técnica 
para realizar o projeto. “Só vamos conseguir progredir 
na agenda de infraestrutura com a coordenação de to-
dos os agentes envolvidos. Precisamos evoluir também 
no project finance e nas modelagens, prezando pela 
execução e com instrumentos para fazer a troca rápida, 
quando necessário, para não parar obras”, finalizou. 

Na medida em que se progride 
nas concessões, é necessário 
ter reguladores muito bem 
estruturados para fazer a 
gestão desses contratos e 

ter capacidade técnica para 
realizar o projeto.

Só vamos conseguir 
progredir na agenda de 

infraestrutura com a 
coordenação de todos os 

agentes envolvidos.

“
”Pedro Bruno Barros 

Superintendente de Relações 
Institucionais do BNDES
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Na sessão especial de encerramento do Abdib 
Fórum, a realidade e o futuro dos setores de 
transporte e logística foram os carros-chefes. 

A moderadora e jornalista, Denise Campos de Toledo, 
abriu o encontro destacando que os leilões de con-
cessões na área de infraestrutura realizados em abril 
foram bem-sucedidos quanto ao desafio de atrair in-
vestimentos privados em projetos de longo prazo em 
um momento de grave crise econômica e sanitária. Os 
investidores mostraram confiança no País e na qua-
lidade dos projetos. Foi observada uma competição 
qualificada nas disputas, mas permanecendo o desa-
fio da restrição orçamentária para os investimentos 
públicos na área de transporte.

Nesse contexto, o senador da República e presidente 
da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestru-
tura (Frenlogi), Wellington Fagundes, defendeu que o 
Brasil precisa trabalhar para correr atrás do tempo per-
dido quando o assunto é a infraestrutura. “Qualquer 
nação do mundo só se desenvolve se tiver infraestru-
tura para diminuir os custos”, afirmou. Uma das inicia-
tivas nesse sentido é o projeto da BR do Mar, que tem 
como objetivo incentivar a cabotagem no País, sendo 
que o texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados 
e agora o senador Nelsinho Trad está trabalhando na 
relatoria do projeto.

O presidente da Frenlogi reforçou que a costa brasileira 
possui quase oito mil quilômetros de extensão, mas a 
cabotagem ainda é uma prática incipiente. Ele acredita 

DIA 4 | DESAFIOS PARA MOVIMENTAR 

O BRASIL: TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Wellington Fagundes

Denise Campos de Toledo

que seja possível aprovar a matéria ainda no primeiro 
semestre deste ano. Outro destaque é o projeto de lei 
PLS 261/2018, de autoria do senador José Serra, que 
trata do marco legal das ferrovias. Fagundes estimou 
que a aprovação dessa iniciativa pudesse ocorrer em 
até três meses.

Para o senador, o modal ferroviário é particularmente 
importante para apoiar o agronegócio brasileiro. “A fer-
rovia, se possível, tem que ir na roça”, enfatizou. Na 
área de rodovias, Fagundes defendeu soluções como 
o pagamento de pedágio de acordo com a quilome-
tragem percorrida, evolução tecnológica para que os 
usuários não precisem parar nas praças de cobrança e 
agilidade nas liberações ambientais quando se tratam 
de melhorias a serem feitas em uma estrada já imple-
mentada. “Conflito existe, mas o Congresso tem que 
estar sensível para aprovar os projetos que geram em-
prego”, sustentou.

Qualquer nação do 
mundo só se desenvolve 

se tiver infraestrutura 
para diminuir os custos.
“

”Wellington Fagundes  
 Senador da República e presidente da 
Frente Parlamentar Mista de Logística e 

Infraestrutura (Frenlogi)
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Em sua colocação, a CEO da CCR Airports, Cristiane 
Gomes, chamou a atenção para o fato de a infraestru-
tura ser um motor que faz a promoção de postos de 
trabalho. Entretanto, os investimentos públicos na área 
vêm sendo penalizados devido ao modelo de ajuste de 
contas públicas e o orçamento enrijecido. Fagundes 
atestou a questão da limitação dos recursos provenien-
tes do governo e enfatizou que os montantes que são 
obtidos nas outorgas de empreendimentos concedidos 
não podem desaparecer no caixa do Estado.

O parlamentar citou ainda a diminuição da capacidade 
de investimento do DNIT (Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes). O primeiro orçamento do 
órgão público, há 20 anos, foi de R$ 6 bilhões, em 2012 
chegou a R$ 19 bilhões, o seu pico, em 2014 foi de R$ 
12 bilhões, em 2016 caiu para R$ 6 bilhões, em 2018 
chegou a R$ 7 bilhões, em 2020 era de R$ 7,8 bilhões e 
em 2021 foi de apenas R$ 4,93 bilhões.

É preciso criar mecanismos de facilitação de investi-
mento, assim como propiciar um ambiente de seguran-
ça jurídica. Fagundes também abordou a questão do 
transporte ferroviário de passageiros, que apesar de 
achar necessário, pensa ser difícil difundir no Brasil em 
curto prazo. A necessidade mais iminente é quanto ao 
transporte de cargas nesse setor, especialmente no que 
diz respeito às mercadorias vinculadas ao agronegócio.

Outro ponto que precisa ser atacado são as obras ina-
cabadas. O presidente da Frenlogi lembrou que, em 
Cuiabá, em função da Copa do Mundo de futebol de 
2014, foi iniciada a obra do VLT (veículo leve sobre tri-
lhos) que liga o aeroporto em Várzea Grande, na região 
Metropolitana, ao centro da capital do Mato Grosso. Na 
época, foi investido aproximadamente R$ 1 bilhão. “To-
dos os equipamentos, ou seja, todos os veículos estão 
lá, parados, esse período todo”, frisou.

Cristiane Gomes

Segundo o senador, os investimentos das concessioná-
rias também caíram, fruto da insegurança jurídica dos 
acordos firmados. “Um contrato de 20, 30 anos ou mais 
não pode ser uma política de governo, tem que ser uma 
política de Estado”, destacou. Ele acrescentou que a 
reforma tributária deveria ser motivo de uma concen-
tração de esforços, contudo não está percebendo isso 
neste momento. 

Para Fagundes, um dos maiores problemas do País está 
na grande quantidade e na complexidade dos impostos 
cobrados. Para o parlamentar, a reforma não pode se 
tonar um “pequeno remendo”, sendo essencial simplifi-
car e atacar a burocracia. “O Brasil vive a expectativa de 
que a iniciativa privada será a solução de tudo e é claro 
que não, o Estado tem que ser motivador do desenvol-
vimento”, apontou.

Conforme o senador, o Brasil também possui aproxi-
madamente 2 mil creches não finalizadas. Esse é um 
problema cultural, de falta de planejamento e de des-
perdício de recursos públicos. “Não se pode começar 
uma obra em um município, do mesmo tipo, se tem 
uma inacabada”, afirmou. A situação, em um contexto 
em que os recursos já são escassos, gera insatisfação 
no cidadão que paga o imposto e não o vê refletido na 
qualidade do serviço prestado, segundo o parlamentar. 

É preciso criar 
mecanismos de facilitação 

de investimento, assim 
como propiciar um ambiente 

de segurança jurídica.

Um contrato de 20, 30 anos 
ou mais não pode ser uma 

política de governo, tem que 
ser uma política de Estado.

“
”Wellington Fagundes  

 Senador da República e presidente da 
Frente Parlamentar Mista de Logística e 

Infraestrutura (Frenlogi)
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Outra preocupação de Fagundes é quanto à inexistên-
cia de um plano que abranja o panorama como um 
todo, o que pode levar ao excesso de concessões na 
área rodoviária, fazendo com que o setor produtivo pa-
gue um custo muito alto e afete sua competitividade. 
“Se começar todo mundo a fazer concessões, cobrar 
pedágios, quanto custará isso na produção?”, indagou 
o senador. Ele reiterou que hoje não existe uma política 
nacional para fazer essa regulação. Porém, apesar de 
citar a questão do custo do pedágio, o senador tam-
bém ressaltou que é preciso manter as estradas bem 
conservadas porque, caso contrário, sobe o número de 
acidentes de trânsito.

O primeiro pilar de atuação, indicou o ministro, é a 
transferência de ativos para o setor privado. “Isso é 
inescapável, não vai ser possível viabilizar infraestrutura 
no Brasil sem uma transferência maciça para a inicia-
tiva privada”, adiantou. Um dos motivos que acarreta 
esse quadro é o fato de não haver recurso fiscal. Freitas 
recordou que há outros países realizando pacotes de 
estímulo à infraestrutura, mas essas nações não têm 
a relação do Brasil quanto à dívida e o PIB, que é algo 
que preocupa e de certa forma explica um pouco a res-
posta do mercado. “Verificamos isso no comportamen-
to do câmbio, percebemos o risco fiscal, o mercado 
está com medo do nosso comportamento fiscal, então 
é importante mostrar que temos compromisso com a 
solvência”, argumentou o ministro.

Tarcísio de Freitas

Já o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afir-
mou que, atualmente, tudo que é feito na pasta con-
ta com planejamento de longo prazo. O governo tem 
monitorado as principais cadeias produtivas, os des-
tinos das mercadorias e confrontado com a oferta de 
transporte. Com isso, é possível verificar onde estão os 
gargalos e onde o investimento tem que acontecer, ele-
gendo prioridades.

Sobre as concessões rodoviárias, Freitas defendeu que 
é preciso pensar no ganho de eficiência com essas 
ações e não simplesmente no pedágio como uma ele-
vação de custos. Uma estrada bem-cuidada diminui a 
possibilidade de equipamentos deteriorarem, que cami-
nhões estraguem, além de diminuir o tempo de viagem, 
aumentando a eficiência, compensando os gastos.

As concessões também possibilitam um fôlego ao orça-
mento do governo para realizar investimentos em áreas 
que a iniciativa privada não apresente interesse. Freitas 
frisou ainda que a estratégia implica aportes nos ativos 
repassados. “Se a gente olhar como estão sendo feitas 
as modelagens de concessões, vamos perceber que a 
maior parte do recurso auferido com a outorga já está 
atrelada às concessões.” Ele citou o caso do leilão da 
BR-153, entre Goiás e Tocantins, em que a arrecadação 
com a outorga foi de R$ 1,28 bilhão e, desse montante, 
R$ 960 milhões serão investidos em obras como dupli-
cações e melhorias no próprio projeto, ou seja, apenas 
R$ 320 milhões irão para os cofres do Tesouro nacional.

O governo tem monitorado as 
principais cadeias produtivas, 
os destinos das mercadorias 
e confrontado com a oferta 
de transporte. Com isso, é 

possível verificar onde estão os 
gargalos e onde o investimento 

tem que acontecer, 
elegendo prioridades.

Se a gente olhar como estão 
sendo feitas as modelagens de 
concessões, vamos perceber 
que a maior parte do recurso 

auferido com a outorga já está 
atrelada às concessões.

“
”Tarcísio de Freitas  

Ministro da Infraestrutura
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Outro setor que está sendo beneficiado é o modal ferro-
viário. A renovação antecipada dos contratos de conces-
sões de ferrovias transformou o dinheiro da outorga em 
novos investimentos. “Daí vai nascer o ramal Cariacica 
e Anchieta, daí estão saindo os recursos que vão fazer a 
ferrovia de integração Oeste-Leste, junto ao esforço orça-
mentário da Valec, daí vai nascer a ferrovia de integração 
do Centro-Oeste, que terá obra já no primeiro semestre, 
provavelmente no mês de junho”, antecipou Freitas.

Luiz Sérgio Vieira

momento de fazer o certame, em meio a uma época de 
pandemia e da maior crise do setor aéreo do planeta. Foi 
analisado o mercado e se percebeu que países como a 
Índia, México e Peru, que iam tomar posturas semelhan-
tes, acabaram desistindo. “Nos tornamos vendedores ex-
clusivos, nós saímos na frente e não atrás”, frisou Freitas.

Para o ministro, o resultado do leilão foi extraordinário 
e superior às expectativas, com todos os três blocos 
de aeroportos colocados à venda arrematados. Os re-
flexos esperados são o aumento do número de voos, 
de disponibilidade de assentos para passageiros, mais 
conectividade e melhoria dos complexos aeroportuá-
rios. Freitas enfatizou que o programa de infraestrutura 
do governo é uma realidade e vai propiciar a geração 
de emprego e renda. A perspectiva dele é que, entre 
2024 e 2026, o Brasil vire um enorme canteiro de obras. 
“Estamos falando de (os aeroportos de) Congonhas, 
Santos Dumont, da privatização do porto de Santos e 
faremos a primeira privatização portuária neste ano que 
vai ser a do porto do Espírito Santo, que tenho certeza 
será um grande sucesso”, projetou.

Tarcísio de Freitas estimou também que, com o que está 
sendo implantado agora, o País chegará em 2035 com 
o modal ferroviário participando com 36% da matriz do 
transporte de cargas. “Estamos trabalhando para ree-
quilibrar a matriz de transporte, para trazer eficiência”, 
apontou. Além disso, está sendo estudada a primeira 
Parceria Público-Privada (PPP) aeroportuária envolven-
do aeroportos regionais do Norte do País. No total, a 
iniciativa contempla oito complexos do interior do Ama-
zonas. O Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) será 
utilizado de lastro e servirá de contrapartida do poder 
público nessa ação.

“Nunca tivemos um programa tão consistente de infra-
estrutura, que tem início, meio e fim”, celebrou o mi-
nistro. Freitas exaltou que o investidor estrangeiro está 

O ministro enfatizou que a transferência de empreendi-
mentos para a iniciativa privada é transformadora e, até 
o final do próximo ano, serão contratados R$ 260 bilhões 
em investimentos, sendo que já foram 70 ativos repassa-
dos para empreendedores e R$ 70 bilhões contratados. 
Ainda em 2021, são esperados leilões de grande porte 
e também serão disputados certames importantes em 
2022. Freitas salientou que R$ 260 bilhões representam 
40 vezes o orçamento disponível no Ministério da Infra-
estrutura. “Não dá para comparar, nós não temos outro 
caminho para alavancar a infraestrutura”, concluiu. 

Freitas advertiu que, caso não seja mudada a lógica 
orçamentária, o País ficará com recursos públicos es-
cassos para a infraestrutura por muitos anos, porque 
há ainda um cenário de despesa obrigatória crescen-
te e uma enorme indexação do orçamento. O CEO da 
EY Brasil, Luiz Sérgio Vieira, aproveitou a ocasião para 
questionar sobre a competitividade em relação às ou-
tras nações que o Brasil precisa enfrentar no mercado 
global e ressaltou que a infraestrutura é um ponto es-
sencial para esse embate. 

O ministro comentou que o governo tem tentado posicio-
nar o País da melhor forma para o investidor estrangeiro e 
um atestado disso foi o leilão de 22 aeroportos realizado 
em abril. Ele salientou que muitos indagaram se era o 

Tarcísio de Freitas estimou 
também que, com o que está 

sendo implantado agora, o País 
chegará em 2035 com o modal 

ferroviário participando com 36% 
da matriz do transporte de cargas.
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olhando o longo prazo e vê no Brasil um mercado com 
grande potencial de crescimento, oferta de excelentes 
ativos, com enorme portfólio e taxas de retorno interes-
santes. O grande risco no setor público é o da descon-
tinuidade, mas um plano maior blinda a infraestrutura, 
que tem que ser tratada como uma questão de Estado. 
“Não interessa quem começou a obra, quem é o dono 
da obra, interessa o benefício que vai ser gerado para o 
usuário, a repercussão econômica e social que aquele 
empreendimento terá”, sustentou o ministro.

Freitas assinalou que, quando há uma restrição de or-
çamento, é preciso ter muito foco e, além disso, obras 
inacabadas não geram taxas de retorno. Para ilustrar 
o argumento, ele citou a pavimentação da BR-163 (no 
Pará) que fez com que o frete na região Norte caísse 
26%. Nesse quesito, de redução de ônus, no ano passa-
do alguns produtores conseguiram enviar soja do Mato 
Grosso para a China com um custo menor do que alguns 
produtores do meio-oeste dos Estados Unidos, o que 
nunca tinha acontecido, de acordo com o ministro.

Além disso, o Brasil subiu várias posições no ranking do 
World Economic Forum em termos de percepção de in-
fraestrutura (o País melhorou uma posição no setor ferro-
viário, oito no rodoviário, 13 no portuário e 18 no aéreo). 
Freitas projetou que as melhorias continuarão com os 
investimentos privados que deverão ser feitos nos próxi-
mos anos. “A história do país que é eficiente da porteira 
para dentro, mas não eficiente da porteira para fora vai 
ser coisa do passado”, finalizou.
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