ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING
PROGRAMA DE MESTRADO E DOUTORADO EM GESTÃO INTERNACIONAL

RICARDO BALISTIERO

O FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO BRASIL:
um estudo de 1995 a 2018

SÃO PAULO
2019

RICARDO BALISTIERO

O FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO BRASIL:
um estudo de 1995 a 2018

Tese apresentada como requisito para
obtenção do título de Doutor em
Administração, com ênfase em Gestão de
Negócios Internacionais pela Escola Superior
de Propaganda e Marketing - ESPM

Orientador: Prof. Dr. Frederico Araujo Turolla

SÃO PAULO
2019

Essa tese é dedicada à memória dos “vôs” Fernando e Raphael e das “vós”
Leonilda e Luiza, além do inesquecível Tio Sérgio, pelo amparo afetivo, pelo
amor e pelo tempo, “esse sábio que não podemos tocar e, muito menos,
controlar. Por isso, sempre se mostra como a melhor e maior experiência, caso
ousemos emitir julgamentos acerca de qualquer acontecimento presente. Até
porque, em geral, não sabemos como usá-lo: não sabemos quando ou quanto
podemos aguardar, e quando ou quanto devemos aproveitar” (autor
desconhecido).

AGRADECIMENTO
“A sua escolha inicial (do peixe espada) fora se esconder nas águas escuras e profundas, para
além de todos os laços, armadilhas, traições. A minha escolha fora procurá-lo onde jamais
alguém ousara ir. Sim, onde jamais alguém ousara ir. E agora estavam ligados um ao outro e
assim se encontravam desde o meio-dia. E não havia ninguém para ajudar nem a um nem a
outro” (trecho do livro “O velho e o mar”, de Ernest Hemingway).
O livro “O velho e o mar” é, possivelmente, a mais detalhada descrição da solidão
humana já publicada na literatura. Ao decidir escrever uma tese, o pesquisador, além dos
desafios inerentes à pesquisa, deve estar ciente que a solidão será uma companheira constante,
e, para lidar com essa circunstância, somente a coragem e o denodo do “velho Santiago”, na
sua obstinação por resistir, seguir em frente e vencer. É impossível, entretanto, enfrentar essa
jornada sem estar de mãos dadas com muitas pessoas. No meu caso, tive o privilégio de estar
muito bem acompanhado, e várias delas são credoras dos meus sinceros agradecimentos.
Primeiramente ao Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão Internacional da
ESPM, pelo elevado nível do corpo docente, pelo foco na qualidade e pela proposta pioneira de
um programa stricto sensu nessa área. Minhas elevadas expectativas iniciais foram, de longe,
superadas.
Aos meus professores Mário Ogasavara, Thelma Rocha, Ilan Avrichir, Júlio Figueiredo,
Eduardo Eugênio Espers, Frederico Araujo Turolla, Marcos Amatucci e George Rossi. Meus
agradecimentos pelo aprendizado, pela convivência estimulante e por me ajudarem a crescer na
carreira de professor. Ao Professor Mateus Ponchio, pela gentileza do apoio em momentos
importantes.
Um agradecimento especial aos professores Eduardo Eugênio Espers e Carlos Kawall
Leal Ferreira, pelas contribuições durante a banca de qualificação. As observações ajudaram a
mudar o rumo da tese e foram fundamentais para a definição da estratégia metodológica.
Agradeço especialmente à banca generosa que, com sua contribuição competente, me
ajudou a depositar uma versão mais completa do trabalho: Professores Externos Mario
Margarido, Carlos Alberto Di Agustini e Professores da ESPM Thelma Valéria Rocha e Felipe
Mendes Borini.
Ao meu orientador, Frederico Araujo Turolla, o Fred, que percorreu uma trajetória
virtuosa na minha vida acadêmica: de economista admirado a professor. De professor a
orientador. De orientador a amigo. Agradeço muito pela supervisão competente, pelas
oportunidades e por todas as portas abertas.
Aos 12 competentes profissionais que cederam seu valioso tempo para a coleta de
informações. Vocês foram decisivos para a pesquisa. Obrigado pela fundamental participação.
Ao Instituto Mauá de Tecnologia, pela compreensão e pelo apoio o desenvolvimento da
tese. A sensibilidade da Superintendência e da Reitoria me proporcionaram a tranquilidade

suficiente para que pudesse me concentrar na pesquisa e avançasse na redação ao longo do ano
de 2019.
A todos os professores do Instituto Mauá de Tecnologia. É um privilégio desfrutar da
companhia de colegas de profissão altamente qualificados, em um ambiente estimulante onde
imperam o respeito e a cordialidade.
Aos funcionários do Instituto Mauá de Tecnologia que, por meio do seu trabalho digno
e honesto, nos dão a tranquilidade para que desenvolvamos as nossas atividades. Ao agradecêlos, expresso minha profunda gratidão a todas as pessoas simples que, com a alegria
contagiante, a humildade e a abnegação que caracterizam a parcela boa do nosso povo, de
alguma forma contribuíram para que eu chegasse até aqui. A todos vocês, que muitas vezes não
tiveram acesso às escolas que eu pude frequentar, faço questão de registrar minha gratidão.
Aos caríssimos professores Carlos Augusto Nakano, Sandra Bergamini Leonardo e
Rossana Raffaelli Leoni, por terem “metido a mão na massa” e ajudado a construir a tese. Ao
professor Pedro Augusto Godeguez, por ter me apresentado à ESPM e ao PMDGI. Muito
obrigado!
Aos meus queridos alunos, pela possibilidade da troca constante e por possibilitarem
colocar em prática um velho ensinamento de Paulo Freire, que diz que o “verdadeiro professor
não é aquele que ensina, mas aquele que, de repente, aprende”. Tenho aprendido muito com
vocês, o que me faz sentir na plenitude da carreira. Obrigado!
Ao Peter, à Ingrid e Aline, pela inestimável ajuda durante as transcrições e pelo
excelente trabalho de compilação dos dados e pelo auxílio da parte gráfica. Vocês foram
fundamentais para o desenvolvimento desse trabalho.
Aos meus pais, José Luiz e Deise Piedade, por terem me ensinado que a vida é dura, por
vezes chata, mas definitivamente curta, e que não devemos abrir mão de vivê-la. Sou muito
grato por terem carregado pedras, para que eu pudesse carregar livros. Às minhas irmãs,
queridos sobrinhos, tios e primos, meus agradecimentos.
À família importada: Sr. Telmo, Dona Elza e Telminha, queridos sogros e cunhada. Sou
muito grato pelo afeto, pelo carinho e pelo apoio nessa travessia.
À Pitica, amada, amiga, esposa e amante, com quem sigo sem nunca me sentir só e que
participou de todas as etapas dessa tese. Leu tudo, antes de todos, por cima do meu ombro. Para
você, deixo a canção mais linda que se compôs neste canto do mundo, com a certeza de tempos
ainda mais incríveis, para nós, no futuro:
Tarde uma nuvem rósea lenta e transparente.
Sobre o espaço, sonhadora e bela!
Surge no infinito a lua docemente,
Enfeitando a tarde, qual meiga donzela
Que se apresta e a linda sonhadoramente,
Em anseios d'alma para ficar bela
Grita ao céu e a terra toda a Natureza!

Cala a passarada aos seus tristes queixumes
E reflete o mar toda a sua riqueza...
Suave a luz da lua desperta agora
A cruel saudade que ri e chora!
Tarde uma nuvem rósea lenta e transparente
Sobre o espaço, sonhadora e bela!
(Bachianas nº 5, Villa Lobos)

Os que madrugam no ler convém madrugar também no pensar. Vulgar é o ler,
raro o refletir. O saber não está na ciência alheia, que se absorve, mas,
principalmente, nas ideias próprias, que se geram dos conhecimentos
absorvidos, mediante a transmutação por que passam, no espírito que os
assimila. Um sabedor não é o armário de sabedoria armazenada, mas
transformador reflexivo de aquisições digeridas” (Ruy Barbosa).

RESUMO
Esse estudo tem como objetivo principal avaliar, a partir da redução da inflação, se as
condições macroeconômicas do país possibilitaram o surgimento de fontes de financiamento
para projetos de infraestrutura. Alguns estudos se concentram em períodos de tempo mais
curtos, impedindo o entendimento dos ciclos econômicos e políticos e seus efeitos no
surgimento de fontes de financiamento para esse setor. A parte teórica é elaborada a partir da
conceituação do setor de infraestrutura como falha de mercado, bem como a importância das
instituições, das falhas de governo e as principais formas de financiamento de projetos do setor.
O contexto da economia brasileira no período possibilita o entendimento das principais
mudanças ocorridas na gestão macroeconômica. A coleta de dados passou pela realização de
entrevistas com vários profissionais envolvidos com o setor, bem como a compilação de textos
na imprensa e por meio da “Lei de Acesso à Informação”. Os resultados demonstram que o
setor público se constituiu como o principal provedor de recursos para o setor, via orçamento e
por meio dos bancos públicos. A partir do agravamento da crise fiscal, operações mais voltadas
ao mercado e para a iniciativa privada passaram a fazer parte do repertório de opções para
financiamento do setor, com as limitações impostas pelos ciclos políticos e pelas constantes
mudanças na política econômica. As ações para minimizar os riscos impostos a potenciais
participantes desse mercado, a partir de um cenário de mudanças rápidas e constantes, exerce
influência na atração de novos interessados em financiar projetos de infraestrutura no país.
Palavras-chave: Financiamento. Infraestrutura. Bancos públicos. Investimentos. Variáveis
macroeconômicas.

ABSTRACT
The main objective of this study is to evaluate, from the reduction of inflation, whether the
country's macroeconomic conditions have enabled the emergence of financing sources for
infrastructure projects. Some studies focus on shorter time periods, hindering the understanding
of economic and political cycles and their effects on the emergence of funding sources for this
sector. The theoretical part is elaborated from the conceptualization of the infrastructure sector
as market failure, as well as the importance of institutions, government failures and the main
forms of financing of sector projects. The context of the Brazilian economy in the period makes
it possible to understand the main changes in macroeconomic management. Data collection
included interviews with various professionals involved with the sector, as well as the
compilation of texts in the press and through the “Lei de Acesso à Informação”. The results
show that the public sector was the main provider of resources for the sector, through budget
and through public banks. As the fiscal crisis worsened, more market-oriented and privatesector operations became part of the options for financing the sector, with the limitations
imposed by political cycles and constant changes in economic policy. Actions to minimize the
risks posed to potential participants in this market, based on a scenario of rapid and constant
changes, influence the attraction of new stakeholders in financing infrastructure projects in the
country.
Keywords: Financing. Infrastructure. Public banks. Investments. Macroeconomic Variables.
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1.

INTRODUÇÃO

Os desafios de ampliar os investimentos na área de infraestrutura, aqui entendido como
energia, telecomunicações, saneamento e transporte (WORLD BANK, 2017), existe no Brasil
desde a virada do Século XIX, quando o país se consolidava como economia
predominantemente agrária, ao mesmo tempo que experimentava fortes processos migratórios
(FURTADO, 1980; SAES; GREMAUD; TONETO Jr., 1997), aliados aos desafios impostos
pela urbanização de algumas cidades e pelas demandas daí decorrentes.
Dos fluxos migratórios das regiões Norte e Nordeste à chegada dos imigrantes em busca
de progresso na América do Sul (CALDEIRA, 2017), o setor de infraestrutura recebeu do setor
privado os primeiros investimentos que possibilitaram impulsionar alguns desses setores
(FERREIRA; AZZONI, 2011). O início do Século XX marcou uma forte presença do Estado
na economia, e os investimentos (também os de infraestrutura) se deslocaram para o setor
público.
Em regra, a superação desta primeira fase da implantação de uma estrutura mínima de
infraestrutura do país vai de encontro a necessidades que se tornaram fundamentais a partir da
inexistência de contratos que possibilitassem ao capital privado participar de um setor que é
caracterizado pela insegurança jurídica, pela elevada escala de investimentos e pelos altos riscos
operacionais envolvidos.
Um dos corolários da crescente urbanização das primeiras décadas do Século XX foi o
aumento da demanda por melhores serviços de infraestrutura. Colocada no contexto de um
sistema financeiro pouco sofisticado e do quase isolamento do país em termos de atração de
capitais externos, o setor público ampliou sua participação neste setor (vale destacar que o país
acelerava seu processo de industrialização dentro do modelo de substituição de importações
(SUZIGAN, 1986; TAVARES; FIORI, 1993; FURTADO, 1980), e o Estado canalizava a
força-motriz do desenvolvimento ainda incipiente.
A articulação da forte presença do Estado na economia, seja do ponto de vista do
aumento da criação de empresas estatais, das indústrias de base ou mesmo ou mesmo em setores
de menor relevância (MACHADO; GOMIDE; PIRES, 2017), de alguma forma articulou os
investimentos em infraestrutura do modelo de desenvolvimento desenhado para o país. Essa
constatação pode ser comprovada quando se observa que setores como energia e transportes,

15

estratégicos para a plena vigência de etapas do modelo de desenvolvimento, foram bastante
contempladas em investimentos, apresentando crescimento satisfatório no período do pósGuerra até meados da década de 1970.
Uma vez vencida esta etapa de ampliação da capacidade de investimentos em
infraestrutura a partir do Estado produtor, a crise fiscal advinda do ajuste do início da década
de 1980 marcou um ponto de inflexão no processo de desenvolvimento do país, com a crise
fiscal suplantando qualquer tentativa de continuidade do modelo vigente desde meados da
década de 1930 (BARROS DE CASTRO et al., 2011).
Pelo lado externo, a redução do influxo de capitais estrangeiros como reflexo do ajuste
cambial da economia norte-americana, aliado às moratórias praticamente simultâneas de países
emergentes, eliminou qualquer possibilidade de substituição do fluxo de financiamento de
infraestrutura pelo capital externo. A literatura demonstra que os capitais voluntários passam a
retornar aos países latino-americanos a partir do início da década de 1990 (BARROS DE
CASTRO et al., 2011; VASCONCELLOS; GREMAUD; TONETO Jr., 2017; BATISTA Jr.,
2005)
A reversão dos fluxos financeiros em direção aos países emergentes, a partir das
mudanças do contexto macroeconômico, não apenas dos países desenvolvidos (home countries)
mas também dos países emergentes (host countries), evidencia que os fluxos internacionais de
capitais se tornam menos dependentes das variações do comércio (LEAL FERREIRA, 1995;
STEPHANY; DEVLIN; FFRENCH-DAVIS, 1997). Dessa forma, com destaque para os
capitais de portfólio, os investimentos diretos ampliaram sua participação nos emergentes,
movimento que se intensificou a partir da segunda metade da década de 1990.
Superadas as restrições brasileiras de acesso ao mercado internacional de crédito,
oriundas das crises da dívida da década de 1980, a partir da década seguinte se eleva o volume
de investimentos diretos externos em projetos de infraestrutura, estando o Brasil no contexto
dos países emergentes que responderam por mais de 1.700 transações de operações financeiras
em infraestrutura (SADER, 2000), depois de, na sua maioria, terem se submetido a ajustes
macroeconômicos que reduziram a presença do Estado produtor na economia com programas
de liberalização comercial e redução dos crônicos processos inflacionários.
Frischtak (2013) destaca a queda na participação do setor público neste volume de
investimentos se comparado com os níveis verificados na década de 1970, mas apontando para,
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a partir das reformas liberalizantes da segunda metade da década de 1990, com destaque para a
aceleração das privatizações em setores estratégicos da infraestrutura, alguma recuperação
apenas no setor de telecomunicações, mantendo os demais nos mesmos patamares anteriores às
reformas.
A questão da participação pública ou privada em investimentos no setor de
infraestrutura é dividida nos vários mercados. Enquanto a Ásia e América-Latina o setor público
continua preponderante, a despeito do aumento da participação do setor privado, na Europa
alguns setores são predominantemente públicos e, em outros, o investimento privado é
preponderante. Países como Inglaterra e Chile são os exemplos mais conhecidos de predomínio
do setor privado, com resultados positivos (FRISCHTAK, 2013).
Considerando-se as limitações do setor público, em função da crise fiscal, das questões
regulatórias, das distorções alocativas, das dificuldades de elaboração de contratos e projetos,
aliado aos elevados níveis de corrupção em entidades do Estado e da baixa eficiência (muitas
vezes em função da politização na indicação de cargos) das agências reguladoras, o país, a partir
das falhas de governo, mesmo após a estabilização inflacionária, ainda encontra dificuldades
para tornar viável a ampliação da participação do setor privado no setor, seja no tocante ao
financiamento ou mesmo na operação de projetos do setor, e essa se constitui como uma
alternativa (talvez a única) para a elevação no volume investimentos em infraestrutura.

17

1.1 Problema de Pesquisa
A questão central da pesquisa é entender por que razão o Brasil, vencida a etapa da
estabilização inflacionária, não foi capaz de desenvolver mecanismos de financiamento
estruturados para viabilizar o aumento da participação do setor privado em projetos de
infraestrutura. A literatura contempla algumas teses acerca da importância do desenvolvimento
de mecanismos de financiamento para esse setor (SADER, 2000; GARCIA, 1996; SAWANT,
2010; WEELS; GLEASON, 1995), mas existe um “gap” a ser explorado que possibilita o
cruzamento do cenário macroeconômico e as respectivas respostas em termos de política
econômica, especificamente no Brasil pós estabilização da hiperinflação, com o objetivo de
financiar projetos em infraestrutura.
Os trabalhos de Leal Ferreira (1995), Moreira; Carneiro (1994); Ferreira (1994),
apresentam diagnóstico do setor de infraestrutura no Brasil e apontam alternativas de
financiamento, a partir de investidores internos, externos e as limitações enfrentadas pelo setor
público a partir da crise fiscal e dos desafios macroeconômicos oriundos de crises estruturais
pelas quais os países da América-Latina em geral e o Brasil especificamente enfrentaram,
principalmente nos anos 1980.
De Bretton Woods à década de 1990, a economia mundial funcionou em sintonia com
uma configuração inédita do sistema financeiro internacional, que teve como objetivo principal
possibilitar a definição e o cumprimento de regras fundamentais de comportamento dos
participantes, abrindo a possibilidade do atingimento de níveis de prosperidade econômica
nunca verificado em qualquer outro momento da história (CARDIM CARVALHO, [199?]).
Das instituições criadas naquela conferência, o Banco Mundial e suas subsidiárias
desempenharam papel de destaque no provimento de financiamento de longo prazo para países
emergentes, com destaque para projetos em infraestrutura.
A obtenção de dados junto aos principais bancos públicos de fomento do Brasil,
associado à coleta de informações por meio de entrevistas estruturadas e textos de jornais,
possibilitará a definição de qual foi a participação (e a eventual influência) dessas instituições
na forma de financiamento de projetos de infraestrutura no país a partir da estabilização
inflacionária. A forma como se constituía o funding dos financiamentos, bem como se essas
operações oneravam os cofres públicos e se a ação desses bancos gerava atração de outros
competidores (ou afastava potenciais entrantes), serão investigadas.
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O estudo sobre as operações dos principais organismos multilaterais na viabilização de
projetos de infraestrutura, auxiliará no estabelecimento das conexões relativas à importância
desses organismos na tentativa de responder à pergunta de pesquisa. A partir da identificação
da forma como tais entidades participaram de projetos no setor, bem como se o país criou
condições para atração de financiamentos e a sua importância quantitativa e qualitativa no
provimento de funding para projetos do setor, possibilitarão identificar de que forma apoiaram
(ou participaram) de projetos em países emergentes a partir de um cenário de estabilidade
macroeconômica, conforme apontado por autores como Dailami; Leipziger (1998);
Augenblick; Custer (1990).
1.2 Objetivos
O objetivo geral desta pesquisa é decifrar de que maneira as condições
macroeconômicas do Brasil foram determinantes (ou de alguma forma influenciaram) no
desenvolvimento de mecanismos de financiamento para projetos de infraestrutura no Brasil, a
partir da estabilização monetária.
Os objetivos específicos estão listados a seguir:
- Apresentar a influência de variáveis como a taxa de câmbio e o desequilíbrio
fiscal na forma como as operações de financiamento de infraestrutura se estruturam no período
estudado, bem como a importância dos bancos públicos;
- Buscar, na participação do setor privado, novos instrumentos financeiros que
possam se constituir como opções para o desenvolvimento de operações que tornem viáveis
projetos de infraestrutura no país.
1.3 Contribuições
Essa tese tem como proposta proporcionar ao menos 2 contribuições:
Primeiramente, demonstrar que os ciclos econômicos de uma economia com
estabilização inflacionária tardia, e todos os possíveis corolários daí decorrentes (desequilíbrios
fiscais, perda de

credibilidade externa, estrangulamento do balanço de pagamentos e

desarranjos institucionais graves), não tem outra opção senão atrair capital privado para o
financiamento de investimentos em infraestrutura, abandonando modelos tradicionais de
utilização de recursos do setor público (aliás, deixando ao Estado outros papéis de igual
importância, mas de reduzido protagonismo), como forma de viabilizar operações de
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financiamento que atraiam investimentos em infraestrutura. (DELLA CROCE; GATTI, 2014;
MOREIRA; CARNEIRO, 1994)
Como segunda contribuição, o estudo, mediante o cenário de estabilização monetária
no Brasil (na segunda metade da década de 1990) e da elevação da liquidez internacional (na
primeira metade da primeira década do Século XXI), procurará destacar que um ambiente
macroeconômico e institucional estável é condição indispensável para possibilitar que os
complexos projetos de infraestrutura possam ser viabilizados a partir de operações sustentadas
de financiamento, uma vez que são de lenta maturação, com retorno a longo prazo e conjunto
não desprezível de riscos envolvidos (políticos, de insolvência, de crédito, de expropriação por
parte dos host countries, de marcos regulatórios (SAWANT, 2010; SÁNCHEZ, 2010).
A não trivialidade dos investimentos em infraestrutura gera a esse setor desafios
adicionais de atração de interessados em financiar projetos, principalmente naqueles países com
desequilíbrios macroeconômicos estruturais, materializados em inflação acima da meta, déficits
fiscais crônicos e desajustes institucionais (TUROLLA; PAIVA; MONTEIRO, 2009). Ainda
assim, a partir da primeira metade da década de 1990, a abundância de capitais externos passou
a buscar em empreendimentos de infraestrutura, uma boa oportunidade para obtenção de bons
retornos financeiros, com destaque para a América-Latina (WORLD BANK, 2017).
Ainda na esteira das conquistas do país na década de 1990, alguns desafios para, por
exemplo, a atração de capitais externos, estavam colocados tais como a manutenção da
estabilidade econômica, materializada na

inflação controlada, um mercado de capitais

minimamente estruturado, investidores institucionais constituídos, um sistema financeiro
desenvolvido e um mercado de seguros que possibilitassem alguma garantia aos investidores
(MOREIRA; CARNEIRO, 1994), abriam a perspectiva de atração de capitais externos para
participar deste setor, sem os riscos associados aos desajustes macroeconômicos existentes.
Como terceira contribuição, a tese versará sobre a atuação dos organismos multilaterais
no financiamento de projetos de infraestrutura. Se é verdade que o Banco Mundial melhorou
sua relação política com governos latino-americanos a partir da redemocratização e da
estabilização macroeconômica da região, resgatando seu papel original de
promover investimentos privados por meio de garantia de participação em
empréstimos e outros investimentos realizados por investidores privados; e, quando o
capital privado não estiver disponível em termos razoáveis, suplementar os
investimentos privados fornecendo-lhes, segundo condições adequadas,
financiamento de atividades produtivas que estejam acima da sua capacidade de
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financiamento, através de fundos criados para esses e outros recursos (BRESSER
PEREIRA, 1995, p. 11).

Dessa forma, a análise proposta se encaixa bem à realidade brasileira a partir da segunda
metade da década de 1990, quando o Banco Mundial passa a ter papel mais ativo no
financiamento da ampliação dos investimentos em infraestrutura, no bojo da melhora dos
fundamentos macroeconômicos do país.
Destacar o papel dos organismos multilaterais como parceiros do capital privado e do
setor público em projetos de infraestrutura, considerando a ausência de mecanismos de
financiamento de longo prazos desenvolvidos, será outra contribuição dessa tese. Hermann
(2003) aponta para as malsucedidas tentativas de buscar mecanismos de financiamento de longo
prazo que superassem o autofinanciamento, o crédito privado e o crédito externo, a partir das
reformas promovidas pelo PAEG entre 1964-1967 e mesmo a reforma que possibilitou a
introdução dos bancos múltiplos, em 1988. Os períodos de crescimento mais acelerado na
economia brasileira ocorreram à margem da existência de fontes de financiamento de longo
prazo no país.
A demanda por um novo ativismo por parte do Estado (FRISCHTAK, 2008) irá
possibilitar o estudo da atração do capital privado internacional e sua influência no
comportamento da macroeconomia deste período. Aqui também a contribuição é teórica, uma
vez que alguns autores preconizam que a abertura a capitais externos pode gerar níveis de
vulnerabilidade externa que coloca em risco a estabilidade macroeconômica, e que controles de
capitais (ainda que temporários) são desejáveis (BATISTA Jr., 2005; OREIRO; SILVA;
PAULA, 2003). Existe uma corrente de autores que relativiza os riscos de uma abertura maior
a capitais externos, uma vez que os benefícios da atração de capitais externos possibilitariam
uma maior inserção do país no comércio internacional, além de auxiliar a modernização da
indústria no país. Para esses autores, a taxa de câmbio se encarregaria de promover os ajustes
necessários (FRANCO, 2004; SCHWARTSMAN; GIAMBIAGI, 2014).
Ainda na linha da carência de linhas de financiamento de longo prazo para
financiamento do setor de infraestrutura, tradicionalmente o setor de infraestrutura no Brasil se
financiou por meio de recursos de receitas operacionais, recursos do Tesouro, receita de crédito
e receita não operacional (PÊGO FILHO; CÂNDIDO Jr; PEREIRA, 1999). O Brasil
praticamente se viu forçado a atrair o capital privado para cumprir algumas tarefas, tais como
a formação de capital a partir da retomada de obras inacabadas, melhora de custos de projetos
já em andamento, melhor utilização dos insumos e a adoção de padrões mais socialmente
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aceitáveis. O modelo de financiamento a partir do qual foi possível ampliar a participação do
setor privado se dividiu entre concessões, privatizações e o Project Finance, o que conduziu o
Estado ao novo padrão de participação aludido por Frischtak (2008).
Existe relativo consenso entre os economistas que os investimentos em infraestrutura se
constituem como um poderoso instrumento de aceleração do crescimento econômico, de
redução das desigualdades e da melhora dos custos de transação. No Brasil, inversamente ao
ocorrido na década de 1970 (WORLD BANK, 2017), o setor público perdeu capacidade de
investimento neste setor, redundando no decréscimo de sua participação, que é superior a 50%
em anos recentes, comparando-se os dois períodos.
Paradoxalmente ao Brasil das primeiras duas décadas do início do século XXI, no início
do século XIX até meados do século XX a infraestrutura do país se caracterizava por ser
predominantemente privada (FRISCHTAK, 2013), a partir de empresas que recebiam
concessões via outorga do Estado (FERREIRA; AZZONI, 2011). Naturalmente, em função da
precária estrutura legal predominante, que acarretava um ambiente regulatório confuso, em
pouco tempo essas concessões entregavam serviços de baixa qualidade, com reduzida
possibilidade de expansão e atraso em relação às possíveis oportunidades de alterar da matriz
de desenvolvimento, de agrária para industrial.
O Brasil nacional-desenvolvimentista, que prevaleceu enquanto não se esgotavam os
instrumentos fiscais à disposição do setor público, até o início da década de 1980, tinha no
estado produtor o carro-chefe dos investimentos, com destaque para a infraestrutura (PAIVA
ABREU, 1990; BAER, 1995). A década de 1950, durante a vigência do Plano de Metas, e
posteriormente, durante a vigência dos PND´s, possibilitaram ao país experimentar o
surgimento de diversas frentes que ampliaram a qualidade e a extensão dos investimentos em
infraestrutura, que possibilitaram a aceleração do crescimento econômico e melhoraram a
competitividade do país.
Se por um lado os investimentos em infraestrutura aperfeiçoaram as condições de
competição do país, seja pela redução dos custos de transação1, pelo encurtamento das
distâncias entre mercados produtores e consumidores ou mesmo a partir do aumento da
velocidade das transações, também claro que o Brasil cumpriu 3 estágios na forma de financiar
esse setor: primeiramente com recursos privados, em seguida por meio do Estado produtor e
“A economia de custos de transação é uma abordagem institucional comparativa da organização econômica na
qual se faz da transação a unidade básica de análise” (WILLIAMSON, 2012, p. 353).
1
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por fim o Estado Regulador. Os resultados, conforme apontado pelo World Bank (2017);
Vasquez; Hallack; Queiroz (2016) continuam abaixo daquilo que o país necessita.
Ainda de acordo com o World Bank (2017), os países da América–Latina não
apresentam um quadro de infraestrutura suficientemente capaz de proporcionar a retomada do
crescimento sustentado da economia e, ao mesmo tempo, gerar impactos sobre a produtividade
e sobre os custos de transação, essenciais para a melhoria da competitividade e para a redução
dos níveis de pobreza, possibilitando que os países da região possam competir com outros
emergentes no mercado mundial.
Além do volume de investimentos das últimas décadas estar abaixo daquele verificado
em países desenvolvidos ou mesmo de outros emergentes (FRISCHTAK;NORONHA, 2016),
as maiores economias da região apresentam níveis ainda mais baixos do que países menores e
economias menos representativas, com evidente articulação com os anos prolongadas de
desequilíbrios macroeconômicos e desequilíbrios institucionais que confirmam a tese de que,
vencida a batalha da hiperinflação, ainda assim haveria um longo percurso até o
desenvolvimento de mecanismos de financiamento deste setor.
O Brasil, conforme demonstrado na tabela 1, especificamente, tem na infraestrutura um
setor com muitas carências, reduzindo a média de investimentos da região para baixo,
consequência de anos de resultados fiscais negativos e da ausência do desenvolvimento de
mecanismos criativos e sustentados para o setor, de resto fortemente dependente do Estado
ainda como rescaldo do modelo de crescimento do Século XX, bastante contaminado pela
economia fechada e centrado no setor público como instrumento de correções de falhas de
mercado.
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Tabela 1 – Investimento em infraestrutura no Brasil (% PIB) – valores nominais
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Saneamento Eletricidade Telecomunicações Transportes
0,23%
1,25%
1,33%
0,50%
0,23%
1,22%
1,86%
0,45%
0,14%
1,07%
0,69%
0,43%
0,20%
0,77%
0,58%
0,30%
0,18%
0,65%
0,73%
0,38%
0,18%
0,69%
0,68%
0,47%
0,21%
0,76%
0,54%
0,45%
0,18%
0,73%
0,54%
0,47%
0,20%
0,64%
0,63%
0,52%
0,24%
0,83%
0,59%
0,58%
0,24%
0,85%
0,47%
0,69%
0,20%
0,90%
0,49%
0,68%
0,21%
0,68%
0,51%
0,61%
0,20%
0,65%
0,47%
0,66%
0,22%
0,67%
0,42%
0,65%
0,21%
0,70%
0,43%
0,58%
0,19%
0,68%
0,45%
0,54%
0,20%
0,66%
0,45%
0,46%
0,20%
0,64%
0,44%
0,48%

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Pezco Economic and Business Inteligence, 2019

De acordo com Vasquez; Hallack; Queiroz (2016), as estimativas do Banco Mundial
apontam para a necessidade de recursos da ordem de US$ 1 trilhão para países de baixa e média
renda para encaminhar projetos de infraestrutura. Instituições como o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outros bancos públicos se tornam
fundamentais como agentes provedores de funding para infraestrutura o que remete à
rediscussão do papel do Estado enquanto articulador da atração de financiamentos de longo
prazo para o setor.
As dificuldades do Estado como gestor no sentido do planejamento, elaboração e
escolha dos projetos que apresentam melhor custo-benefício, bem como as tarefas de execução,
operação e fiscalização dos seus ativos na área de infraestrutura, seja da administração direta
ou mesmo indireta, tem tornado a consecução de projetos de infraestrutura bastante distantes
das necessidades de investimentos do país neste setor (FRISCHTAK; NORONHA, 2017).
Os investimentos privados, a partir da década de 1990, por meio de investimentos
diretos estrangeiros, de alguma forma suplantaram as crônicas deficiências apontadas pelas
distorções de governança na gestão do setor público. Nesse sentido, Sader (2000), destaca que
o setor privado se tornou um imprescindível provedor de funding para o setor de infraestrutura.
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O autor estima que, entre os anos de 1990 e 1998, os países emergentes absorveram um
montante próximo a US$ 458,2 bilhões em projetos de privatização, concessões e outras formas
de participação.
Em especial, o Brasil, superado o crônico processo de hiperinflação, passou por um
amplo processo de redução da participação do Estado provedor por intermédio de um ousado
programa de desestatização do setor de infraestrutura, com uma profunda alteração na forma
como o governo participava da atividade econômica (LAZZARINI; MUSACHIO, 2015) e em
um contexto de tentativa de melhoria da eficiência da economia.
Ainda que a partir da década de 1990, com o advento das privatizações e a ampliação
da participação do capital privado no setor, com destaque para o deslocamento do Estado para
a tarefa de coordenar e regulamentar as atividades ligadas à infraestrutura, por intermédio das
agências reguladoras (DÁVILA-FERNÁNDEZ, 2015), ainda assim ficaram evidentes a
insuficiência de investimentos para a sustentação do crescimento de longo prazo, abrindo uma
lacuna entre as necessidades produtivas e o estoque vigente.
Na busca por formas mais sustentadas de investimentos, o espaço para o capital
estrangeiro passa a ocupar papel de destaque nas tentativas de ampliação da participação do
capital privado no financiamento de investimentos em infraestrutura, seja a partir das
concessões ou mesmo a partir de aquisições de empresas nacionais, sejam elas privadas e/ou
públicas.
Nessa linha, Frischtak (2013) destaca que a insuficiência de recursos reduz o volume de
investimentos em infraestrutura, e o Estado é chamado para ser o provedor de recursos desse
setor, uma vez que são elevadas as externalidades geradas e, principalmente, pelos longos
períodos de retorno dos investimentos caso fossem providos pelo setor privado, cuja viabilidade
somente seria possível por meio da formação de monopólios naturais, o que reforçava a
presença do Estado no setor. No contexto na América-Latina, essa realidade passou a ser
alterada a partir da década de 1980, quando o esgotamento fiscal dos estados nacionais impediu
que grandes projetos de infraestrutura fossem viabilizados, tornando o capital privado uma
alternativa para a expansão deste setor.
Ainda que historicamente as agências públicas de fomento tenham representado quase
90% de todo investimento em infraestrutura no país (GARCIA, 1996), o país tem
experimentado uma maior participação do capital privado (inclusive superior àquela vigente
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nos demais países da América-Latina, de acordo com World Bank (2017). Esse movimento se
intensificou a partir da estabilização da hiperinflação dos preços besankona década de 1990,
aliado ao processo de privatizações de alguns setores de infraestrutura, com destaque para
energia e telecomunicações.
A experiência internacional, com destaque para países como Inglaterra, Chile e Nova
Zelândia, estabeleceram novos modelos de participação do setor privado em projetos de
infraestrutura (FRISCHTAK, 2013). O Brasil, a partir do processo de privatização da década
de 1990, aliado a um movimento no sentido de concessões, conseguiu atrair capital privado
para esse setor. Ao longo da primeira década do Século XXI, entretanto, seja pela reorientação
de política econômica ou mesmo por falhas do sistema (a politização de algumas agências
reguladoras, por exemplo), geraram a volta do Estado como financiador de projetos de
infraestrutura sem, no entanto, as questões fiscais (que se constituíam como um dos pontos de
estrangulamento em passado recente) tivessem sido definitivamente resolvidas.
Existe uma janela de oportunidades para que o capital privado estrangeiro amplie sua
participação em investimentos em infraestrutura, por uma razão bem destacada a partir da
constatação de Silva; Bruno (2009), que ressaltam a crise fiscal e o profundo engessamento
causado pelas vinculações constitucionais, o que reduz o montante de gastos discricionários e
obriga esse mix de gastos entre setor público e privado, com crescimento mais acelerado deste
último a partir da década de 1990, e o reposicionamento do Estado em outras tarefas que
possibilitem a viabilidade da atração de capitais (FRISCHTAK, 2008).
O World Bank (2017) aponta para uma acelerada deterioração fiscal de países da
América-Latina, articulada com a crise financeira de 2009 e seus impactos nas economias da
região. Se for considerado o déficit pelo conceito nominal, a economia brasileira representava,
em relação percentual com o PIB, o pior cenário da região. Tal fato, de acordo com Frischtak
(2013) fez com que o “pêndulo” das políticas públicas mais uma vez se inclinasse em direção
ao Estado, permanecendo, portanto, o desafio dessas economias desenvolverem mecanismos
de atração do capital privado como complementar ao investimento do Estado. O mesmo
relatório do Banco Mundial destaca que são recursos que são complementares e não
excludentes.
No tocante aos mecanismos de financiamento, Lazzarini; Lima; Makhoul (2017);
Frischtak (2013) destacam que a não trivialidade dos mecanismos de financiamento de projetos
de infraestrutura compele as autoridades a desenvolverem mecanismos criativos que, ao mesmo
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tempo que reduzam a importância dos bancos públicos na concessão de empréstimo, possam
atrair a iniciativa privada por meio do envolvimento do mercado de capitais, pela redução da
taxa de juros, pela melhora do ambiente regulatório e pela estabilidade institucional, com a
criação de mecanismos que garantam aos potenciais interessados níveis de risco que promovam
o crowding-in (atração) dos gastos privados.
1.4 Proposições iniciais
De que forma as condições macroeconômicas exerceram influência no processo de
financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil?
Essas condições macroeconômicas estimularam ou desestimularam o desenvolvimento
de mecanismos de financiamento desse setor? Por exemplo, maior risco cambial leva à busca
de mais fontes domésticas, coeteris paribus? A situação fiscal influencia a oferta de fundos nos
sistemas de fomento público? Em que condições macro os agentes tendem a buscar mais
financiamentos internacionais, particularmente de multilaterais?
Como forma de tentar responder a essas perguntas, algumas proposições foram
elencadas:
P1 – A estabilidade inflacionária foi geradora de taxa de juros elevadas, o que
deslocou capitais de investimentos produtivos para o mercado financeiro, além de gerar um
diferencial de juros entre o mercado interno e externo, que atraiu capitais de curto prazo em
detrimento de capitais de longo.
P2 – A volta do Estado produtor suplantou o Estado regulador, gerando
instabilidades regulatórias que afastaram os aportes em infraestrutura, bem como aprofundou a
deterioração fiscal, obrigando os governos que se sucederam a se tornarem absorvedores de
poupança interna e externa, deixando os investimentos em infraestrutura em segundo plano.
P3 – A política econômica local, direcionada para o fortalecimento de grandes
grupos empresariais, se constituiu como um desestímulo para a estruturação de mecanismos de
financiamento para projetos de maior risco, uma vez que o crédito era abundante e barato
comparativamente às demais linhas de crédito disponíveis no mercado.
P4 – O regime cambial exerceu influência na decisão de investimentos no setor
de infraestrutura. A adoção de um regime de flutuação suja, a partir do final da década de 1990,
gerou instabilidade no fluxo de recursos para o setor de infraestrutura.
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P5 – As agências multilaterais se tornaram parceiras no fornecimento de crédito
para o setor de infraestrutura. Essas mesmas agências funcionaram como apoiadoras para
financiamentos de bons projetos de infraestrutura.
P6 – O mercado de capitais se modernizou ao ponto de possibilitar a criação de
mecanismos de mercado que aumentar a oferta de crédito e a disposição a risco dos potenciais
participantes do mercado.
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1.5 Estrutura da Tese
Capítulo 1:
Introdução: Apresentação da estrutura da tese, bem como a definição dos objetivos (geral e
específicos), além do preenchimento de lacunas de pesquisa e as contribuições esperadas pela
tese;
Capítulo 2:
Revisão da literatura, tanto aquela de relativa à abordagem econômica de negócios
internacionais (custos de transação e teoria institucional), quanto uma revisão de teoria
econômica, concentrada nas falhas de mercado, governo e na estrutura de financiamento.
Capítulo 3:
Contexto da Economia Brasileira: o processo de estabilização inflacionária e as variáveis que
concorreram para manutenção desta condição. Estudar o comportamento da taxa de juros, dos
bancos de fomento, da abertura da economia e das alterações de política econômica do período.
Capítulo 4:
Metodologia da Pesquisa: apresentação do percurso metodológico percorrido, apontando o
problema, as proposições, o levantamento e a análise dos dados, além do tipo de pesquisa
desenvolvido, as principais descobertas e limitações.
Capítulo 5:
Apresentação e análise dos resultados: os determinantes macroeconômicos para o
financiamento multilateral em projetos de infraestrutura, a influência do setor externo, a
estabilização inflacionária como concorrente do desenvolvimento de linhas de financiamentos
sustentadas, o papel dos bancos públicos como inibidores do funding para infraestrutura.
Capítulo 6:
Considerações: contribuições do estudo, principais limitações, implicações teóricas e
gerenciais, sugestões para pesquisas futuras, os determinantes para que o setor de infraestrutura
tenha linhas de financiamentos estruturadas e sustentadas, o desenho de modelo de negócios
que possibilite a superação deste ponto de estrangulamento estrutural da economia brasileira.
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Figura 1 – Estrutura da Tese

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Cunha, 2018.
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2.

REVISÃO TEÓRICA
Esse capítulo tem como objetivo buscar, na literatura, a fundamentação teórica que

possibilite dar sustentação à evolução das estruturas de financiamento de projetos de
infraestrutura no Brasil. Para tanto, vale ressaltar, historicamente, o evolver dos principais
mecanismos de financiamento deste setor ao longo das últimas décadas.
Dessa forma, merece destaque o papel desempenhado pelo setor público durante as
primeiras décadas do Século XX. É importante registrar, a partir de uma visão keynesianodesenvolvimentista, articulada com o próprio modelo de desenvolvimento econômico do país
durante o início da industrialização, período que possibilitava articular o orçamento público (e
sua virtual capacidade de se endividar ou, na pior das hipóteses, emitir moeda sem medir as
consequências inflacionárias) e grandes projetos de infraestrutura de uma economia que
transitava de agrária para industrial.
A transição do capital oriundo do setor público para, em função dos ciclos econômicos
e do aprofundamento da crise fiscal, a partir da década de 1980, o capital privado merece
destaque, uma vez que este é capaz de selecionar com mais eficiência os riscos que são inerentes
ao projeto, considerando, adicionalmente, que necessita de um sistema financeiro e de um
mercado de capitais minimamente estruturados, de modo a que operações de financiamento
sejam elaboradas de forma mais criativa do que as formas tradicionais de crédito disponíveis,
de maneira a que exista uma diluição dos riscos com consequências positivas para a sociedade
e para o mercado
Merece destaque o apoio de agências de fomento que, a partir do papel desempenhado
pelos organismos multilaterais, se constitui como parte fundamental deste tripé de operações
estruturadas de financiamento de infraestrutura. Neste aspecto, especificamente, a agenda
destas entidades, a partir do final da década de 1980 e início dos anos 1990, vai permitir que,
ao mesmo tempo que o país vencia a batalha contra a hiperinflação, também se modernizava a
partir de um amplo processo de privatizações, que teve apoio dessas instituições, seja
diretamente ou mesmo a partir de suas subsidiárias, possibilitando uma elevação dos
investimentos neste setor a partir da segunda metade da década de 1990.
Considerando que a infraestrutura se constituiu como uma falha de mercado, a discussão
de aspectos como externalidades geradas, assimetria de informações, formação de monopólios
e a presença de bens públicos se torna fundamental para entender de que forma se estrutura,
operações de financiamento deste setor. A presença do setor público remete às falhas de
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governo, destacando às muitas vezes frágeis intervenções governamentais. Os custos de
transação, estudados em conjunto com o papel desempenhado pelas instituições, possibilitará
entender de que forma são estruturadas as operações mais conhecidas de financiamento do setor
de infraestrutura.
2.1 Estado, financiamento de projetos de infraestrutura e agências multilaterais
O Estado surge na economia como uma forma de organizar e melhorar as relações entre
os agentes econômicos, como resultado da evolução natural da sociedade. A despeito de todas
as imperfeições que fazem parte da existência deste ator na economia, sua supressão significaria
plena ausência de regulação nas relações econômicas, o que redundaria em uma convivência
pouca civilizada entre as pessoas e os diversos grupos que fazem parte da sociedade
(GIAMBIAGI; ALÉM, 2011; BESANKO et al., 2012). No tocante aos bens públicos,
considerando a dificuldade de fixação de preço e a identificação da quantidade que os agentes
desejam consumir, é ao Estado que cabe equacionar tal dificuldade, muito distante da
incapacidade de solução por parte do mercado (BRESSER PEREIRA, 1996).
No Brasil, a presença do Estado esteve articulada com o processo de desenvolvimento
da economia, principalmente ao longo do Século XX. Até os anos 1930, a lógica da presença
do Estado passa a alterar a estrutura e o sentido da industrialização do país, superando a etapa
agroexportadora. A atuação do Estado neste período passa pelo Estado condutor, por intermédio
da política econômica destinada a fomentar a industrialização, pelo Estado regulamentador,
cuja função mediadora auxilia na superação dos dilemas intra (classe operária – patrões) e
intercapitalista (criação de instituições para as quais foram deslocadas as soluções de conflito
advindas do mercado). O Estado produtor passa a oferecer uma gama de serviços de
infraestrutura, além de bens de outros setores como intermediários e indústrias de base; Estado
financiador, a partir dos bancos públicos que se tornaram grande receptores da poupança
nacional e, portanto, os grandes financiadores da economia (VASCONCELLOS; GREMAUD;
TONETO Jr., 2017; PAIVA ABREU, 1990).
No tocante ao funding e aos instrumentos de captação disponíveis, o Estado financiador
assume um papel a decisivo logo após a crise de 1929, uma vez que os instrumentos tradicionais
de captação (ações, bônus etc) sofreram profunda retração em função da crise no mercado de
capitais (HERMANN, 2003). Dessa forma, os bancos, dada sua estrutura de operações, tem no
curto prazo o foco dos seus negócios, deixando que o financiamento de infraestrutura se
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reduzisse quase que exclusivamente ao setor público, único em condições de oferecer
empréstimos de longo prazo, fundamentais em projetos deste tipo.
A literatura demonstra que a formação de monopólios naturais é comum nos setores de
infraestrutura, predominantemente em função da escala de investimentos requerida (KON,
2004; BENEVIDES, 1998; KUPFER; HASENCLEVER 2002). Os conceitos de monopólio
natural pressupõem a existência do dilema da eficiência produtiva e alocativa do investimento
(TUROLLA; PAIVA; MONTEIRO, 2009), o que torna, em função do montante dos custos
fixos envolvidos, elevado o custo de capital necessário para a consecução do projeto.
Os riscos envolvidos em projetos de infraestrutura que, pela definição do World Bank
(2017) podem ser classificados como telecomunicações, energia, água, transporte, saneamento
e prevenção à enchentes, remetem ao conceito de monopólio natural, mas, ao mesmo tempo, de
acordo com Ramamurti; Doh (2004), envolve, riscos adicionais como as instabilidades políticas
(gerando instabilidades institucionais que elevam o risco de expropriações (WELLS;
GLEASON, 1995)), resultados não comercializáveis, ativos mais específicos e intensivos em
capital.
Ao contrário de outros setores da economia, o de infraestrutura sofre mais
acentuadamente com as questões relativas a falhas de mercado, o que naturalmente obriga à
intervenção estatal via regulação (RAMAMURTI; DOH, 2004). Na perspectiva do estudo do
financiamento deste setor, de resto considerado como um ingrediente fundamental para a
redução dos custos de transação (HENNART, 2010) e para o aumento da produtividade,
possibilitando a indução de um processo sustentado de crescimento econômico (SERVEN;
CALDERÓN, 2010).
Naquilo que toca os investimentos em infraestrutura, a participação do setor público se
apresenta como “natural” (FRISCHTAK, 2005), haja vista a escala de investimentos requeridas
inicialmente e, especificamente no caso do Brasil, foi a resultante da elevação da arrecadação,
a partir da década de 1930, articulada com a modernização do sistema de arrecadação, a melhora
no sistema de cobrança de tributos e com a capacidade de endividamento do setor público. A
“natureza” da participação do Estado está ligada ao fato dos investimentos em infraestrutura se
constituírem, essencialmente, como um monopólio natural, pela escala de investimentos
requeridas e pelo dilema entre alocação de recursos e eficiência produtiva (TUROLLA;
PAIVA; MONTEIRO, 2009; DÁVILA-FERNANDEZ, 2015), que demanda a presença de um
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Estado inicialmente produtor para, a posteriori, um Estado regulador (FRISCHTAK;
GIMENES, 2005).
A partir de 1964, com o início do período militar, dinamizou-se os quatro aspectos de
atuação do Estado listados anteriormente, embora as questões ligadas ao Estado financiador
tenham se agravado desde o início da década de 1930, o que, com as reformas institucionais da
segunda metade dos anos 1960 (a saber monetária, do mercado de capitais e tributária)
possibilitou a criação de mecanismo de captação de poupança interna, como forma de
possibilitar sua manutenção como agente financiador e produtor da economia brasileira (LEAL
FERREIRA, 1995).
As discussões sobre reforma do Estado passaram a ter, na ineficiência do próprio Estado
(e no seu gigantismo), o cerne das profundas crises pelas quais o país passou ao longo das
décadas de 1980 e 1990, havendo um consenso acerca dos efeitos nocivos do descontrole fiscal
dos entes públicos sobre a estabilização macroeconômica, razão pela qual tentativas de
racionalização e controle financeiro do setor público nacional e a redefinição do papel do Estado
na economia e um amplo programa de privatizações passaram a ser levados em consideração.
A reforma do Estado e a estabilização da moeda não geraram, entretanto, um sistema de
financiamento que pudesse viabilizar investimentos em infraestrutura ou mesmo empresariais,
sem os quais, vale ressaltar, a própria estabilidade pode ser comprometida. No Brasil desde
então permanece a existência de um tímido mercado de capitais (incapaz de viabilizar grandes
projetos), além da farta distribuição de juros subsidiados por parte de entidades públicas (com
destaque para o BNDES). Continua na conta do financiamento do setor público (via dívida
mobiliária) o alongamento de algumas linhas de financiamento, sem que tal se constitua como
algo estrutural que permita a superação dos pontos de estrangulamento tradicionalmente
observáveis na economia brasileira (BARROS DE CASTRO et al., 2011).
A superação do estrangulamento no setor de infraestrutura, sejam eles os estruturais de
financiamento - ou mesmo aqueles derivados da precária infraestrutura - demandam elevados
investimentos, seja nos serviços de utilidade ou mesmo na reengenharia financeira que
possibilitará romper com aquela que, atualmente, junto com o elevado déficit e dívida públicos,
inviabiliza a atração de investimentos pela impossibilidade de garantias reais concedidas pelo
Tesouro, haja vista o insustentável desequilíbrio fiscal e o estoque da dívida pública, que tornam
o setor público virtualmente insolvente e incapaz que proporcionar garantias a grandes projetos
de infraestrutura.
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Os investimentos em infraestrutura em países emergentes são insuficientes face às
necessidades locais e às diversas carências acumuladas. As dificuldades de investimentos do
setor público estão articuladas aos crônicos desequilíbrios fiscais e às estruturais dificuldades
do setor público local de lidar com ineficiências ligadas à falta de transparência, loteamento de
cargos com nomeações políticas, sucateamento, manutenção deficiente, elevados custos de
transação, falta de boas práticas gerenciais alinhadas àquelas vigentes em países desenvolvidos
dentre outros. No caso específico do Brasil, a questão do Estado produtor se agrava a partir do
modelo desenhado pela Constituição de 1988, que amplifica a crise já profunda da década de
1980 e coloca em risco os investimentos que dependem de um Estado financiador, conforme
aquele desenhado ao longo da expansão industrial do Século XX (PORTO, et al. 2017;
BRESSER PEREIRA, 1996; LAZZARINI; MUSACHIO, 2015).
O desenvolvimento de operações financeiras sustentadas para o financiamento da
infraestrutura tem gerado amplo debate nos meios acadêmicos e no mercado (LEAL
FERREIRA, 1995; FRISCHTAK, 2013; GARCIA, 1996; OLIVEIRA FILHO, 2017). A
possibilidade de retomada dos gastos em infraestrutura, nas primeiras décadas deste século, se
insere em um contexto de relativa abundância de capitais externos no mercado internacional,
pela baixa taxa de juros e pela elevada liquidez internacional, além da relevância dos países
emergentes como “players” no mercado financeiro internacional, seja pelo acúmulo de
reservas internacionais ou pela captação de recursos (STIGLITZ, 2002).
Investimentos em infraestrutura se diferenciam, por exemplo, de investimentos
industriais, principalmente na fase de construção. Enquanto os investimentos em setores
industriais normalmente são mais curtos, em termos temporais, no setor de infraestrutura, os
custos são irrecuperáveis, em função da inexistência de valor de mercado na hipótese de a obra
não ser concluída (LEAL FERREIRA, 1995; FRISCHTAK, 2013; DÁVILA-FERNÁNDEZ,
2015). Na operação, entretanto, o inverso em geral ocorre, ou seja, o risco do segmento de
infraestrutura passa a ser menor e existem maiores garantias acerca do retorno do caixa. O
quadro 1 resume algumas definições para infraestrutura.
Dessa forma, considerado os riscos envolvidos em projetos em infraestrutura, a
dependência de financiamento via setor público é marcada pelas instabilidades
macroeconômicas, políticas e institucionais. O Brasil, a despeito da estabilização
macroeconômica a partir da segunda metade da década de 1990, enfrentou períodos de muita
turbulência, o que, considerando o elevado grau de elasticidade dos investimentos em
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infraestrutura às vicissitudes da política e da economia (MOREIRA; CARNEIRO; 1994; PÊGO
FILHO; CÂNDIDO Jr.; PEREIRA, 1999; OLIVEIRA FILHO, 2017), gerou impacto no
volume de financiamento, abrindo a discussão sobre novas alternativas de financiamento para
o setor.
O papel dos bancos de fomento, bem como de agências multilaterais ou bilaterais,
nacionais ou estrangeiras, passam a cumprir papel relevante na viabilização de funding para o
setor. Novas formas de atração do capital privado para projetos desta magnitude deve
necessariamente passar pelo desenvolvimento de mecanismos financeiros que possibilitem uma
diluição do risco e uma melhora nas perspectivas dos investimentos, sejam eles essencialmente
públicos, privados ou então um “blend” de ambos (MOREIRA; CARNEIRO, 1994;
SÁNCHEZ, 2010).
Quadro 1 – Principais definições para infraestrutura
Vasquez; Hallack;

A infraestrutura é central para que países emergentes possam evoluir para o

Queiroz, 2006;

crescimento sustentado da economia, e a ausência de fontes de financiamento

Moreira; Carneiro,

se constitui como ponto de estrangulamento.

1994.
Pêgo Filho; Cândido Jr;

O Estado se constituiu durante algumas décadas como o motor dos

Pereira, 1999; Leal

investimentos em infraestrutura. As crises que alteraram o modelo de

Ferreira, 1995, Dávila-

desenvolvimento geraram desequilíbrios fiscais que impossibilitaram que este

Fernandez, 2016

agente desse continuidade ao volume de financiamentos para o setor.

Garcia 1996; Sawant,

A participação do setor privado se torna imprescindível para a elevação do

2010; Ferreira, 1994;

volume de investimentos no setor de infraestrutura. O desenvolvimento de

Esty 2004.

modelos de partilha de riscos e de atração compartilhada de recursos é
condição básica para que essa participação se efetive.
Fonte: Elaborado pelo autor

Na década de 1990, quando ficou claro que a abertura da economia, a despeito das
perspectivas modernizantes em termos de capital físico e infraestrutura (KLEIMEIER;
VERSTEEG, 2010) principalmente em países emergentes, também se transformou em um
mecanismo de propagação de crises financeiras (CALVO, 1998), para os quais haveria
necessidade de se adequar qual o tipo de capital externo se constituiria como “menos” arriscado
para projetos de infraestrutura: os investimentos diretos estrangeiros, conforme conhecido na
literatura (SLANGEN; HENNART, 2007), bem como os portfolio equity investments. Com
relação a estes, é importante destacar que demandam que exista um mercado de capitais
minimamente desenvolvido para que seja possam se constituir como funding para projetos, o
que normalmente não é a realidade de mercados emergentes.
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A superação da dependência do funding advindo do setor público, aliado à insuficiência
de viabilidade de projetos em infraestrutura a partir da privatização de empresas estatais,
fizeram surgir caminhos alternativos para a minimização dos riscos envolvidos e possibilitaram
que os setores público e privado pudessem atuar conjuntamente nestes projetos. As operações
de Project Finance têm como objetivo, para além do simples financiamento do projeto,
proporcionar uma diluição dos riscos envolvidos, de modo a atrair uma maior quantidade de
participantes como financiadores do projeto (LEAL FERREIRA, 1995; SAWANT, 2010;
GATTI, 2007; MOREIRA; CARNEIRO, 1994).
A despeito da questão de os investimentos em infraestrutura ser um desafio no mundo
inteiro (aqui incluídos os países desenvolvidos), a questão do financiamento se apresenta de
maneira mais resolvida nesses mercados, entre outros fatores pelo grau de desenvolvimento do
mercado financeiro nesses países (KLEIMEIER; VERSTEEG, 2010). Em economias
emergentes, financiamentos a projetos de infraestrutura enfrentam o problema da garantia dos
investidores. Leal Ferreira (1995) destaca três formas de o financiamento do projeto contar com
algum tipo de garantia. Primeiramente, os chamados full-recourse, que contam com o aval do
Tesouro Nacional a partir do seu monopólio de tributar ou emitir moeda. O grande obstáculo
deste tipo de garantia está ligado a questões legais envolvendo o setor público.
Uma segunda modalidade de financiamento se aproxima a uma operação de risco, uma
vez que não existe nenhuma garantia que não seja o próprio fluxo de caixa do empreendimento.
A denominação para este tipo de financiamento é non-recourse e, dado o montante envolvido
em operações nesta modalidade, não existe garantia suficiente, seja o patrimônio dos acionistas
ou mesmo qualquer aval concedido por terceiros, aqui entendido outras instituições financeiras
ou mesmo seguradoras.
2.2 Infraestrutura e falhas de mercado
A teoria econômica clássica, de acordo com Pastore (2017) discorre sobre condições
especiais a partir das quais os mercados funcionariam perfeitamente, por um lado, atendendo à
demanda dos consumidores e por outro evitando que existissem descompassos em relação ao
suprimento de oferta. São elas: inexistência de externalidades, a não formação de monopólios
de qualquer natureza (o que denotaria falhas na competição), a plena vigência de informações
simétricas e que os bens sejam essencialmente rivais e excludentes, ou seja, predominantemente
privados.
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A hipótese de não prevalência de pelos menos uma dessas característica engendraria o
surgimento de falhas de mercado, o que, nas palavras de Giambiagi; Além (2011), levaria a
uma condição de funcionamento imperfeito das forças de mercado, com as consequências sobre
a alocação de recursos que, sob condições ideais de concorrência (concorrência perfeita,
mercado atomizado, não assimetria de informações e ausência de progresso técnico) seria
suficiente para gerar na economia uma situação de “ótimo de Pareto” (ARROW, 1983), ou seja,
de acordo com Pastore (2017), não é possível melhorar a situação de alguns agentes no mercado
sem prejudicar a de outros.
Krugman; Wells (2012) apontam para falhas de mercado as hipóteses sobre as quais,
toda vez que um mercado não funciona de maneira eficiente (ou seja, toda vez que, para
melhorar a situação de uma parte dos agentes necessariamente outros são prejudicados), essa
instituição “espantosamente eficaz” (KRUGMAN; WELLS, 2012, p. 99) denominada mercado
está operando com deficiência, consequentemente gerando outras ineficiências para a economia
e possibilitando que o sistema de direitos de propriedade e o mecanismo de preços como sinais
econômicos operem com pouca (ou nenhuma eficiência).
A inexistência de bens públicos nos remete à ideia de provimento de bens privados
perfeitos, o que, de acordo com Frischtak (2013), se caracterizam pela rivalidade (ou o consumo
de uma unidade reduzindo a oferta disponível, e pelo fato de serem excludentes, ou seja, para
sua aquisição há necessidade de dispêndio financeiro e uma previsão contratual. É partir dessas
duas características (a rivalidade e a exclusividade do consumo), que surgem os bens públicos
que, se perfeitos, serão essencialmente não rivais e não exclusivos.
Nos casos em que predominam os bens públicos classificados como puros, não existe
exclusão de nenhuma espécie e tampouco rivalidade, ou seja, a partir do pagamento de tributos
(ou não, em muitos casos, uma vez que é praticamente impossível ao setor público cobrar de
maneira equânime pela utilização desses bens (REZENDE, 2001) passam a estar à disposição
da sociedade, mesmo com a existência de indivíduos que não estejam dispostos a contribuir
voluntariamente para a provisão desses bens (usufruem dos seus benefícios a partir de “caronas
– free riders”). Como característica peculiar desta categoria, há a geração de elevadas
externalidades, o que caracteriza esse tipo de bem em função de seus elevados custos de
transação, que ratificam a falha de mercado (FRISCHTAK, 2013; ARROW, 1983).
A discussão sobre a rivalidade e exclusividade de alguns bens, possibilita que se pontue
algumas características distintivas entre eles. Frischtak (2013) aponta que a rivalidade pode vir
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acompanhada da não exclusividade, como exemplo as vias urbanas não pedagiadas, que podem,
no limite, desencadear o fenômeno conhecido como “tragédia dos comuns”, ou seja, a utilização
demasiada de um bem ao ponto de gerar o comprometimento da utilização, por esgotamento,
de outros agentes do mesmo bem (figura 2).
Os bens exclusivos e com rivalidade relativamente limitada, de acordo com Pastore
(2017); Giambiagi; Além (2011); Krugman; Wells (2012), tornam não essencial seu
provimento por parte do setor público, uma vez que a geração de externalidades é igualmente
baixa. Nestes casos, o acesso é restrito àqueles agentes que possuam capacidade de pagamento,
estando excluídos todos os demais. Há uma diferença acentuada com os bens públicos puros,
que é adiaz impossibilidade de distinção sobre os pagantes ou não.
Ainda no contexto das falhas de mercado, as externalidades ocupam papel importante
quando se analisa os benefícios sociais e os custos sociais e se estabelece as diferenças em
relação aos custos e benefícios privados. Nas palavras de Samuelson; Nordhaus (1993), as
externalidades “ocorrem quando as empresas ou os indivíduos impõem custos ou benefícios a
outros que se situam fora do mercado” (SAMUELSON; NORDHAUS, 1993, p. 49). Rezende
(2011); Giambiagi; Além (2011) destacam que as externalidades determinam a intervenção do
Estado para corrigir essa falha de mercado, por intermédio de instrumentos como produção
direta, concessão de subsídios, multas ou mesmo a regulação (a solução a partir do Teorema de
Coase, demonstra que nem sempre a intervenção do Estado é imprescindível para a solução de
externalidades (MOCHÓN, 2007).
A eficácia do mercado pode determinar que as externalidades sejam equacionadas sem
a intervenção do Estado. Coase (1937); Vasconcellos (2015) destacam que, na ausência de
elevados custos de transação e partindo do pressuposto que exista, direitos de propriedade bem
definidos, as partes podem chegar a acordos com resultados eficientes, evitando a cobrança de
impostos “pigouvianos2” para a correção de externalidades, sempre que os benefícios privados
se mostrarem superiores aos benefícios sociais da ação individual no mercado.
Mochón (2017) destaca que a realidade se impõem ao Teorema de Coase inviabilizando
a solução via mercado e compelindo a criação de mecanismos e regras que possibilitem que os
agentes possam lidar com as relações entre os titulares e os não titulares dos recursos ilimitados.
A partir dessa constatação, que está articulada ao fato da insuficiência do mercado para, como

2

Referente a Alfred Pigou (1877-1959). Se caracterizam por impostos de correção das externalidades.
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regra, superar as externalidades surgidas a partir da atividade econômica, surgem as ações,
muitas vezes punitivas (MONTOYA DIAZ et al., 2007) do Estado como regulador.
Uma das justificativas para a intervenção do Estado na atividade econômica é a
existências dos bens públicos e bens comuns, cuja oferta a partir do setor privado se mostraria
pouco (ou nada) viável sem que houvesse a participação do setor público no seu provimento. A
presença do Estado não se restringe ao provimento de bens públicos, mas a buscar combater as
ineficiências a partir de regulamentações sociais ou mesmo incentivos econômicos, baseados
em soluções oriundas de medidas a partir do mercado e seus agentes e instituições.
Holanda Barbosa (2019); Alves de Campos (2008) destacam que as deficiências
alocativas, consequência direta das falhas de mercado derivadas da insuficiência da mãoinvisível, encontram na intervenção estatal a forma de melhorar a eficiência do funcionamento
do mercado. Dentre as várias possibilidades e demandas a partir da presença do Estado, destacase a atenuação dos ciclos econômicos, possibilitando o amortecimento das flutuações cíclicas
de economias capitalistas. Embora recorrendo ao Estado na sua função estabilizadora, os
autores apontam a complementariedade da eficiência do mercado e o papel moderador do setor
público.
A partir desta constatação, não seria exagerado afirmar que mercado e Estado concorrem
para que a sociedade possa ampliar seu bem-estar, alcançando, ambas as instituições, o bem
comum. São, portanto, complementares e não substitutas, mas ambas apresentam falhas no seu
funcionamento. Williamson (2012) destaca que as imperfeições podem continuar a existir a
partir da intervenção (corretiva, ou não) do Estado na economia, uma vez que falhas de governo
são mais comuns do que se pode supor a partir da análise da atuação de uma instituição que
atuaria para corrigir distorções alocativas e distributivas oriundas de falhas no funcionamento
do mercado.
Ainda dentro de eventuais falhas de governo, Przeworski (1996) destaca que, ainda que
o Estado esteja longe da perfeição enquanto instituição com poder corretivo a eventuais falhas
de mercado, seria inevitável sua presença como moderador no mercado competitivo, uma vez
que se torna imprescindível para investidores, empresas e correntistas na criação e controle de
um arcabouço legal que possibilite à economia se manter, a despeito da existência de seleção
adversa e risco moral, dentro de regras minimamente previsíveis.
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O combate às externalidades, por exemplo, passa por controles diretos que podem surtir
o efeito imediato de reduzir os efeitos da externalidade, mas ao mesmo tempo pode
desequilibrar a relação custos marginais/benefícios marginais, o que produz mais ineficiência.
Normalmente, essas regras não fazem distinção entre regiões, tamanho de empresa, setores ou
mesmo em que grau um agente está produzindo a externalidade. Os controles, neste caso,
geralmente são dispendiosos e com resultados práticos pouco eficientes. O ideal seria uma
solução do tipo Teorema de Coase, já explorada anteriormente (ARROW, 1983) ou mesmo
Teorema de Kaldor (a partir da compensação ao agente afetado pela existência da externalidade
(LEMOS, [200?]).
Em um mercado imperfeito, as externalidades podem ser combatidas a partir da
utilização de tributos ou mesmo por meio de licenças transferíveis (MOCHÓN, 2007). A
utilização de um imposto pigouviano teria o objetivo de igualar o lucro privado marginal da
emissão mais a taxa com o custo marginal do combate (ou eliminação) da poluição. Para
funcionar, esse mecanismo exigiria o correto cálculo do imposto a ser cobrado. O expediente
da solução via licenciamento, que seriam vendidas pelo setor público (equivalendo, portanto, a
uma taxa), e poderiam, no caso das empresas que fossem mais eficientes na eliminação ou
redução dos elementos da externalidade, ser comercializadas com outras empresas no mercado
secundário. Embora com a participação fiscalizatória do Estado, seria essa uma solução mais
próxima a uma solução de mercado.
Na linha das limitações do poder do Estado no combate às externalidades, Iorio (1997)
aponta que as formas de redução (ou eliminação de externalidades) via Estado, gerariam outras
externalidades (agora com elevado custo social), que interfeririam diretamente no equilíbrio do
mercado, seja pela proibição da produção de determinados bens (gerando escassez e
prejudicando os consumidores), seja pela internalização das externalidade negativa (elevando
os preços) ou mesmo a partir das taxas pigouvianas, que introduziriam a dificuldade de
quantificar, à empresa geradora da externalidade, o correto custo a ser pago pela geração de
prejuízos a terceiros.
Alves de Campos (2008) destaca que uma das mais evidentes características da
imperfeição dos mercados e da assimetria de informações se materializa a partir da iniquidade
na distribuição da renda se constitui como um potente instrumento de intervenção do Estado no
combate a esses “defeitos” do mecanismo de mercado. Instrumentos regulatórios surtem pouco
(ou nenhum) efeito na mitigação dos problemas distributivos, muito mais suscetíveis a
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implementados para atender a essa finalidade e essa função do Estado.
Figura 2 - Características dos serviços de infraestrutura

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Frischtak, 2013

A formação de monopólios se constitui como mais um elemento da lista que Pastore
(2017) denominou como evidências de falhas de mercado. Melo (2002) aponta para a formação
de mercados imperfeitos e para o poder de mercado de algumas firmas, a partir do momento
em que, diferentemente do verificado em mercados de concorrência pura, no qual as empresas
são tomadoras de preços e, portanto, seguem o comportamento quase (inercial) das demais,
considerando o nível de elasticidade neste tipo de estrutura de mercado, em monopólio as ações
coordenadas passam a estar mais evidentes, gerando uma elevação do poder de mercado de
alguns participantes.
Montoya Diaz et al. (2007); Mochón (2007); Kon (1994) destacam que o surgimento de
monopólios, em economia capitalistas, em geral atendem a uma das seguintes características: a
propriedade exclusiva de matérias-primas, a patente de produtos e serviços, a licença concedida
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por órgãos do estado e/ou barreiras comerciais, diferenciação de produtos e situações de
monopólio natural. Essa última pressupõe, pela incapacidade de entrada de outras empresas,
em geral em função da existência de barreiras econômicas à entrada de outros competidores em
função das elevadas economias de escala necessárias para que a operação seja minimamente
eficiente.
As patentes e a regulação governamental se inserem naquilo que Montoya Diaz et al.
(2007) denominaram de barreiras institucionais. No tocante às patentes, considerando as
elevadas despesas com pesquisa e com a tecnologia necessárias para o desenvolvimento de um
produto, um “título de propriedade” é concedido, por um determinado período de tempo, ao
titular do produto, de modo a que tenha o direito de proibir quaisquer outras partes de produzir,
comercializar, fazer transações internacionais ou mesmo utilizar o produto sem que haja prévia
autorização.
Ainda no âmbito das barreiras institucionais, um monopólio pode ser encontrado por
determinação estatal. Tal determinação pode ser concedida por questões estratégicas quando,
por exemplo, ao Estado interessa que apenas um produtor forneça determinado tipo de produto,
seja ele estatal ou não. Normalmente, produtos ligados a questões energética, defesa dentre
outros podem estar enquadrados nesta categoria. Além disso, as próprias regras definidas pelo
setor público (por exemplo aquelas previstas em setores como fornecimento de água, gás
eletricidade em alguns municípios) podem gerar barreiras institucionais à entrada de novos
competidores no mercado.
A diferenciação do produto, a partir do desenvolvimento do sentimento de lealdade do
consumidor, pode gerar tamanho poder de mercado que novos entrantes terão dificuldades para
pleitear sua participação neste mercado em função das elevadas economias de escala3 (e muitas
vezes de escopo) da empresa líder (ou mesmo na empresa monopolista). Esse fato, aliado às
promoções, ao pós-venda e aos elevados investimentos em propaganda, reduzem a competição
e conduzem ao que Robinson (1933) definiu como “abandono do livre mercado e o caminhar
para uma situação de monopólio”.

3

Economias de escala reais são aquelas que são explicadas a partir da redução na quantidade de fatores produtivos
utilizados quando há um aumento de produção. Economia de Escopo são determinadas pela redução de custos a
partir da produção conjunto dos produtos A e B ao invés da produção separada de ambos os produtos, ou seja,
algumas empresas conseguem reduzir seu custo médio com a diversificação de produtos (LOOTY;
SZAPIRO,2002).
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Melo (2002) discute a discriminação de preços em estruturas de mercado monopólicas,
afirmando que, a despeito dos custos de produção serem os mesmos (com algumas flutuações
em função da natureza do produto), os preços praticados podem se diferenciar em função do
perfil do consumidor. Essa mutação dos preços é dependente do perfil de renda do consumidor,
sua localização e as facilidades de obtenção de produtos substitutos. A forma de estabelecer tal
distinção se verifica a partir da segmentação do mercado em diversas elasticidades, criando submercados para o mesmo produto. O cuidado do monopolista é evitar que o produto adquirido a
baixo preço possa ser revendido a preços mais elevados, razão pela qual, na hipótese de
existência de monopólios naturais (com destaque para os serviços de infraestrutura ou mesmo
utilidade pública) são mais facilmente controláveis no tocante a formação de mercados
secundários.
Mochón (2007) define o monopólio natural como “aquele em que uma empresa
prestando determinado serviço ou oferecendo determinado bem, tem custos de produção
menores do que duas ou mais empresas” (MOCHÓN, 2007, p.86). As economias de escala
requeridas para que um serviço seja prestado ou um bem seja produzido, pode se constituir
como uma barreira de mercado4. Em muitos setores (infraestrutura, por exemplo,) a solução
estatal pode ser a saída para, primeiramente arcar com o ônus do investimento inicial do projeto
e para que a operação possa ser conduzida de modo a evitar que, na hipótese de duas ou mais
empresas estejam operando, ambas se inviabilizem em função das vultosas quantias envolvidas
(LOOTY; SZAPIRO, 2002; KRUGMAN; WELLS, 2012).
Sobre monopólios naturais, Williamson (2012); Krugman; Wells (2012) apontam que,
se por um lado há fortes evidências que a desregulação dos mercados gera benefícios sociais e
econômicos tangíveis, não há plena certeza que a existência de monopólios naturais seja
essencialmente prejudicial aos consumidores e à economia, ou seja, não há evidências
plausíveis para acreditar que essa seria uma forma de organização econômica de menor
qualidade. As alternativas a um modelo mais regulado podem trazer diversas imperfeições à
eficiência dos mercados, havendo a necessidade de uma avaliação baseada em alguns fatores,
tais como:

4

O monopólio natural pode ser definido, de acordo com Barrionuevo Filho; Lucinda (2004), como aquela estrutura
de mercado na qual a produção, caso seja feita por apenas uma empresa, é feita ao menor custo possível. Dessa
forma: C(qa) + C(qb) > C(qa+qb).
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- “ os custos de verificação e agregação das preferências dos consumidores através de
solicitação direta;
- a eficácia de propostas escalares;
- o grau em que a tecnologia está bem desenvolvida;
- a incerteza da demanda;
- o grau em que os ofertantes incumbentes adquirem habilidades idiossincráticas;
- a extensão do envolvimento de equipamentos especializados e de longa vida;
- a suscetibilidade do processo político em relação à representações oportunistas e a
propensão diferencial entre modos a fazê-los” Williamson (2012, p. 299).
Krugman; Wells (2012) apontam para as dificuldades que cercam o combate a
monopólios de qualquer natureza, como uma falha de mercado a ser corrigida. Conforme
apontado por Looty; Szapiro (2002), ao se mostrar mais eficiente com a operação de uma apenas
uma empresa, esse tipo de mercado se tornaria inviável a presença de duas ou mais empresas,
uma vez que a tendência seria a elevação dos custos de produção. No caso específico do
monopólio natural, as economias de escala de mostram presentes em todos os níveis relevantes
de produção. Portanto, a escala mínima eficiente5 é tão elevada que acaba por suprir toda a
demanda do mercado.
As saídas comumente apontadas (propriedade pública e regulação), esbarram em
diversas limitações. Existem vantagens e desvantagens apontadas por Krugman; Wells (2012);
Mochón (2007) em soluções deste tipo. A primeira vantagem está articulada à questão da
eficiência de uma empresa pública ser a definidora do preço, ao invés da maximização dos
resultados, como normalmente ocorre em mercados competitivos. Outra vantagem é a
regulação de preços por parte do poder público, deixando que o monopólio seja explorado pelo
setor privado. Nesta última solução, no limite, o consumidor seria favorecido a partir da
limitação dos preços que poderiam ser cobrados pelos operadores privados autorizados.
As limitações, tanto no tocante à propriedade pública quando da regulação remetem ao
que Krugman; Wells (2012) denominaram de um remédio pior do que a doença. No caso da
5

A Escala Mínima Eficiente (EME) corresponde ao nível da planta onde todas as economias de escala possíveis
são exauridas, e representa, portanto, a menor quantidade de produto possível de ser obtida de forma que o custo
médio de longo prazo seja minimizado (LOOTY;SZAPIRO, 2002).
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propriedade pública, por exemplo, a questão das injunções políticas a que se sujeita o setor
público, conduzem a um mal funcionamento desta solução a partir da geração de empregos
como contrapartida de apoios políticos, além das questões envolvendo a qualidade do produto
e a operação com baixos custos (que são mais comuns em atividades envolvendo o setor privado
em mercados competitivos). No tocante a questão da regulação, o limite é a fixação do preço.
Normalmente, a empresa privada monopolista tende a inflar seu custo e, da mesma maneira,
oferecer aos consumidores um produto de qualidade inferior àquele que seria forçada a ofertar
caso estivesse em um mercado competitivo.
Dessa forma, os benefícios marginais de combate à formação de monopólios e
principalmente aos monopólios naturais (conduzindo às ineficiências citadas) são menores do
que custos marginais, a partir da perspectiva da elevação da corrupção política ou mesmo na
ineficiência do que tange à fixação de preços, o que pode gerar escassez e outras externalidades
negativas a partir dessa falha de mercado. Ainda que de forma pouco eficiente, o Estado é
chamado para corrigir falhas de mercado (MOCHÓN, 2007; KRUGMAN; WELLS, 2012;
ALVES DE CAMPOS, 2008). Frischtak (2013) destaca que
no setor de infraestrutura, especificamente, a intervenção do Estado se justificaria,
podendo ocorrer por meio dos investimentos em bens públicos com elevadas
externalidades ou mesmo a provisão de bens privados sujeitos ao monopólio natural,
a partir de empresas estatais, ou então a partir da regulação da produção dos serviços
de infraestrutura, por meio de regras, normas, impostos e subsídios (FRISCHTAK,
2012, p. 330).

46

Quadro 2 – Síntese: Falhas de Mercado e Infraestrutura
Falhas de mercado

Características

Infraestrutura

Literatura

Externalidades

Se caracteriza pela
Nos investimentos em Pastore (2017); Giambiagi;
situação na qual empresas
infraestrutura há um
Além (2011); Samuelson;
ou indivíduos impõem
transbordamento de
Nordhaus (1993); Mochón
custos ou benefícios a
custos e benefícios à
(2007); Arrow (1983);
quem não é do mercado. sociedade e os mercado.
Iorio (1997)

Formação de monopólios
naturais

O monopólio natural pode
Nos setores de
Loot e Szapiro (2002);
ser definido, como aquela
infraestrutura, o
Barrionuevo Filho;
estrutura de mercado na
monopólio natural é
Lucinda (2004); Frischtak
qual a produção, caso seja
uma estrutura de
(2013); Williamson
feita por apenas uma
mercado comumente
(2012).
empresa, é feita ao menor encontrada, em função
custo possível. Dessa
da escala de
forma: Custo (qa) + Custo investimentos requeridas
(qb) > Custo (qa+qb).
e dos riscos do projeto
envolvidos.

Assimetria de informações

A tomada de decisões está
Os investimentos
Pindyck e Rubinfeld
baseada em informações vultosos, questões como (2013); Campos (2008);
não lineares para todos os risco moral e/ou seleção
Salgado (2003);
agentes, tampouco
adversa podem
Vasconcellos; Gremaud;
acessível a todos os atores
engendrar distorções
Toneto Jr. (2015); Rezende
no mercado. Dessa forma,
alocativas relevantes,
(2001).
um grau relevante de
comprometendo a
incerteza é subjacente na
viabilidade do projeto.
decisão dos agentes.

Bens públicos

A não rivalidade e a não
Alguns serviços de
Frischtak (2013); Alves de
exclusividade dessa
infraestrutura são
Campos (2008); Lemos
modalidade de bens
essencialmente bens
[200?]; Holanda Barbosa
impossibilita que exista
públicos, dada a
(2019); Montoya Diaz et
uma mensuração perfeita impossilidade de rateio
al. (2007); Arrow (1983)
para que seus custos
entre os usuários dos
possam ser distribuídos
custos incorridos.
entre os usuários, gerando Destacam-se combate às
a figura dos free riders e,
enchentes, limpeza de
potencialmente,
vias públicas, vias não
distorções alocativas.
congestionadas dentre
outros.
Fonte: elaborado pelo autor
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2.3 Falhas de Governo e Teoria da Regulação
Em setores com elevado potencial de geração de externalidades, sejam positivas ou
negativas (TUROLLA; PAIVA; MONTEIRO, 2009; FRISCHTAK, 2012), a presença do
Estado na economia transcendeu as questões relativas às externalidades e à formação de
monopólios naturais. A existência de assimetria de informações (assim como as questões
relativas e seleção adversa e risco moral), bem como a insuficiência na provisão de bens
públicos, tornaram a presença do Estado imperativa para que as questões da regulação da
economia fossem colocadas como fundamentações da presença do setor público na economia.6
As discussões sobre a melhora do ambiente e do papel regulatório do Estado para
garantir o crescimento e desenvolvimento econômico, bem como tornar os mercados mais
eficientes e garantir a satisfação de consumidores e usuários, elevam a demanda por regulação
econômica a uma categoria superior, principalmente em mercados que tenham a infraestrutura
como objeto da atração de capitais privados mas, ao mesmo tempo, bastante sensíveis a
elementos característicos de falhas de mercado, tais como a formação de monopólios naturais
e a geração de externalidades. O objeto da regulação se traduz em tornar o ambiente competitivo
mais eficaz, proporcionando níveis de preço, qualidade e opções de entrada e de saída de
empresas no mercado (SALGADO, 2003).
O papel da regulação, portanto, seria o da busca pelo equilíbrio entre a eficiência
econômica, de um lado, e o bem-estar dos consumidores, de outro. O estabelecimento de
condições para que as empresas possam ser lucrativas (a dessa forma manter a atração desse
mercado a outros competidores), assim como os consumidores tenham a opção de escolherem
entre variados bem e serviços, é o objetivo final da regulação econômica, exercida a partir do
Estado e de suas agências regulatórias. É relevante a questão da assimetria de informações nessa
questão regulatória, ao mesmo tempo que se constitui como uma das justificativas mais
importantes para que o Estado atue para a correção de falhas de mercado (PINDYCK;
RUBINFELD, 2013).
Campos (2008) destaca que, a partir da década de 1970, o Estado regulador passou a
sofrer críticas no tocante à sua capacidade de propor correções para falhas de mercado sem

6

Essa discussão sobre a importância do Estado na economia é complementar àquela oriunda da década de 1930,
como resposta à crise financeira de 1929, década na qual a principal obra de John Maynard Keynes (The General
Theory of Employment, Interest and Money) de 1936, deu destaque à importância do setor público na superação
dos efeitos do crash da Bolsa de N.Y. Ver Samuelson; Nordhaus, (1993), Mankiw, (2003) e Krugman; Wells,
(2012).
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incorrer em novas falhas, ainda mais prejudiciais ao adequado funcionamento dos mercados.
Em muitas situações, de um “ente benevolente”, o Estado passou a ser considerado como uma
fonte de ameaça para a atividade econômica e para toda a sociedade. A Teoria Econômica da
Regulação remete, primeiramente, à teoria positiva da regulação (BARRIONUEVO FILHO;
LUCINDA, 2004; ALVES DE CAMPOS, 2008), que submete falhas de mercado como
externalidades e monopólios naturais à interferência corretiva do Estado.
A crítica à teoria positiva da regulação, a partir do poder de coerção deficiente do Estado
em setores cuja força dos agentes privados é considerável (tais crítica se articulam ao fato de, a
partir da intervenção do Estado os ganhos de eficiência aumentarem sem, no entanto, deixar
claro quais são as formas dessa intervenção, bem como o fato de que algumas empresas
simplesmente buscam o Estado para corrigir suas falhas), fez surgir duas teorias alternativas e,
ao mesmo tempo, complementares à teoria positiva da regulação: a teoria da captura e a teoria
da escolha pública.
Posner (1974) criticou fortemente a chamada Teoria da Captura: “a poor term but one
that will do for now” Posner (1974, p.1), uma vez que considerava essa teoria como uma
simplificação da realidade, a partir do momento que se resumia a considerar que as empresas
acabavam utilizando a regulação como uma forma de atendimento dos seus próprios interesses
a partir do Estado e como forma de superar suas “frágeis ineficiências”. O postulado central,
objeto de crítica, questiona o fato de apenas os interesses dos produtores prevaleceram, quando
grupos de consumidores também teriam interesse em “capturar” as agências e as submeterem
aos seus próprios interesses.
Stigler (1971) complementa a crítica de Posner destacando que a regulação econômica
existe para beneficiar uma parte da sociedade, deixando evidente a clivagem entre alguns
grupos que se apropriam de alguns benefícios em prejuízo de outros7. Dessa forma, a regulação
eleva custos de transação e não equaciona, por exemplo, a questão de estimular ou eliminar,
por exemplos, os monopólios. Além disso, destaca que o processo político é estimulado por
interesse muitas vezes descolados dos interesses da sociedade, e geralmente possuem elevado

7

A assimetria de informações pode levar ao que, na microeconomia, é chamado de problema do agente-principal,
ou seja, há o risco do agente encarregado de realizar uma determinada ação (agente) nos interesses de outra parte
(o principal) não agir de acordo com os interesses do principal, mas sim de acordo com os seus próprios interesses
(BARRIONUEVO FILHO; LUCINDA, 2004).
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grau de volatilidade, “sendo também altamente mutantes em função do voto e das alternâncias
de poder” Stigler (1971, p. 11).
A Teoria da Captura, de acordo com Barrionuevo Filho; Lucinda (2004) destaca que
existem dois elementos nos quais podem ocorrer esse risco. O primeiro deles é, na relação
eleitor-governo, esse último pode não agir de modo a beneficiar os seus eleitores. Um segundo
elemento (considerado mais importante em escala, nesta Teoria) é a questão do regulador não
somente não atender aos interesses dos seus eleitores, mas alinhar-se com os interesses das
firmas, sendo, portanto, “capturado” pelas empresas. Essa captura pode ocorrer de algumas
maneiras, partindo de interesses pecuniários até a captura por razões tecnológicas.
O poder coercitivo do Estado é bastante discutido da literatura (seja o poder político
(POULANTZAS, 1977; SWEEZY, 1985; ANDERSON, 1995) ou mesmo o poder econômico
(STIGLER, 1971; POSNER 1974; MUSGRAVE, 1976). No que tange ao poder econômico,
Alves de Campos (1978) destaca que, por meio de subvenção direta, controle sobre a entrada
de novos concorrentes, suprimindo a concorrência, políticas que afetam produtos substitutos ou
complementares ou mesmo a fixação de preços para proporcionar taxas de retornos mais
competitivos, que formam uma espécie de “cartel regulado”, o Estado exerce seu poder
coercitivo no mercado.
Dessa forma, em complemento à Teoria da Captura, a Teoria das Regulação Econômica,
além de assumir que o Estado não seria necessariamente orientado pela defesa do interesse
público quando houvesse intervenções de correção de falhas de mercado, mas pressionado por
outros grupos de interesse que transcenderiam apenas aquelas empresas reguladas (ALVES DE
CAMPOS, 2008; BORSANI, 2004). De certa maneira, a dimensão política é introduzida na
dimensão econômica da intervenção do Estado na economia, uma vez que a oferta de regulação
de um lado encontraria grupos na sociedade que estariam disputando os resultados nas políticas
de bem-estar, de outro. A questão da maximização de interesses (tão propalada na teoria
neoclássica (PINDYCK; RUBINFELD, 2013)) também encontra respaldo na forma de
comportamento da elite política.
Salgado (2003) destaca, a partir do artigo de Posner (1974) que a captura do campo
regulatório por uma empresa seria praticamente impossível e algumas experiências empíricas
no artigo seminal apontam para esse fato. Dessa forma, a partir de (PELTZMAN, 1976), essa
apropriação
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deriva de um equilíbrio em que o político maximizador de utilidade aloca benefícios
entre grupos otimamente, ou seja, de acordo com condições marginais usuais. Assim,
uma vez que consumidores podem oferecer votos ou dinheiro em troca de algum
afastamento do equilíbrio de cartel, a proteção pura do produtor não será, em geral, a
estratégia política dominante. (SALGADO, 2003, p. 5)

A importância de Peltzman (1976) nas discussões sobre a regulação econômica está
articulada ao fato de que os legisladores tomam suas decisões de acordo com a possibilidade de
maximização dos votos que poderá obter, ou seja, os grupos de interesse são constituídos de
forma a garantir esse apoio político. O regulador, portanto, ajustaria suas ações de modo a
garantir o menor preço possível para os consumidores, mas, ao mesmo tempo proporcionar às
indústrias o maior lucro dentre as possibilidades existentes. Dessa forma, garantir apoio político
em ambos os lados, evitando assim o Ótimo de Pareto (ou pelo menos deixando a sensação que
ambos os lados são beneficiados) (ALVES DE CAMPOS, 2008).
Salgado (2003); Alves de Campos (2008); Barrionuevo Filho; Lucinda (2004) destacam
que, no âmbito da Teoria da Regulação, a legislação antitruste não tem como ser enquadrada.
Isto devido ao fato que, especificamente, uma empresa (ou um grupo de empresas) não são
objeto de reguladores antitruste, como normalmente ocorre no caso de agência reguladoras.
Demsetz (1982) destaca que “a lei antitruste não pode substituir o sistema de preços nem
tampouco é capaz de regular a forma de competição entre as empresas privadas” Demsetz
(1982, p. 24).
Em contraposição aos pressupostos da Teoria da Regulação, tanto aqueles derivados da
Teoria da Captura (STIGLER, 1971) como aqueles oriundos dos estudos de Posner (1974);
Peltzman (1976), a legislação antitruste se constitui como uma das únicas (senão a única) lei
que se insere dentro de políticas regulatórias que verdadeiramente auxiliam na defesa do
interesse dos consumidores, a despeito das limitações anteriormente mencionadas. Considerada
uma exceção, a oposição à proposição às leis deste tipo tornaria mais fácil a identificação de
potenciais monopolistas, que representariam uma minoria da sociedade, permanecendo,
portanto, o interesse maior dos consumidores (SALGADO, 2003).
A pressuposição de que os indivíduos apresentam comportamentos, tanto na política
quanto na economia, movidos pelo interesse próprio, nos auxilia a compreender uma outra
vertente da Teoria da Regulação: a Teoria da Escolha Pública (The Public Choice). Salgado
(2003); Alves de Campos (2008) apontam para o fato que as políticas públicas não são
conduzidas por motivações alheias aos interesses daqueles que estejam envolvidos na política
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e na economia (eleitores (que estão em busca de bem-estar e renda), políticos (buscam votos),
burocratas (buscam segurança e oportunidades) e grupos de interesse (que buscam riqueza e
renda)). Não existiria, portanto, uma “entidade abstrata” da dimensão do interesse público.
Borsani (2004) destaca que as decisões tomadas por um grupo ou organismo político,
afeta o interesse de todos os integrantes membros da comunidade. A teoria da Escolha Pública
determina, portanto, a forma como os processos políticos exercem efeito na economia,
evidenciando as relações que se estabelecem, principalmente a relação de causa e efeito na
tomada de decisões política e seus efeitos na economia. Salgado (2003) aponta para o fato que,
diferentemente da mão-invisível de Adam Smith (que possibilitaria incentivos positivos para
que a ação maximizadora dos agentes conduzisse à eficiência econômica), na política essas
ações poderiam gerar distorções que conduziriam ao sentido oposto daquele pretendido
inicialmente.
Sustenta-se, pois, que existe um bem comum, o farol orientador da política, sempre
fácil de definir e de entender por todas as pessoas normais, mediante uma explicação
racional. Não há, por conseguinte, razão para não entendê-lo e, de fato, nenhuma
explicação para a existência dos que não o compreendem, salvo a ignorância (que
pode ser remediada), a estupidez e o interesse antissocial. Ademais, esse bem comum
implica soluções definitivas de todas as questões, de maneira que todo fenômeno
social e toda medida tomada ou a ser tomada podem inequivocamente ser tachados de
bons ou maus (SCHUMPETER, 1961, p. 300).

A Teoria da Escolha Pública, portanto, questiona o fato de que as ações do governo
estarem voltadas para garantir o interesse público. Não existe, verdadeiramente, um bem
comum, conforme apontado por Schumpeter (1961), mas interesse de grupos que tomam
decisões movidos pela defesa dos seus próprios interesses. Borsani (2004) destaca que,
diferentemente daquilo que ficou definido na teoria neoclássica como ação maximizadora dos
agentes, na política as ações estão distantes de se estabelecerem tão somente como objetivando
a correção das falhas de mercado. A ação dos políticos estaria articulada com objetivos de
chegar e se manterem no poder, o que pode levar as políticas públicas a objetivos bastante
díspares em relação ao interesse social. Essa teoria, portanto, evidencia a existência de falhas
de governo, tanto quanto existem as falhas de mercado, e se mostra cética em relação à
eficiência das escolhas públicas.
Alves de Campos (2008); Salgado (2003) destacam o estudo, da década de 1970, de
Niskanen, a partir do qual os burocratas seriam “maximizadores de orçamento”. Partindo do
pressuposto que burocratas são seres racionais, portanto maximizadores de salários e que
estariam costumeiramente em busca de oportunidades, prestígio e poder. Em uma segunda
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camada estariam os políticos em busca da capacidade técnica dos burocratas, que deteriam o
monopólio das informações. Seria um modelo clássico de monopólio bilateral (quando um
monopsonista (no caso, o governo) se encontra com um monopolista (no caso, os burocratas do
estado). A tese de Niskanen se mostra pouco compatível com a teoria da regulação, exatamente
pela introdução dos burocratas como elemento do centro decisório.
Borsani (2004) coloca a Teoria da Escolha Pública em contraposição aos pressupostos
de Keynes, logo após o fim da 2ª Guerra, segundo o qual a confiança no mercado e sua
capacidade de impulsionar decisões que conduziriam ao bem-estar da sociedade se mostravam
falhas, ou seja, o processo político seria insuficiente para que as falhas de mercado fossem
plenamente corrigidas (ou mesmo que apontassem para uma melhora no bem-estar da
sociedade). Esse fato evidencia, portanto, que a Teoria da Escolha Pública e a Teoria da
Regulação entendem que os mecanismos de mercado, de certa forma, já seriam suficientes para
que o interesse público fosse contemplado. A introdução da decisão política seria um fator de
instabilidade, emissora de sinais contraditórios em relação aos sinais que são emitidos pelo
sistema de preços e, portanto, pelas ações maximizadoras dos agentes (SALGADO, 2003).
Além dos interesses próprios e do comportamento racional (que se constituem como elementos
básicos da Teoria da Escolha Pública), o conjunto de regras e instituições políticas seriam
imperativos para que os governos democráticos tomassem suas decisões.
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Quadro 3 – Síntese das Teorias sobre Falhas de Governo
Teoria
Teoria da Captura

Teoria da Regulação Econômica

Teoria da Escolha Pública

Características
As empresas se apropriariam do
Estado para garantir a superação
de suas ineficiências. Os
interesses políticos suplantariam
os econômicos e seriam
claramente desfavoráveis aos
consumidores, uma vez que
apenas os produtores
prevaleceriam.
A ação do Estado seria no
sentido de evitar o Ótimo de
Pareto. Dessa forma, a despeito
das ações econômicas estarem
fundamentadas em decisões
políticas, essas não
necessariamente seriam lesivas
aos agentes do mercado.
Não existiria uma entidade
abstrata da dimensão do
interesse público, ou seja, os
eleitores estariam em busca de
bem-estar e renda, os políticos
de votos, os burocratas de
segurança e grupos de interesse
de renda e riqueza.
Fonte: Elaborado pelo autor

Literatura
Posner (1971) e Stigler (1974)
são os principais críticos dessa
teoria.

Peltzman (1976); Posner (1971)
e Stigler (1974); Schumpeter
(1961); Barrionuevo Filho;
Lucinda (2004)

Alves de Campos (2008),
Salgado (2003); Borsani (2004)

2.4 Teoria Institucional e Custos de Transação
A vertente econômica da teoria institucional de alguma maneira se contrapôs ao
conceito clássico do homo economicus8, uma vez que, em oposição ao paradigma dominante,
apontava que as relações de natureza institucional auxiliavam no comportamento econômico
do indivíduo, o que de alguma forma era negligenciado pela mainstream do pensamento
econômico. Dessa maneira, as questões centrais do pensamento clássico como o equilíbrio e a
sobrevivência do sistema são adequados para um ambiente no qual as instituições passam a ser
parte integrante do processo decisório a partir da influência que exercem no ambiente
econômico (CARVALHO; VIEIRA; SILVA, 2012).
Em complemento, e destacando o papel das instituições, Zysman (1994) destaca que
pode existir mercado sem capitalismo, mas não existe capitalismo sem mercado. Essa foi uma
maneira de reafirmar a existência de vários tipos de capitalismos de mercado, e que estes são
uma criação política de governos, não existindo sem (ou a margem) de regras e que possibilitem
que a produção se organize. Dessa forma, reforça que são as instituições que moldam os

8

O homo economicus clássico pode ser caracterizado como aquele indivíduo racional, que busca maximizar seus
ganhos e é racional nas suas escolhas (MACHADO, 2010).
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alicerces para que os mercados possam operar e se desenvolver, a partir da definição de políticas
de incentivos e das restrições que a estrutura institucional porventura possa representar.
Pereira; Lopes (2018); Zysman (1994) entendem que o mercado não se constitui como
uma “obra na natureza”, mas por um processo político que o faz integrante das instituições do
mercado. Sendo uma instituição, é o resultado de um processo histórico de interação dos
agentes, mas não necessariamente eficiente. Os autores destacam que, isoladamente, os
mercados são insuficientes para orientar, organizar e gerar eficiência econômica. Nesse sentido,
sem o Estado, o mercado não atenderia aos propósitos públicos, uma vez que estaria sendo
constantemente “perturbado” por forças que ensejariam seu desequilíbrio permanente.
North (1992); Williamson (2012) fazem parte da vertente que resgatou a teoria
institucional (que tem suas origens ainda no Século XIX, a partir dos trabalhos de Veblen e,
posteriormente, Buchanan). (PEREIRA, [200?]) destaca a importância da interação das firmas
e das instituições como forma de correção das falhas e imperfeições do mercado, a despeito de
reconhecerem a importância do mercado para o desenvolvimento da economia, mas com a
inserção das instituições como elemento central, com a introdução de conceitos como custos
de transação, possibilitando que as organizações desenvolvam mecanismos para se protegerem
em relação às incertezas, por meio de mecanismos de governança e contratuais (CARVALHO;
VIEIRA; SILVA, 2012, ROCHA; ÁVILA, 2014).
Nós temos muito que aprender com eles (Veblen, Ayres e Marx), mas não
abandonando a teoria neoclássica. A teoria neoclássica fez da economia uma ciência
proeminente, fornecendo-lhe uma estrutura analítica lógica e disciplina. Abandonar a
teoria neoclássica seria abandonar a economia enquanto ciência. O desafio é ampliar
seus horizontes (NORTH, 1978, p. 974, tradução nossa)9.

Williamson (2012) destaca que o modelo da análise passa a compreender três elementos
fundamentais: o ambiente institucional, que moldaria as formas contratuais, bem como definiria
os elementos de produção e distribuição; o indivíduo como agente racional e oportunista e a
governança, representada pelas organizações, que se moldariam a partir das relações que se
estabelecem entre as corporações, baseadas em arranjos institucionais que possibilitariam, ao

9

“We have much to learn from them [Veblen, Ayres e Marx], but not by abandoning neoclassical theory.
Neoclassical theory has made economics the preeminent social science by providing it a disciplined, logical
analytical framework. To abandon neoclassical theory is to abandon economics as a science. The challenge is to
widen its horizons” (NORTH, 1978, p. 974).
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mesmo tempo a competição, também formas de cooperação entre elas (CARVALHO; VIEIRA;
SILVA, 2012).
Hoskisson et al. (2000) destacam que, em economias emergentes (aquelas que
experimentaram processos de abertura acelerado a partir do final da década de 1980 e início da
década de 1990), as instituições, potencialmente, de acordo com North (1978), poderiam
proporcionar três contribuições para a melhora no funcionamento dos mercados. São elas: a)
redução dos custos de transação, a partir da redução da assimetria informacional; b) a definição
de regras, balizando o ambiente competitivo e, por fim, c) a proteção aos direitos de propriedade
(ÁVILA; ROCHA, 2014). Embora existam, dentro da teoria institucional, várias outras
abordagens que transcendem a abordagem econômica, é sobre essa que (WILLIAMSON, 2012;
NORTH, 1978) se concentram na criação da Nova Economia Institucional.
A Nova Economia Institucional, de acordo com Cruz (2003), tomando por base a teoria
de North (1978), estabelece que as instituições passam a ser o elemento central da análise
econômica, sem, no entanto, representar alguma ruptura com os pressupostos na teoria
neoclássica. North (1978) estabelece que “as instituições consistem em regras formais,
restrições informais (normas de comportamento, convenções e códigos de conduta autoimpostos) e as características de aplicação de ambas. Em resumo, eles consistem na estrutura
que os humanos impõem às suas relações uns com os outros”10 North (1992, p.9, tradução
nossa). Em seguida, explica a importância das instituições como complemento da teoria
neoclássica, identificando, de acordo com Cruz (2003); Fiani (2003) dificuldades para lidar com
certos problemas, sem, no entanto, esboçar qualquer movimento de ruptura:
Mercados eficientes são uma consequência de instituições que fornecem medições de
baixo custo e execução de contratos em um momento específico, mas eu estou
interessado em mercados com tais características ao longo do tempo. Essencial para a
eficiência ao longo do tempo são instituições que fornecem flexibilidade econômica
e política para se adaptar a novas oportunidades. Tais instituições adaptativamente
eficientes devem fornecer incentivos para a aquisição de conhecimento e aprendizado,
induzir a inovação e incentivar a tomada de riscos e a atividade criativa. Em um
mundo de incertezas, ninguém sabe a solução correta para os problemas que
enfrentamos, como argumentou persuasivamente Hayek. Portanto, as instituições
devem encorajar julgamentos e eliminar erros11 (NORTH, 1992, p. 9, tradução nossa).

“Institutions consist of formal rules, informal constraints (norms of behavior, conventions, and self-imposed
codes of conduct), and the enforcement characteristics of both. In short, they consist of the structure that humans
impose on their dealings with each other” North (1992, p.9).
11
“Efficient markets are a consequence of institutions that provide low-cost measurement and enforcement of
contracts at a particular moment, but I am interested in markets with such characteristics over time. Essential to
efficiency over time are institutions that provide economic and political flexibility to adapt to new opportunities.
Such adaptively efficient institutions must provide incentives for the acquisition of knowledge and learning, induce
innovation, and encourage risk taking and creative activity. In a world of uncertainty, no one knows the correct
10
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Bueno (2004) destaca que a Nova Economia Institucional parte do pressuposto que as
instituições podem ser explicadas a partir de decisões racionais tomadas pelos agentes
econômicos. Fiani (2003) chama a atenção para o fato do Estado ganhar relevância no papel
desempenhado pelas instituições, no sentido de provimento de algumas garantias que tornariam
mais eficiente o sistema econômico. Dessa forma:
o universo econômico representado como uma ordem espontânea, onde normas e
convenções culturalmente sedimentadas, das quais os indivíduos possuem pouca
consciência, governam as relações econômicas, pode ser considerado como uma
situação de baixos custos de transação, mas elevados custos de produção. Mas esse
não é um modelo adequado para representar as sociedades ocidentais modernas
(FIANI, 2003, p. 139).

Os limites da ordem espontânea (aquela a partir da qual normas e procedimentos
estariam plenamente sedimentados) tornam o papel do Estado mais relevante (FIANI, 2003;
GALA, 2003), como garantidor das instituições, aqui entendidas como normas e procedimentos
do comportamento humano, e se constituiriam como redutoras das incertezas, tornando o
ambiente social mais favorável, de modo a que indivíduos tenham condições de tomarem
decisões no âmbito político e econômico (GOMES, [200?]). Fiani (2003), comentando North
(1992), destaca: “isso só é possível como resultado, em primeiro lugar, do desenvolvimento de
um terceiro para as trocas, a saber, o governo, que especifica os direitos de propriedade e aplica
os contratos; e segundo da existência de normas de comportamento para restringir as partes em
interação”12 (FIANI, 2003, p. 140).
Gala (2003), ao discutir a obra de North com foco no papel do Estado, aponta que,
diferentemente do Estado marxista (aquele que perpetuaria a supremacia de uma burguesia
sobre o restante da sociedade, garantindo a defesa dos seus interesses e apontando para que
determinados grupos se apropriassem das instituições), na nova Economia Institucional, a
dinâmica do Estado na sociedade estaria baseada na relação de um ruler e de um constituents,
no seguinte formato:
A dinâmica básica do modelo de Estado proposto por North vem da interação das
atitudes de um ruler e de seus constituents. O primeiro busca maximizar suas receitas
a partir de regras que define sobre a propriedade e a produção dos constituents. Estes,
por sua vez, cedem parte de seus direitos ao Estado em troca de serviços como
proteção e justiça. O limite de submissão dos constituents ao ruler vem do custo de
oportunidade enfrentado pelos mesmos de se manter sob a égide de um dado ruler. Se
por algum motivo outro Estado — ou algum arranjo dentro do próprio Estado — for
solution to the problems we confront, as Hayek has persuasively argued. Therefore institutions should encourage
trials and eliminate errors” (NORTH, 1992, p.9).
12
No original: “This is only possible as the result, first, of the development of a third party to exchanges, namely
government, which specifies property rights and enforces contracts; and second of the existence of norms of
behavior to constraint the parties in interaction”.
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capaz de oferecer os mesmos serviços a um custo tributário menor, haverá a tendência
de dissolução do governo e deposição do ruler (GALA, 2003, p. 96).

Se a obra de North (1992), de acordo com Carvalho; Vieira; Silva (2012) utiliza lentes
poderosas para analisar a importância, por exemplo, do direito de propriedade (um dos fatores
mais importantes na superação da “ordem espontânea, anteriormente citada), a Nova Economia
Institucional se divide em duas direções principais, que, ao mesmo tempo, são também
complementares Bueno (2004):
A primeira dessas correntes deriva fundamentalmente dos trabalhos de Douglass
North, cuja principal preocupação é entender de que forma as macro-instituições de
um país afetam seu desempenho econômico no longo prazo, identiﬁcando aquelas que
são mais propícias ao desenvolvimento econômico e mostrando porque em alguns
países as instituições mais adequadas não são adotadas, eternizando uma situação de
subdesenvolvimento econômico
A segunda corrente, que versa basicamente sobre o comportamento individual de
ﬁrmas e indivíduos, origina-se com o famoso trabalho de Coase (1937), mas só vem
a frutiﬁcar muito mais tarde com base nas contribuições de Oliver Williamson (1979,
1985). O objetivo principal dessa corrente é entender como se formam e como se
modiﬁcam as estruturas de governança para determinadas transações; isto é o conjunto
de instituições que permite que um determinado tipo de transação se realize de forma
contínua (BUENO, 2004, p. 368 e 369).

Uma maneira de entender custos de transação é a comparação deste com os custos de
transformação, que são aqueles relacionados com a utilização dos recursos produtivos, pelas
firmas ou pela economia, como um todo (BUENO, 2004). Coase (1937) destaca que os custos
de transação se referem aos gastos na obtenção de informações, de negociação, no
estabelecimento e na garantia de contratos (TUROLLA; PAIVA; MONTEIRO, 2009). Dessa
forma, os custos de transação podem ser resumidos no fato de, a partir do momento que os
indivíduos deixassem de ser autossuficientes, do ponto de vista econômico, passariam a
depender dos outros para a aquisição dos bens e serviços que porventura necessitassem. Ou
seja, para além do ato de produzir o ato de comprar e vender também acarretaria custos.
A Nova Economia Institucional se propõe a entender de que forma esses custos de
transação, a partir das negociações entre agentes e grupos de agentes, poderiam auxiliar na sua
redução. Tais custos se materializam como a) custos de processamento de informações relativas
a eventos futuros que não podem ser previstos na sua totalidade; b) os custos de monitoramento
do desempenho de uma firma contratada; c) custos relativos ao comportamento ineficiente de
uma das partes contratadas; custos relativos às questões legais oriundas de quebras de contrato.
Portanto, custos de transação de referem à natureza dos riscos que são inerentes às transações
específicas da firma (BUENO, 2004).
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Se são custos inerentes à atividade, a Nova Economia Institucional apresenta como
proposição que, por meio de complexos processos de negociação entre os indivíduos, grupos
de indivíduos e instituições, esses custos possam ser mitigados a partir do rompimento de
contratos, explícita ou implicitamente. Bueno (2004) e, na mesma linha, Rocha; Ávila (2014),
estabelecem que um dos pilares mais importante do ambiente institucional está ligado ao
ambiente regulatório, a partir do qual são estabelecidas as regras do jogo e, principalmente, o
enforcement, ou seja, sua efetiva aplicação e todas as sanções daí decorrentes.
Dessa forma, Turolla; Paiva; Monteiro (2009) destacam que a Teoria dos Custos de
transação transcende a teoria dos os custos de produção a partir do momento que se concentra
nos gastos para a obtenção de informações, para a negociação e para o estabelecimento e
garantia dos contratos. Williamson (2012); Turolla; Paiva; Monteiro (2009); Bueno (2004)
destacam que os custos de transação podem ser classificados em ex-ante e ex-post, sendo que
este último está articulado ao processo de ajuste e correção de contratos que porventura tenham
sido elaborados de modo deficiente, procurando adaptá-lo à realidade do mercado ou então às
situações não previstas quando da sua elaboração.
Williamson (2012); Fiani (2002) estabelecem alguns alicerces para fundamentar seus
argumentos em torno dos custos de transação. O primeiro deles está ligado ao conceito de
racionalidade limitada. Esse conceito se articula ao fato dos agentes não serem capaz, por
limitações que Fiani (2002) define como neurofisiológicas, de acumular, processar e transmitir
informações (TUROLLA; PAIVA; MONTEIRO, 2009). Portanto, segundo Williamson (2012),
a despeito do comportamento “ser intencionalmente racional, ele é apenas limitadamente
assim” Williamson (2012, p. 26). Fiani (2002) destaca que a racionalidade limitada, em um
contexto de incertezas e complexidade, gera consideráveis assimetrias de informações, o que
pode gerar diferenças que afetam o resultado final da transação, uma vez que existe uma
dificuldade associada à definição, por exemplo, dos riscos que estão envolvidos em uma
transação.
Considerando que é praticamente impossível definir, ex ante, a sinceridade dos agentes
em uma transação, existem problemas na formulação, execução e renovação do contrato
(FIANI, 2002). Williamson (2012) destaca que os agentes, de posse de informações
privilegiadas, podem agir de maneira auto interessada, gerando perdas para a outra parte. O
oportunismo, neste caso específico de custos de transação, se distingue do oportunismo ligado
a “aproveitar oportunidades”. Na Teoria dos Custos de Transação, o oportunismo está ligado a
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se aproveitar da assimetria de informações estaria ligado à obtenção de ganhos em uma relação
contratual. Tirando vantagens da fragilidade da outra parte, a partir da manipulação dos fatos.
O terceiro alicerce está ligado, de acordo com Williamson (2012) à especificidade dos
ativos. Dessa forma,
as partes engajadas em uma negociação, que é sustentada por investimentos não
triviais em ativos específicos à transação, estão efetivamente operando em uma
relação bilateral uns com os outros. A harmonização da interface contratual que junta
as partes, de forma a efetivar a adaptabilidade e promover a continuidade da relação,
se torna fonte de valor econômico real (WILLIAMSON, 2012, p. 26).

Hennart (2010); Fiani (2002) apontam que a partir do momento que uma empresa tenha
feito um investimento em uma ativo específico, o comprador e o vendedor passam a se
relacionar de modo praticamente exclusivo (ou quase exclusivo), o que pode gerar um
fenômeno conhecido como (hold up) ou “problema do refém, o que possibilita a uma das partes
obter vantagens que inexistiam (ou estavam implícitas) no início do contrato. Turolla; Paiva;
Monteiro (2009) destacam que essa condição gera elevados custos de interrupção, uma vez que
se estabeleceu uma relação de dependência entre ambas as partes.
Por sua vez, o último dos pilares, diz respeito a ativos, tangíveis ou intangíveis, que
têm usos específicos para um ou poucos usuários; ativos aos quais estão associados
altos custos em casos de interrupção ou rompimento inesperado do contrato porque se
estabelece uma relação de dependência entre o comprador e o vendedor. Essa
especificidade provém de quatro fontes: especificidade de localização – ativo que,
uma vez estabelecido, torna-se inviável ou impossível seu transporte; especificidade
física – características de design, ativos personalizados; especificidade de capital
humano – necessidade de uma curva de aprendizado; especificidade de ativos
dedicados – ocorre quando o investimento torna-se viável apenas se a quantidade
vendida for expressiva (TUROLLA; PAIVA; MONTEIRO, 2009, p. 44).

Com referência à especificidade dos ativos, Williamson (2012); Montoya Diaz et al.
(2007); Bueno (2004) listam seis categorias: a) especificidade de localização: a lógica é reduzir
os custos inerentes ao deslocamento e armazenagem. Firmas que façam parte de uma mesma
cadeia produtiva gerariam economias consideráveis se a localização escolhida fosse estratégica;
b) especificidade de ativos físicos: se constituem como aqueles cujo design podem ter
aplicações alternativas, como por exemplo os produtos sob encomenda; c) especificidade do
capital humano: o learning by doing gera uma categoria de empregados altamente
especializados, o que pode redundar na redução dos custos médios ao longo do tempo; d)
especificidades de ativos dedicados: está articulado a um investimento elevado destinado a um
cliente específico, que não ocorreria se esse cliente porventura não existisse; e) especificidade
temporal: o valor de uma transação está ligado ao tempo no qual ela é processada. É bastante
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relevante nos casos de produtos perecíveis; f) especificidade da marca: muito relevante no
mundo das franquias, g) especificidade de ativos ligados à escala de produção: ocorre quando
investimentos de natureza geral ocorrem na perspectiva de que o produto final será consumido
para um consumidor particular.
Quanto mais específico for o ativo, maior será o potencial de perda associado
(MONTOYA DIAZ et al., 2007). Consequentemente, maior será o custo de transação. Dessa
forma, as instituições ganham relevância, assim como o papel da governança, ou seja, o
arcabouço institucional no qual a transação é realizada, materializado no conjunto de
instituições e agentes diretamente envolvidos na transação e todas as formas de garantias
porventura consignadas para sua execução (FIANI, 2002). Contratos de longo prazo têm o papel
de atenuar a ocorrência de custos de transação, seja naquilo que toca a realização do objeto,
seja na preservação do retorno do investimento.
Dentre os tipos de estrutura de governança, destaca-se a) governança pelo mercado, que
se caracteriza por ser aquela que está relacionada a ativos não específicos, portanto passíveis
de esforço mínimo para sustentar a relação. Os custos de transação, neste caso, são desprezíveis;
b) governança trilateral, há exigência de uma terceira parte ex-ante, ou seja, para avaliar a
transação e para solucionar eventos litígios futuros. É a estrutura mais utilizada em transações
ocasionais; c) governança específica de transação, considerando que os ativos não são
padronizados, os riscos da transação e consequentemente do surgimento de futuros conflitos e
considerável. Neste caso, quanto mais específico for o ativo, maiores serão os custos de
rompimento do contrato. Portanto, mais elevadas serão as necessidades de maior controle
(FIANI, 2002; MONTOYA DIAZ et al., 2007; WILLIAMSON, 2012).
A frequência com que a transação ocorre também é determinante para estabelecer-se a
presença de custos de transação, ou seja, as características de uma transação são fundamentais
para estabelecer se os custos serão maiores ou menores. Quanto maior for a frequência, mais
baixos serão os custos médios relativos à coleta de informações e à elaboração de contratos que
tenham como objetivo coibir contratos que ofereçam restrições a comportamentos oportunistas,
o que significa dizer que, à medida que os agentes adquirem reputação, sua inclinação por
comportamentos oportunistas de curto prazo se reduzem (TUROLLA; PAIVA; MONTEIRO,
2009; MONTOYA DIAZ et al., 2007). Além disso, a incerteza se constitui como um elemento
que exerce influência no comportamento dos agentes e que influencia também o ambiente de
negócios.
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Williamson (2012) destaca que “não fosse pelo papel da incerteza, os problemas da
organização econômica seriam relativamente desinteressantes” Williamson (2012, p. 26). Para
Montoya Diaz et al. (2007), a incerteza amplia as lacunas que um contrato não pode cobrir.
Dessa forma, em um ambiente de incerteza, na qual a previsão a respeito de acontecimentos
futuros é precária, o espaço para a renegociação de contratos é maior. Turolla; Paiva; Monteiro
(2009) advertem que, a incerteza perde relevância quando os ativos forem pouco específicos,
“uma vez que a abundância de contratantes disponíveis no mercado reduz o valor da negociação
e, consequentemente, a possibilidade de que haja falhas no contrato que motivem custos ex post
(TUROLLA; PAIVA; MONTEIRO, 2009, p. 44).
É possível mencionar a existência de três modos de organização das firmas
(HENNART, 2010; TUROLLA; PAIVA; MONTEIRO, 2009): os mercados, os contratos e a
hierarquia, sendo que, cada um deles, se refere a um tipo específico de transação. No que tange
aos mercados, Melo (2002) destaca que esse é o lócus onde os preços possibilitam que as firmas
de diferenciem uma das outras (ainda que essa diferenciação possa aparecer na forma de
punição. A quantidade de agentes participantes de ambiente de trocas denota (ou não) a
existência de uma falha de mercado, sempre que a concentração da produção e das vendas,
assim como pelo lado das compras, ensejar o fortalecimento de uma empresa (ou grupo de
empresas) em relação aos demais (KON, 1994).
Existe muita dificuldade de concretização de uma transação, principalmente se for
efetivada no futuro. Os contratos, portanto, cumpririam o papel de antecipar possíveis
contingências, possibilitando a garantia da execução da transação em data futura, ainda que a
racionalidade limitada, o oportunismo e mesmo a especificidade dos ativos aumentam o desafio
de antever situações futuras, ou são mutáveis e, portanto, podem ensejar que o contrato sofra
adaptações em função dessa dinâmica na qual se processam as relações entre os agentes. Fiani
(2002) destaca quatro tipos de contratos: a) aqueles que preveem, no presente, a performance
futura; b) contratos que preveem performance no futuro, com cláusulas condicionais, c)
contratos para transações de curto prazo e d) pressupõe uma relação de autoridade, ou seja, são
estabelecidas cláusulas a respeito da performance que é previamente estipulada.
A hierarquia se articula com a possibilidade de internalização de algumas atividades,
sempre que os custos dessa estrutura hierárquica se apresentar inferior aos custos de transação
incorridos no mercado. (TUROLLA; PAIVA; MONTEIRO, 2009; FIANI, 2002) destacam que,
quanto mais específica se torna a transação, menores são as economias de escala obtidas no
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mercado (que se constituía, até então, como uma vantagem da empresa), fato que impele a firma
a transações inter empresa, sempre que os custos de transação superarem os ganhos de escala.
A decisão a respeito da continuidade das transações no mercado ou a verticalização da empresa
definirá a estrutura institucional da firma.
Um aspecto a ser destacado nas discussões mercado versus integração vertical, passa
pelos ganhos de escala no mercado. Para que tal ocorra, há necessidade de uma quantidade
razoável de participantes, ou seja, que o mercado tenha extensão suficiente para garantir que
essas transações ocorram (e numa frequência adequada). O mercado ser ou não extenso é
decisivo para que a firma faça a opção entre acessar o mercado ou promover a integração
vertical. Ativos com baixa especificidade geram maior quantidade de transações, gerando
economias de escala que tornam o custo mais baixo do que o fabricante o produzir apenas para
seu próprio consumo (FIANI, 2002).
O mesmo autor aponta que, um ativo sendo específico, os custos de negociar, redigir e
executar um contrato deixam de ser relevantes, dentre outros fatores pelo fato das incertezas e
complexidades serem reduzidas. A simplicidade das transações e dos contratos, por seu lado,
diminuem comportamentos oportunistas por parte dos agentes, uma vez que o número de
transações é elevado. Dada a quantidade de demandantes e ofertantes, as possibilidades de
encontrar opções mais rentáveis no mercado se eleva.

Além disso, baixa incerteza e

complexidade também reduz a racionalidade limitada dos agentes, conforme discutido por
Williamson (2012). A decisão final do empresário estará baseada após comparação dos custos
de transação de adquirir o insumo no mercado ou produzir ele mesmo, numa estrutura
verticalizada.
Para os casos de ativos muito específicos (ou seja, aqueles que são produzidos para
atender necessidades específicas do demandante), considerando as dificuldades impostas pela
negociação, elaboração e execução dos contratos, se torna mais fácil ao demandante produzir
ele próprio o ativo, uma vez que a oferta é limitada no mercado e os ganhos de escala pouco
representativos. Williamson (2010); Anderson; Gatignon (1986); Anderson; Coughlan (1987)
corroboram essa tese. Williamson (2010) quando discorre sobre a complexidade das
negociações acerca de ativos muito específicos, Anderson; Gatignon (1986) quando analisam
algumas formas de entrada em mercados internacionais, a partir do grau de complexidade dos
ativos envolvidos e finalmente Anderson; Coughlan (1987) quando apontam para os custos de
trade-offs relativos a mercado e integração vertical, a partir de um estudo empírico na indústria
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internacional de semi-condutores, com empresas sediadas dos EUA. Bueno (2004) destaca que
ativos com especificidade extremamente alta podem tornar mais rentável para a empresa
fornecedora produto adquirir o controle acionário da firma fornecedora, uma vez que os custos
contratuais seriam de tão modo elevados que não haveria incentivos para que o produto fosse
comprado no mercado.
Williamson (2012) aponta para as alterações que os estudos da teoria dos custos de
transação promoveram nas políticas norte-americanas de defesa da concorrência nas últimas
décadas. O autor aponta que, inicialmente, qualquer movimento de integração vertical era visto
como uma maneira de subtração de fornecedores e, em movimentos que teriam como objetivo
final a elevação da concentração do mercado, suprimindo a concorrência e consequentemente,
sendo lesiva aos consumidores pela redução de ofertantes no mercado. Entretanto, conforme
destacado por Fiani (2002) a integração vertical cumpriria o objetivo de reduzir custos de
transação, a medida que os custos de transação, em função da elevada especificidade dos ativos,
tornariam inviáveis o acesso ao mercado para adquiri-los.
Na área de infraestrutura, a teoria dos custos de transação proporcionou grande
contribuição na área de regulação econômica versus concessões de serviços públicos,
principalmente quando estiverem envolvidos serviços prestados por meio de monopólios
naturais.
Portanto, embora os limites da regulação sejam múltiplos, a mera prova de que a
regulação é imperfeita não estabeleceria que a regulação é uma forma inferior de
organização econômica. Não apenas as deficiências da regulação variam com a
obrigação de avaliar as propriedades da alternativa proposta – não apenas
genericamente, mas também especificamente, em relação à atividade em questão
(WILLIAMSON, 2012, p. 299).

Nesse sentido, Fiani (2002) aponta para contradições acerca do argumento de que as
concessões seriam suficientes para suplantar a regulação, como forma de possibilitar que, aos
consumidores, fosse ofertado o melhor serviço, ao menor preço, por meio da ocorrência de
leilões que submeteriam a empresa prestadora de serviços à concorrência de potenciais novos
entrantes. O autor, demonstra que, a depender da duração do contrato, a ausência de regulação
poderia gerar distorções na prestação de serviços. Na hipótese de o contrato ser de curto prazo,
a concessionária possivelmente não teria estímulos suficientes para fazer os investimentos
necessários na prestação de serviços. Além disso, haveria a questão da formulação de um
contrato complexo, que previsse, entre outras questões, aquelas ligadas à transferência dos
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ativos investidos por aquela firma que perdeu a concessão. Caso a concessão fosse de longo
prazo, retornariam as questões que envolvem a necessidade de prever diversas circunstâncias
do futuro, o que poderia abrir a perspectiva de surgimento de comportamentos oportunistas,
bastante presentes em ambientes com grau elevado de incerteza.
Turolla; Paiva; Monteiro (2009) discutem a incerteza em ambientes de instabilidade,
com assimetria de informações e com ativos bastante específicos. Em contextos como estes, a
modalidade de regulação e controles estritos são desejáveis, uma vez que o contexto de
volatilidade é propício para comportamentos oportunistas. Dessa forma,
Um dos aspectos fundamentais para entender a existência dos custos de transação
consiste na noção de oportunismo, utilizada por Williamson (1989). Entende-se como
um modo de comportamento sujeito a restrições institucionalmente impostas, mesmo
que pareça ser um comportamento maximizador por parte dos agentes, no sentido de
que buscariam os maiores ganhos possíveis, dadas as condições atuais. Sob essa
abordagem, as falhas de mercado não são o produto da incerteza, mas o resultado de
oportunismo e racionalidade limitada (Simon, 1987), que, por sua vez, também são
responsáveis pela existência de custos de transação. Quanto mais completo for o
contrato, mais eficientes serão as trocas, menos relevantes serão as falhas de mercado
e menores serão os custos de transação. Portanto, falhas de mercado, associadas a
informações incompletas e assimétricas, externalidades e mercados imperfeitos, são
aspectos “residuais” na operação dos mercados, que afetam os custos de transação e
levam a empresa a decidir sobre o nível de internalização dos processos produtivos,
ou seja, maneira de estabelecer sua “estrutura de governança (PEREIRA; LOPES,
2018, p. 461).

Ainda segundo Turolla; Paiva; Monteiro (2009), a evolução tecnológica mudou a
dinâmica dos custos de transação, mormente em relação à assimetria de informações e à
racionalidade limitada, a partir do momento que a internet passou a disponibilizar, em tempo
real, uma quantidade apreciável de informações relevantes, as quais se constituem como
instrumentos importantes para a tomada de decisões, seja intrafirmas ou mesmo entre as
empresas existentes em um mercado específico.
Quadro 4 – Síntese da (Nova) Teoria Institucional e da Teoria dos Custos de Transação
Teoria
Teoria Institucional

Características
São as instituições que moldam
os alicerces para que os
mercados possam operar e se
desenvolver, a partir da
definição de políticas de
incentivos. O mercado não
existe como subproduto da
natureza, mas como resultado
de um processo político que o
faz integrante das instituições,
no mercado.

Literatura
Zysman (1994); North (1978 e
1992), Williamson (2012);
Hoskisson et al. (2000).

Nova Teoria Institucional

As instituições passam a ser o
elemento central da análise

Bueno (2004); Gala (2003);
Cruz (2003); Fiani (2003);
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Teoria dos Custos de Transação

econômica, sem romper com os
pressupostos da teoria
neoclássica. As instituições
fornecem o arcabouço suficiente
para o aprendizado e a
superação de erros, que
possibilitam a indução à
inovação e à tomada de riscos.
O papel do Estado ganha
relevância no sentido de tornar
mais eficiente o sistema
econômico

North (1992); Carvalho, Vieira;
Silva (2012).

São gastos com a obtenção de
informações, de negociação, de
elaboração e garantia dos
contratos. São custos inerentes
às transações específicas das
firmas. Estão articulados à
existências racionalidade
limitada, ao oportunismo e à
especificidade dos ativos. Uma
firma, ao levar em consideração
os custos de transação,
comparativamente aos custos de
produção, tomará a decisão de
acessar o mercado ou
internalizar a produção.

Coase (1937); Williamson
(2010, 2012); Anderson e
Goughlan (1987); Anderson e
Catignon (1986); Fiani (2002);
Hennart (2010); Turolla; Paiva;
Monteiro (2009); Montoya Diaz
et al. (2007).

Fonte: Elaborado pelo autor

2.5 Infraestrutura e Financiamento
Pela sua natureza, os investimentos em infraestrutura exercem atração nos investidores
institucionais, como fundos de pensão, fundos de investimentos e seguradora, seja em função
dos vultosos investimentos (que geram boas perspectivas de retorno) seja pelo fluxo de caixa
esperado após a conclusão do projeto e início das operações, (LU et al., 2015). As
especificidades dos investimentos em infraestrutura demandam desafios aos formuladores de
políticas públicas, uma vez que, muitas vezes, os investimentos públicos se limitam às questões
orçamentárias e os investimentos privados esbarram em questões como instabilidades políticas
e institucionais (DELLA CROCE; GATTI, 2014; RAMAMURTI; DOH, 2004; NETO;
OGASAVARA; TUROLLA, [201?]).
Estache (2010) destaca que existem três dimensões relevantes a partir das quais é
possível estruturar as discussões sobre o financiamento de infraestrutura: a primeira delas se
refere à recuperação dos custos em si, tanto os custos relativos às despesas de capital (CAPEX)
quando às despesas com operacionais e de manutenção (OPEX). A segunda dimensão está
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ligada às operações financeiras disponíveis aos agentes que participarão da operação e a terceira
é composta pelas instituições a partir das quais o capital estará disponível.
A primeira dimensão se refere à recuperação dos custos a partir do fornecimento de
subsídios ou à cobrança de tarifas dos usuários pelos serviços prestados. Estache (2010) aponta
para a diferença de recuperação de custos entre países ricos e países pobres, havendo uma
probabilidade maior de recuperação de custos nos países ricos e uma maior utilização de
subsídios nos países pobres. Dessa forma, em muitos países, mesmo com a utilização, em larga
escala da política de subsídios (como objetivo de permitir o acesso à maioria dos serviços que,
de outra forma, excluiriam parcela relevante da população), a recuperação de custos é irregular,
havendo a necessidade da participação do governo no provimento de crédito para iniciar o
projeto e como fornecedor do serviço.
Considerando os riscos do projeto, a estrutura de financiamento passa pela expectativa
dos investidores em relação ao retorno do investimento. Lu et al., (2005) destacam que no
mercado primário os investimentos do tipo greenfield demandam escala de capital mais
elevada, uma vez que abarca a aquisição, a construção e a entrega do projeto, o que desperta
maior atenção por parte dos financiadores à fase de construção do projeto, diferentemente do
mercado secundário, onde projetos brownfield, que despertariam a atenção para a fase de
operação do projeto, portanto ao fluxo de caixa gerado. Naquilo que tange ao funding13 do
projeto, as empresas participantes se deparam com a dicotomia dívida versus equity, ou seja, a
combinação entre capital e dívida, em geral com elevada alavancagem, se uma se constitui
como uma das formas de financiamento comumente encontradas em projetos de infraestrutura.
Os autores ainda discutem a eficácia do investimento ser feito por empresas de capital
aberto e/ou fechado. Empresas de capital aberta possuem maior transparência (em função das
exigências de órgãos de controle) do que as empresas de capital fechado, além de maior
liquidez. A vantagem das empresas de capital fechado estaria concentrada na sua baixa relação
com outros ativos do projeto. Do ponto de vista da origem do investimento, considerando os
riscos institucionais, a instabilidade política (NETO; OGASAVARA; TUROLLA, [201?]) e,

O conceito de funding resgata a discussão feita por Leal Ferreira (1995), quando menciona que “a oferta de
finance, ou seja, que a disponibilidade dos bancos e agentes em geral em assumirem posições ativas menos líquidas
significa que o investimento não depende da poupança (não-consumo) para sua consecução. Mas Keynes introduz
igualmente a necessidade de que o financiamento do investimento seja consolidado em uma estrutura de ativos de
longo prazo, a geração de funding adequado em termos de prazos e custos” (LEAL FERREIRA, 1995, p.16).
13
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de acordo com Sawant (2010) os riscos de “creeping expropriation14” por partes de governos
com viés autoritário e intervencionista, os investimentos em infraestrutura podem ser direto ou
indiretos. Os investimentos diretos se constituindo como a participação direta no patrimônio ou
na dívida da empresa, enquanto que os investimentos indiretos possibilitam que o acesso por
meio de fundos especializados em infraestrutura.
Della Croce; Gatti (2014) destacam que o financiamento do setor de infraestrutura
impõe alguns desafios aos formuladores de política, seja pelo volume de investimentos não ser
negligenciável, seja pelo papel que o mercado financeiro deve desempenhar para estruturar
operações atraentes para despertar a atenção e proporcionar a segurança de potenciais
investidores, tais como os fundos soberanos e os investidores institucionais, de modo a atender
suas necessidades operacionais.
O modelo intermediário, classificado por Leal Ferreira (1995) como limited recourse
lending, se tornou conhecido na literatura como Project Finance, uma iniciativa que teve nos
EUA sua experiência pioneira na década de 1930, no setor de óleo, posteriormente na Europa,
no início dos anos 1980 (DELLA CROCE; GATTI, 2014). Nesta modalidade, a garantia está
na diluição do risco entre os vários participantes do projeto a partir da utilização do fluxo de
caixa e dos contratos como garantia para a instituição financeira que concedeu o crédito ao
projeto, confirmando que a estrutura de financiamento é fundamental para o valor do projeto.
(LEAL FERREIRA, 1995; SAWANT, 2010; ESTY, 2004)
A despeito da literatura contemplar essa modalidade de financiamento como uma das
opções mais potencialmente viáveis do ponto de vista da divisão de riscos entre os participantes
do projeto, na América-Latina ainda é pouco representativo, com aproximadamente 5% do total
desta modalidade (DELLA CROCE; GATTI, 2014). De qualquer maneira, o Project Finance
traz várias inovações ao processo de concessão de crédito para projetos de infraestrutura, tais
como a criação de uma SPE (Sociedade de Propósito Especial), que se constitui como o agente
legalmente constituído para a tomada do empréstimo (Figura 3). Na hipótese de default, apenas
essa “figura jurídica” e seus respectivos ativos poderiam ser acionados, preservando os
acionistas e o governo. (LEAL FERREIRA, 1995; AUGENBLICK; CUSTER, 1990)

14

O termo remete a processos de nacionalização de empresas privadas em infraestrutura, confisco de fluxos de
caixa, expulsão dos gestores do “host country” dentre outras formas de apropriação dos investimentos, muito em
função dos custos irrecuperáveis envolvidos.
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Figura 3 – Estrutura do Project Finance

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Borges; Faria, 2002

Há duas características fundamentais que essa modalidade limited recourse tem
proporcionado. A primeira delas se refere ao grau de transparência dos contratos celebrados. Se
uma das vantagens do Project Finance é exatamente minimizar os riscos da operação e
possibilitar que empresas sem histórico pregresso de sucesso em projetos deste tipo, e nem
sequer prover garantias mínimas que lhe garantisse acesso ao sistema financeiro para buscar
linhas de crédito disponíveis. Além disso, embora exista a discussão sobre as garantias
fornecidas pelo setor público (no caso se essas garantias devem ser oriundas dos tributos
recolhidos), um aspecto relevante é como estarão distribuídos direitos e deveres dos
participantes. Portanto, uma lei de concessões transparente é imperativa para evitar que parte
dos participantes sejam mais onerados (ou incorram em riscos maiores) (GARCIA, 1996).
Uma adequada definição descritiva do funcionamento de uma SPE em um Project
Finance foi elaborada por Moreira; Carneiro (1994), como segue:
- em geral, os controladores da SPE são os patrocinadores do empreendimento;
- os patrocinadores se envolvem desde o início do projeto, bancando inclusive seu estudo
de viabilidade, conforme será exposto mais a frente;
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- a empresa construtora deverá participar da obra, bancando sua realização e
eventualmente participando da SPE;
- há fabricantes que podem participar da SPE, e seu interesse fundamental é fornecer
equipamentos ao projeto durante sua realização;
- ao Estado interessa que o projeto possa ser viabilizado e possa ser entregue à sociedade
em prazos razoáveis que minimizem os custos sociais associados à sua não realização. Os ativos
do projeto, conforme será visto mais adiante, poderá inclusive retornar ao setor público ao final
do contrato;
- como todo projeto, o Project Finance desperta interesse dos investidores, locais e
externos, em busca do retorno que o empreendimento possibilita. O papel dos investidores
institucionais (fundos de pensão, seguradores e fundos de investimentos) ganha relevância na
composição da SPE;
- o sistema financeiro local deverá tomar parte no projeto, levando em consideração
questões ligadas à ausência de pessoal qualificado para que os projetos sejam corretamente
avaliados no que tange aos riscos envolvidos e aos custos de operação que essa carência pode
representar.
Ainda que tenha no esgotamento fiscal do Estado as origens do seu desenvolvimento, o
Project Finance demanda um poder regulatório não desprezível por parte do Estado
(SAWANT, 2010), seja na formulação da lei de concessões, a partir da implantação e posterior
operação ou mesmo por intermédio das negociações com todos os diversos atores envolvidos,
a partir no quadro regulatório previamente desenvolvido, além da existência de um corpo
técnico em condições de elaborar os projetos, considerada aqui sua complexidade. (MOREIRA;
CARNEIRO, 1994; LEAL FERREIRA, 1995; GARCIA, 1996). Os arranjos institucionais e a
definição dos aparatos regulatórios (VASQUEZ; HALLACK; QUEIROZ, 2016) passam
também pelas instituições, que são parte do mercado e compõem as regras nas quais o
empreendimento será desenvolvido, se constituindo, portanto, como um elemento de custo não
desprezível, uma vez que investimentos em infraestrutura, principalmente nas suas fases
iniciais, são irrecuperáveis (sunk costs) (NORTH, 1992; WILLIAMSON, 2002).
A estrutura básica de uma operação de Project Finance, pode ser resumida em 5
características essenciais: existe a criação de uma empresa com a finalidade de ser a responsável
pelo projeto (SPE); o objetivo principal é o retorno do capital investido, portanto, considerando
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que os participantes têm recursos limitados, a avaliação dos riscos deve ocorrer de maneira
diferente daquela feita em empresas que porventura já estejam em operação; os riscos são
divididos de maneira minimamente equânime, de modo a reparti-lo de modo igualitário entre
os participantes; após a conclusão do projeto, o fluxo de caixa deve prioritariamente ser
utilizado para pagamento do empréstimo. Eventuais dividendos aos participantes devem ficar
para um momento posterior; os credores têm como garantia, além do fluxo de caixa, eventuais
ativos do projeto (GATTI, 2007).
O esforço de estruturação de uma operação de Project Finance, evidencia o avanço da
teoria em relação do Teorema da Irrelevância, de Modigliani-Miller (ESTY, 2004; VASQUEZ;
HALLACK; QUEIROZ, 2016), a partir do qual, em condições de igualdade, ou seja, coeteris
paribus, se uma empresa, na ausência de custos de falência (bankruptcy costs), influência da
carga tributária, custos de agência e assimetria de informações, e partindo da suposição que os
mercados são eficientes, o valor de uma firma não seria afetada pela forma como ela se financia.
As discussões sobre projetos de infraestrutura, a partir da diferenciação do Corporate Finance
e do Project Finance possibilitam avançar teoricamente neste teorema. Uma vez que os
mercados financeiros são imperfeitos e incompletos, os desafios para que exista um adequado
arranjo contratual que possibilite que contemple o setor de infraestrutura e operações de
financiamentos compatíveis de tornam mais relevantes.
O autor ratifica que a criação de uma SPE preserva os ativos e o fluxo de caixa das
firmas já existentes e que são participantes do projeto (denominadas de sponsors). Estabelece
uma divisão importante entre a utilização do Project Finance e do Corporate Finance (GATTI,
2007): a separação dos “sponsors” entre uma modalidade e outra, preserva os ativos e o fluxo
de caixa das corporações pré-existentes e que passaram a constituir a SPE. Surge uma
desvantagem que seriam custos de transação mais elevados, uma vez que seriam necessárias
providências referentes ao levantamento de documentação, a contratação de especialistas em
contratos e em seguros e na avaliação dos riscos envolvidos no projeto, além dos gastos
decorrentes com a implantação e o monitoramento do projeto.
Se por um lado os custos envolvidos são maiores, pelo lado dos benefícios,
investimentos em infraestrutura via Project Finance se constituem como uma forma de atração
de capitais privados (ou então em conjunto com o setor público), uma vez que possibilitam um
maior grau de alavancagem na relação dívida/capital (LU et al., 2015), não aparecem nos
balanços patrimoniais das firmas participantes e possibilitam isoladamente individual de firmas
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participantes, o que pode ser decisivo na hipótese da obtenção de financiamento (seja ela limited
ou non-recourse), o que, caso estivesse tratando de uma operação de corporate finance, o custo
de capital poderia ser majorado em função da percepção de risco gerada no mercado (GATTI,
2007; GARCIA, 1996; KLEIMEIER; VERSTEEG, 2010).
Se as questões de custo são relevantes para que uma operação de Project Finance seja
estruturada, os aspectos ligados à regulação passam a ter importância fundamental para a
consecução do empreendimento (VASQUEZ; HALLACK; QUEIROZ, 2016; GARCIA, 1996).
Um projeto de infraestrutura pode ser dividido em quatro etapas que são bem definidas no
tocante à elaboração, implantação e operação. Na primeira fase, o projeto, ainda não gera fluxo
de caixa e os custos de capital envolvidos são relativamente baixos. A segunda etapa é aquela
que demanda maior esforço por parte dos sponsors da SPE, uma vez que a escala de capital é
elevada, mas não existe geração de caixa, já que se trata da construção do empreendimento. A
terceira etapa é também de construção, mas com geração de fluxo de caixa. A última fase é
também a mais longa, mas é a partir da qual se inicia a remuneração do capital investido
(VASQUEZ; HALLACK; QUEIROZ, 2016; ESTY, 2003).
Adicionalmente ao projeto de infraestrutura está a estrutura do financiamento, que
poderá ser dividida em 3 pilares (VASQUEZ; HALLACK; QUEIROZ, 2016; LEAL
FERREIRA, 1995; DELLA CROCE; GATTI, 2014), conforme ilustrado pela Figura 4.
- Equity: normalmente é utilizado na fase de projeto da SPE. Considerados os riscos envolvidos,
os sponsors procuram atrasar ao máximo a utilização destes mecanismos. Borges; Faria (2002),
ainda estabelecem uma subdivisão dessa fase operacional inicial em equity direto e equity
passivo;
-Dívida sênior: em geral é utilizada como base durante todo o projeto (base facility), durante a
fase de execução da fase operacional do projeto (working capital) e stand-up facility (para
cobrir eventuais gastos inesperados (contingentes) do projeto;
- Dívida Subordinada: é incluída na estrutura de financiamento do projeto uma vez que não gera
prioridade em relação a dívida sênior, mas está à frente dos pagamentos de dividendos (que
ocorrem mediante o desempenho do projeto). Essa camada é importante para o estímulo à
participação de agentes públicos nos projetos. O termo quasi equity é utilizado por Borges;
Faria (2002); Azeredo (1999) para classificar o conceito de dívida subordinada, que é utilizado
por Vasquez; Hallack; Queiroz, 2016 e por Leal Ferreira, 1995.
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Figura 4 – Esquema de Financiamento de um projeto de Infraestrutura

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Vasquez; Hallack; Queiroz,2016

Com relação aos instrumentos financeiros normalmente utilizados por meio de uma
SPE, os contratos de empréstimos continuam a representar a maior fatia desta modalidade,
podendo ser dividido entre curto e longo prazos. Normalmente os empréstimos de curto prazo
são considerados como uma transição até que os empréstimos de longo prazo sejam
estruturados e estejam prontos; e as debêntures (Project Bonds) emitidos pela própria SPE cuja
remuneração está associada à forma como o projeto é implantado e está proporcionado retorno
aos participantes. (MOREIRA; CARNEIRO, 1994; VASQUEZ; HALLACK. QUEIROZ,
2016). O Quadro 5 traz uma síntese teórica de algumas definições para project finance:
Quadro 5 – Principais definições de Project Finance
LEAL

"O project finance implica sobretudo uma mudança no perfil de risco do projeto e

FERREIRA

não meramente uma forma de financiar um projeto. Isso está associado

(1995, p. 184)

especialmente às garantias prestadas pelos empreendedores privados que tomam
financiamentos bancários e captam no mercado de capitais para viabilizar o
projeto".

BORGES;

"A expressão "financiamento de projetos" pode abranger não só project finance

FARIA (2002, p.

como também outras alternativas disponíveis, tais como a utilização de recursos

243)

próprios dos sócios para tocar um projeto sob a forma de subscrição de títulos
subordinados, empréstimos corporativos, emissão de títulos com garantias
corporativas ou instrumentos mais elaborados como a securitização de
recebíveis".
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SAWANT (2010,

"A utilização do "project finance" o invés do "corporate finance" torna o

p.1036)

"creeping expropration" menos possível, uma vez que a engenharia financeira
que estaria dando alicerces para a operação, envolveria um conjunto de
instituições financeiras e de interesses que auxiliaria no processo de repartição de
riscos dos envolvidos na operação".

KLEIMEIER;

"Project finance auxilia na redução de custos principalmente naqueles

VERSTEEG

investimentos nos quais ainda subsiste assimetria de informações, monitoramento

(2010, p.49/50)

insuficiente, inabilidade para canalizar recursos oriundos de "pool" de instituições
financeiras ou mesmo a existência de governança corporativa, além dos riscos de
execução".

GARCIA (1996,

"O ponto alto do project finance é a confiabilidade dos contratos celebrados.

p.12)

Inicialmente, é necessária uma lei de concessões que defina claramente dos
direitos e deveres das partes envolvidas. A regulação também deve ser a mais
clara possível, para que haja confiança entre os parceiros público e privado".

MÜLLNER (

“No project finance, a securitização de empréstimos é baseada somente nos

2017, p.121)

fluxos de caixa projetados do projeto e não na rentabilidade dos patrocinadores.
Como resultado, os bancos assumem riscos extensivos relacionados à não
execução do projeto. Concentrando-se fortemente em características de
empréstimos e de recursos sem relação com fluxo de caixa....não consegue
incorporar totalmente a visão dos provedores de ações. Nesse sentido, a discussão
acadêmica tem sido um pouco mais abrangente, destacando a importância crucial
das estratégias de compartilhamento de risco como um terceiro componente do
project finance”.
Fonte: Elaborado pelo autor

Se os investimentos em infraestrutura demandam riscos não comparáveis aos vigentes
em operações de corporate finance, o que remete ao desenvolvimento de modelos de
financiamento criativos como o project finance, mas ao mesmo tempo destacam o montante de
recursos envolvidos na viabilização do projeto. Dessa forma, os fornecedores de funding, ou
seja, aqueles que podem oferecer recursos a longo prazo, normalmente são encontrados no
mercado internacional, uma vez que o mercado doméstico, em função das limitações impostas
pelas restrições que as instituições financeiras locais apresentam em relação às obrigações de
longo prazo e as instabilidades políticas governamentais características do mercado doméstico
(BORGES, 1998).
As agências multilaterais, juntamente com outros investidores dispostos a financiar
projetos de longo prazos (investidores institucionais, agências bilaterais, sociedades de
poupança e empréstimos e bancos comerciais internacionais), passam a se constituir como
opções de provedores de funding, o que os diferencia das formas tradicionais de concessão de
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financiamentos, uma vez que suportados por consórcio ou mesmo por meio formação de
sindicatos de bancos, estratégia utilizada como forma de mitigação de riscos. (LEAL
FERREIRA, 1995; BORGES; FARIA, 2002)
A Conferência de Bretton Woods, em 1944, redesenhou o sistema financeiro
internacional a partir de agências multilaterais com propósitos específicos (BAER et al., 1994;
KILSZTJAN, 1989; MOFFIT, 1984). Merece destaque o fato que o BIRD (Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento) foi criado com o propósito de financiar países
destruídos pela Segunda Guerra Mundial (PEREIRA, 2014). Apenas após algum tempo, ao
Banco Mundial foi delegada a tarefa de, por meio de financiamento de projetos de
desenvolvimento (aqui inclusos projetos de infraestrutura), com o objetivo de conduzir países
não desenvolvidos a incrementarem seus indicadores de desenvolvimento, principalmente por
intermédio da concessão de financiamentos de longo prazos (AZEREDO, 1999).
Diferentemente de outras agências multilaterais (FAO, ONU, UNESCO, OIT dentre
outras), o BIRD (batizado como Banco Mundial na década de 1950), estava voltado para o
financiamento de programas e projetos, sendo que os primeiros estariam voltados para o
financiamento de importações e envolviam montantes mais expressivos de recursos,
normalmente voltados para os países mais ricos. No tocante a projetos, essa agência destinava
montantes menos expressivos, e estava voltado para países de renda média e a atividades
produtivas. Os países emergentes apenas seriam objeto de ação do BIRD a partir do final da
década de 1950, tornando-se, a partir daí o polo de atração principal da carteira de empréstimos
do banco (PEREIRA, 2014).
Os financiamentos de infraestrutura estavam alinhados com os objetivos da instituição
de buscar lucro e ao mesmo demonstrar de que forma os recursos eram investidos. Durante
muito tempo, a instituição não canalizou recursos para investimentos na área social, por
exemplo, à guisa do que faziam outras entidades multilaterais. A influência política norteamericana auxiliou que o banco, ao mesmo tempo, abrisse linhas de financiamento a países
emergentes, com destaque para projetos de infraestrutura, ao mesmo tempo tornava essa relação
comercial mais bilateral do que multilateral, abrindo a perspectiva de utilização política da
instituição para fins da política comercial a externa daquele país (PEREIRA, 2014; BATISTA
Jr, 2019).
Borges (1998); Azeredo (1999), destacam as principais agências (subsidiárias do Banco
Mundial) que auxiliam no provimento de funding para projetos de infraestrutura em países
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emergentes. São respectivamente o International Financial Corporation (IFC) e o BID (IDB).
O IFC se caracteriza por ser a entidade do Banco Mundial voltada para o setor privado. Seu
escopo é fornecer suporte predominantemente para países emergentes, uma vez que a
insuficiência de poupança se constituiu como um dos elementos limitadores do financiamento
de projetos de infraestrutura. O IFC pode assumir participação minoritária em projetos e
empresas objeto de suas linhas de financiamento. O IDB, ou BID – Banco Interamericano de
Desenvolvimento se constitui como o braço do Banco Mundial para a América Latina e Caribe,
com apoio a projetos púbicos e privados. Merece destaque o fato dessa instituição possuir
departamento específico para que projetos de infraestrutura via project finance sejam
viabilizados em países emergentes. No Brasil, se constitui como a principal entidade
multilateral de financiamento de infraestrutura, em conjunto com o BNDES.
Bresser Pereira (1995) destaca que uma agência multilateral como o banco Mundial
deveria atuar primeiramente como (ou em analogia) com um banco de investimento, a partir do
momento em que seria o provedor de funding para projetos de várias modalidades (incluindo
projetos de infraestrutura). Portanto, durante o tempo de duração do financiamento, o fluxo de
caixa seria negativo até o momento no qual o projeto se tornasse operacional, portanto com
capacidade de geração de caixa suficiente para que o recurso retornasse aos seus cofres,
tornando então seu fluxo de caixa positivo, uma vez eu acrescido do principal e do montante de
juros cobrados dos agentes (ou dos projetos) financiados.
O peso do Banco Mundial enquanto entidade multilateral focado em projetos que
promovam o desenvolvimento de países emergentes, pode esbarrar na sua estrutura multitarefa
e sua gama de tarefas que o classifica, de acordo com Batista Jr. (2019) em um banco universal,
responsável por financiar projetos em países não desenvolvidos, mas ao mesmo tempo produzir
assistências técnica, orientação estratégica de política econômica, produção de estudos
científicos e técnicos, consultoria, produção de eventos dentre outras ações que muitas vezes,
dada a profusão das atividades, acaba por gerar letargia nos processos e atrasar a liberação de
recursos (ou mesmo de análises técnicas), que podem gerar atrasos e insegurança por parte dos
países no aguardo de funding para colocar em funcionamento projeto de infraestrutura.
Ainda que cumprindo esse papel análogo a um banco de investimento, as agências
multilaterais (aqui sempre destacando o Banco Mundial e suas subsidiárias para a AméricaLatina), enfrentam desafios muitas vezes intransponíveis envolvendo as garantias aos projetos
e as instabilidades regulatórias comuns em países da região. É nesse contexto que o project
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finance, além de se apresentar como uma das opções (senão a única) de arranjo financeiro para
a viabilização de funding para a infraestrutura, também impõem o aperfeiçoamento das
garantias a serem oferecidas às agências multilaterais, com destaque para as garantias de risco
parcial e as garantias de crédito parcial (BORGES, 1998; AZEREDO, 1999). A síntese abaixo
(Quadro 6) buscar demonstras as principais vantagens e desvantagens, em termos de
financiamento de infraestrutura, da utilização do setor público, do setor privado ou do poio das
entidades multilaterais como complementares ao funding do projeto.
Quadro 6 – Síntese de vantagens e desvantagens a partir do agente financiador de projetos de
infraestrutura
Agente financiador
Estado

Vantagens
1 - Responsável pelas políticas
públicas, 2- variadas fontes de
captação, 3 - comanda os
instrumentos de combate a
desequilíbrios
macroeconômicos

Desvantagens
1 - É vulnerável a ciclos
econômicos internos e externos,
2 - crises fiscais podem reduzir
o volume de recursos
canalizados para infraestrutura

Agentes privados

1 - Tem a propensão de assumir
riscos maiores, a depender dos
retornos pretendidos, 2 - A lei
não se constitui como um
limitador, tal qual ocorre em
entidades públicas.

1 - Sua aversão ao risco cresce
em momentos de instabilidade,
seja econômica e/ou política.

Entidades Multilaterais

1 - Conseguem mobilizar
maiores quantias para
financiarem projetos, 2 Proporcionam credibilidade do
projeto, 3 - São capazes de
propor operações financeiras
com elevado grau de
tecnicidade, ao ponto de reduzir
os riscos dos participantes do
projeto.

1 – Podem exercer influência
de ordem política nos países
financiados, o que pode gerar
reações, aumentando as
resistências políticas internas, 2
- Dada a estrutura, a aprovação
de projetos pode ser demorada.

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.

CENÁRIO BRASILEIRO
Esse capítulo tem como objetivo apresentar o contexto da economia brasileira, nos

aspectos macroeconômicos, bem como os diversos ciclos políticos pelos quais o país passou e
sua influência na orientação da política econômica. O foco será o cenário após a estabilização
monetária, a partir do início de 1995, mas sem perder a perspectiva histórica do período que o
antecedeu.
3.1. Do início da industrialização à crise da década de 1980
A evolução do capitalismo brasileiro passa pela participação do Estado nas mais
diversas atividades econômicas. A reação à crise de 1929 proporcionou níveis de intervenção
ainda não experimentados em uma economia ainda baseada em pólos industriais estanques e
baseado na produção agrícola, uma quase monocultura orientada para mercado externo e,
portanto, muito vulnerável às oscilações cíclicas da economia internacional (SUZIGAN, 1986;
CONCEIÇÃO TAVARES; FIORI, 1993; SAES; GREMAUD; TONETO Jr., 1997).
Biasoto Jr.; Afonso (2017), destacam que a década de 1930 foi fundamental para dotar
o Estado da sua capacidade de intervenção nos assuntos econômicos, seja do ponto de vista
regulatório, operacional e ou normatizador, principalmente a partir de uma conexão
estabelecida por meio da elite política e de grandes grupos privados nacionais. Essa conexão
estabelecida proporcionou o desenvolvimento de um aparato burocrático que dotou o país de
grande capacidade de estruturação de uma legislação trabalhista, da normatização dos serviços
de utilidade pública, de alguma racionalidade na organização do mercado de trabalho dentre
outras contribuições que foram engendradas pela presença estatal ao longo desta década, dentre
outros elementos fortalecida pela elevação da tributação, dentro da lógica do modelo de
substituição de importações. Como contribuição adicional, é importante destacar a forma de
superação dos pontos de estrangulamento surgidos a partir da crise da Bolsa de N.Y., para a
qual o Estado desempenhou função vital (PAIVA ABREU, 1990; FURTADO, 1980).
O projeto desenvolvimentista ganhou grande impulso no país a partir da década de 1950,
com destaque para os regimentos cambiais múltiplos (que protegiam a indústria nacional e
mantinham a economia fechada), ao mesmo tempo que a indústria ganhou impulso a partir da
criação de mecanismos de financiamento estatais que destravavam investimentos. A segunda
era Vargas, ao mesmo tempo que preconiza a estabilização da economia por meio do equilíbrio
das contas públicas colocava em marcha ações no sentido de superar pontos de estrangulamento
que acompanhavam o incipiente processo de industrialização, com destaque para a atração de
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capitais externos para auxiliar o Estado em projetos de infraestrutura (BESSERMAN
VIANNA, 1990; BIASOTO Jr.; AFONSO, 2017).
A década de 1950 evidenciou esse fortalecimento do Estado e sua influência na
economia a partir da articulação com o capital internacional, a qual possibilitou uma alteração
da estrutura industrial do país (BIASOTO Jr.; AFONSO, 2017), ao mesmo tempo em que
aprofundava o modelo de substituição de importações. Essa fase considerada fácil do
crescimento voltado para dentro, evidenciou a existência de pontos de estrangulamento, com
destaque para a infraestrutura básica, cujos investimentos ficaram a cargo do setor público. A
articulação do capital privado nacional e principalmente internacional, possibilitou o
fortalecimento de alguns setores da indústria por intermédio de políticas setoriais robustas, o
que possibilitou essa demarcação entre o capital público e o privado nacional e internacional
(BARROS DE CASTRO et al., 2011).
Os anos 1960, superadas as tensões políticas do início da década e após a instauração
de um regime de exceção, possibilitam que se constitua no país, pela primeira vez ao longo da
era republicana, uma estruturação de instituições de maneira orgânica e articulada com os
objetivos de médio e longo prazos no país. Até esse momento da história, as instituições se
formavam como resposta à conjuntura, sem que estivessem conectadas com o modelo de
desenvolvimento do Brasil (BIASOTO Jr.; AFONSO, 2017; BARROS DE CASTRO et al.,
2011). Dessa forma, as reformas tributária, do sistema financeiro e do mercado de capitais,
dotaram a economia da capacidade de desenvolver um mercado consumidor interno, dotar os
bancos da capacidade de canalizar recursos antes dispersos em outros projetos e distantes da
possibilidade de se transformarem em linhas de financiamento interna (LARA RESENDE,
1990), além de promover uma intervenção sem precedentes do Estado na economia, aqui no
papel de produtor e regulador.
O final da década possibilitou à economia brasileira uma aceleração do crescimento
econômico ainda não experimentada no Século XX, com a manutenção da inflação em níveis
controlados (aqui uma herança elevada capacidade ociosa engendrada a partir dos ajustes
estruturais e da ortodoxia do Plano de Ação Econômica do Governo - PAEG (1965-66))
(BARROS DE CASTRO et al., 2011; LAGO, 1990). Os avanços nas áreas cambiais (para o
que foi decisiva a contribuição advinda do setor externo, cuja liquidez era abundante), o
estabelecimento do espaço tributário adequado, que proporcionou um impulso fundamental
para o aumento de investimento, em um cenário no qual o sistema financeiro ainda estava em

79

evolução (BIASOTO Jr.; AFONSO, 2017), aliado ao fato do país estar politicamente em um
regime de força (o que facilitava a aprovação de algumas medidas de caráter econômico), a
década de 1970 se inicia com a economia inserida em uma conjuntura de baixa inflação e forte
crescimento, mas com reduzida capacidade ociosa e com evidências sobre a inversão da
tendência de crescimento da economia internacional.
Holland;Vieira (2010), analisam que o Brasil e outras economias latino-americanas
experimentaram, nos anos 1970, um período de elevada liquidez internacional, como resultado
da reciclagem dos recursos provenientes das crises do petróleo, os quais serviram de funding
para o financiamento das economias emergentes, pelo menos até o final da década, quando uma
nova rodada de elevação das taxas de juros internacionais alterou substancialmente este cenário
e alterou as perspectivas para economias emergentes. Carneiro (2002) destaca que essa reversão
da abundância de liquidez internacional ao longo dos anos 1970, estaria articulada com o
esgotamento do modelo desenhado pela conferência de Bretton Woods, que se materializou na
elevação da inflação e na perda de dinamismo do comércio internacional Como consequência,
a partir da segunda metade de década, a elevação da taxa de juros internacionais alterou
substantivamente a carteira de endividamento dos países emergentes que haviam aproveitado a
elevada liquidez internacional e compensado a inexistência doméstica de um sistema financeiro
capaz de canalizar recursos para investimentos em infraestrutura, por exemplo (BAER, 2002;
CARNEIRO, 1990).
A década de 1980 é marcada pela reversão dos fluxos de capitais para economias
emergentes, o que redundou em geração de desequilíbrios no Balanço de Pagamentos, elevação
da inflação, aumento dos déficits públicos agravados pelo serviço da dívida externa, que se
tornou mais pesado. Ao mesmo tempo, de acordo com Baumann; Franco (2005), o país
experimenta uma alteração no seu modelo de crescimento, de uma economia fechada,
materializada por estratégias de política externa que visavam impedir a entrada de produtos
importados, tais como o licenciamento de importações, taxas múltiplas de câmbio, leilões
cambiais dentre outras, para uma estratégia que possibilitou uma maior internacionalização da
economia brasileira, abrindo boas perspectivas de internacionalização de empresas nacionais.
A chamada década perdida evidencia um ponto de inflexão e uma dissociação do Estado
ao modelo de desenvolvimento do país, gestado na década de 1930, mas que ganha estrutura
orgânica a partir das décadas de 1960/70 (BIASOTO Jr.; AFONSO, 2017). A questão fiscal de
alguma maneira suplantou o papel do setor público como a força motriz do crescimento da
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economia, ficando o Estado reduzido a gerir as questões do país a partir do seu fluxo de caixa
e da gestão do seu estoque de dívida acumulada em décadas passadas (CARNEIRO, 2002;
BAER, 2002). A eclosão da crise da dívida, pelas razões advindas da abrupta mudança do
cenário internacional a partir da segunda metade da década de 1970, trouxeram à tona o debate
sobre a importância do déficit público, uma questão pouco discutida (ou mesmo pontuada como
problema) nas décadas nas quais a economia crescia a taxas superiores a dois dígitos.

Carneiro (2002) destaca três possíveis interpretações para que a economia brasileira
tenha passado por um processo de ajuste estrutural a partir do esgotamento do Estado, sem no
entanto encontrar um modelo alternativo que pudesse possibilitar a retomada do crescimento e
sustentá-lo no longo prazo: em primeiro lugar, dada a crise da dívida, o país não encontrou
meios de superar as limitações impostas em função de drenagem de recursos domésticos
líquidos para o exterior (BATISTA Jr, 2000); em segundo, não existia restrições externas para
o crescimento, uma vez que a partir de 1979 o país teria promovido os justes necessários, via
câmbio, para absorver novos choques externos, portanto, estratégias voltadas para o exterior
não surtiriam; e finalmente, não havia compatibilidade entre as exigências impostas pelos
organismos multilaterais e a retomada (ou o desenvolvimento) de um novo modelo de
crescimento econômico (MODIANO; CARNEIRO, 1990).

3.2 Da crise da dívida à estabilização monetária
A reversão dos fluxos de capitais, a partir do início da década de 1990, como reflexo da
abertura da economia, da agenda de privatizações, da globalização financeira e do aumento das
perspectivas de fusões e aquisições por parte de empresas brasileiras, ampliou as possibilidades
de inserção das corporações locais no exterior, tanto como receptoras de investimentos quanto
como fornecedoras Fernandes; Campos (2008); Stiglitz (2002). Estímulos oriundos do home
country também estiveram presentes Luo; Xue; Han (2010). A partir da estabilização
inflacionária advinda com o Plano Real (BATISTA Jr., 2000), cujas medidas, além de
alinharem o país com aquilo que estava sendo praticado com sucesso em outros países da
América-Latina também o colocaram na rota (e na dependência - ao menos inicialmente) dos
fluxos de capitais internacionais, sejam eles capitais de portfólio ou mesmo investimentos
diretos externos, ambos atraídos pelo aprofundamento da abertura comercial e também pela
redução das barreiras alfandegárias (HALLWARD-DRIEMEIER, 2001).
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Ao mesmo tempo em que a década de 1990 testemunhou a volta dos fluxos voluntários
de capitais para o Brasil e a abertura da possibilidade de internacionalização de empresas
brasileira Tadeu; Corrêa (2008), também foi palco do início de uma série de grandes crises
financeiras internacionais, as quais geraram a necessidade de resposta do ponto de vista
macroeconômico, gerando ruídos e interferências no incipiente processo de inserção
internacional de grupos empresariais brasileiros. O gráfico 1 destaca a evolução da dívida
pública bruta e líquida do país desde o início do século XXI.
Gráfico 1 – Evolução da Dívida Pública Bruta e Líquida (em % do PIB) valores nominais
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em BCB, 2019

Noije (2014) ressalta que no Brasil, a despeito da economia ter se tornado grande
receptora de investimentos direto estrangeiros (o gráfico 2 demonstra o saldo em transações
correntes), o fluxo de saída de investimentos também passou a ser verificado com mais
intensidade, com as corporações nacionais ampliando consideravelmente seus investimentos no
exterior, o que sugere uma importante alteração no padrão de inserção no sistema produtivo e
comercial, dando destaque, de forma bastante expressiva, a este tipo de ativo em território
estrangeiro.
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Gráfico 2 - Saldo de Transações Correntes, 1995-2018 (US$ bilhões)
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em IPEADATA, 2019

Cardoso (2013) aponta para reformas estruturais ao longo dos anos posteriores ao Plano
Real, as quais dotaram o país de um arcabouço institucional e regulatório que auxiliariam a
consolidação da estabilização inflacionária. Merecem destaque:
- flexibilização de monopólios: após décadas de monopólio na exploração estatal, setores como
petróleo, telecomunicações e exploração de recursos minerais tiveram autorização para
participação privada, mediante concessão, permissão e/ou autorização;
- privatizações: articulado à flexibilização dos monopólios, muitas empresas estatais passaram
para a iniciativa privada. No processo de venda dessas empresas, a participação de moedas
podres15 praticamente levou ao desaparecimento desses títulos;
- agências reguladoras: considerando que, do ponto de vista do mercado, trocar um monopólio
público por uma monopólio privado levaria à subsistência de uma falha de mercado indesejada,
a criação das agências reguladoras teve como objetivo, a partir de uma instituição do Estado,
coibir a prática de preços abusivos por parte dos novos participantes, além de outras práticas
que depusessem contra a liberdade de mercado;
- renegociação das dívidas estaduais: a lógica foi possibilitar que empresas estaduais fossem
privatizadas, uma vez que parte delas foi utilizada como garantia nas negociações, com a União

15

Também conhecidos como esqueletos, são títulos públicos emitidos direta ou indiretamente pela União,
normalmente negociados em deságio no mercado em função das incertezas em relação à solvência do governo.
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gerando abatimento do principal da dívida e consolidando-a ao longo de trinta anos. Utilizando
o repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) como instrumento
de pressão, o Governo Federal forçou os governos estaduais a gerarem superávits primários16
e, dessa forma, interrompendo a trajetória ascendente das dívidas estaduais;
- saneamento do sistema financeiro: além da privatização de bancos estaduais, alguns bancos
privados enfrentavam dificuldades a partir da redução da inflação e a mudanças nas receitas.
Um processo de fusões e aquisições, com a participação do capital privado, foi estimulada
(FREITAS, 1999);
- regime de metas de inflação: se constitui como um dos “pés” do tripé de política
macroeconômica, que tem a geração de superávits primários como a base fiscal e o regime de
câmbio flutuante como a parte que ajusta o Balanço de Pagamentos.
- Lei da Responsabilidade Fiscal: a lógica foi a transparência e os limites de despesas com
pessoal, impondo punições para aqueles que a descumprissem. Se tornou um dispositivo que
tinha como objetivo eliminar os créditos concedidos a estados e municípios no final do mandato
de governadores e prefeitos, que se caracterizava pela transferência de responsabilidade fiscal
de uma gestão a outra.
Apesar das medidas de estabilização econômica e do controle da inflação, durante toda
a década de 1990 o Brasil sofreu com os efeitos das crises que tiveram como epicentros outras
economias emergentes ou em transição (gráfico 3), caso do México, países asiáticos e Rússia,
com deterioração das taxas de câmbio, aumento de juros e queda na produção industrial
(GIAMBIAGI; MOREIRA, 1999). A virada do século trouxe nova dificuldade, a crise da dívida
argentina (PINHEIRO; GIAMBIGI; MOREIRA, 2001).
3.3 A economia brasileira no início do Século XXI
A primeira década do Século XXI foi excepcionalmente positiva, comparativamente aos
anos do pós-guerra, para países da América-Latina e do continente africano, ainda que se
excetuando a Índia e a China (KREGEL, 2009). Essa constatação pode ser feita a partir da
observação da redução dos níveis de inflação e principalmente pela redução da dependência de

16

É o desconto dos juros reais do valor das necessidades operacionais do setor público (Giambiagi; Além, 2011).
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capitais externos, evitando as crises de Balanço de Pagamentos que fizeram das décadas de
1970 e 1980 períodos de baixo crescimento e elevado déficit social.
A troca de comando político do país não alterou a estrutura macroeconômica do país,
materializada no tripé adotado desde o 1º semestre de 1999 (o gráfico 3 ilustra que as taxas de
crescimento continuaram baixas no início do novo governo). Do ponto de vista fiscal, a meta
de superávit primário foi ampliada (CARDOSO, 2013), bem como honrados os compromissos
da dívida interna e externa. A taxa básica de juros foi elevada. A despeito do aumento das
tensões políticas na virada do século, a economia ainda apresentava sinais de estabilização, com
tensões inflacionárias remanescentes, contaminadas pela desvalorização da taxa de câmbio e
pela relativamente recente adoção de um sistema de metas de inflação (LOPES; SOARES,
2018).
Gráfico 3 – Crescimento Anual do PIB, 1995-2018 (em %)
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em IBGE, 2019

O início da gestão Lula, cabe destacar, além da manutenção da estrutura básica da
estabilização macroeconômica do final da década de 1990, buscou dar continuidade às reformas
estruturais que possibilitariam dotar a economia das condições de, uma vez vencida a etapa de
redução da hiperinflação, avançar em setores que até então estavam em segundo plano na escala
de prioridades. Dentre essas reformas destacam-se aquelas voltadas para a manutenção de um
resultado primário duradouro (reforma da previdência e teto do funcionalismo, tabela 2), e as
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chamadas reformas microeconômicas, como a criação do crédito consignado e aperfeiçoamento
da lei de falências.
Tabela 2 - Resultado Nominal e Primário 1995-2018
Ano
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Nominal
-7,2
-5,9
-6,1
-7,9
-5,8
-3,6
-3,5
-4,6
-5,1
-2,7
-3,3
-3,6
-2,8
-2
-3,3
-2,5
-2,6
-2,5
-3
-6
-10,8
-8,9
-7,8
-7,1

Primário
0,4
-0,1
-1
0
3,3
3,6
3,8
3,9
4,3
4,6
4,8
3,2
3,3
3,4
2
2,8
3,1
2,4
1,7
-0,6
-2
-2,5
-1,7
-1,6

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IBGE, 2019

Na primeira década do século XXI, como pode ser verificado na tabela 3, o preço das
commodities apresentou alta expressiva, possibilitando ao país relevantes ganhos de troca, uma
vez que o mercado chinês apresentou acelerada ascensão econômica, o que possibilitou a
elevação do volume de reservas internacionais, dissipando as tensões inflacionárias derivadas
das oscilações da taxa de câmbio verificadas no início da década (CARDOSO, 2013).
Articulado a esse fato, a expansão econômica global foi superior a 5% ao ano nos primeiros
anos da década, o que intensificou o comércio internacional, tanto em termos de preço quanto
em termos de volume transacionado (MALAN, 2018).
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Tabela 3 - Taxa de crescimento anual de variáveis selecionadas para economia brasileira em
cinco subperíodos
19992002

20032005

20062010

20112014

20152016

Salário Mínimo (% ao ano,
em termos reais)

1,8

6,8

5,9

3

1,2

Preço das commodities FMI (% ao ano)

10,3

19,1

10,5

-7

-6,5

-2

-4,7

27,6

1

-28,4

2,3

3,4

4,5

2,3

-3,5

1,6

2,6

5,8

3,5

-3,8

Investimento total (% ao
ano, em termos reais)

-1,2

2

9,1

2,2

-12,1

Exportações (% ao ano, em
termos reais)

8,5

11,7

2,5

1,6

4,3

8,8

7,5

4,7

6,2

8,5

Investimentos federais (%
ao ano, em termos reais)
PIB (% ao ano, em termos
reais)
Consumo das famílias (% ao
ano, em termos reais)

Inflação - IPCA (% ao ano)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Carvalho, 2018

Carvalho (2018) destaca que o período compreendido entre 2004-2010, a economia
brasileira obteve, além da elevação das taxas de investimento (que, no período, cresceu mais
intensamente do que as taxas de consumo, mas, concomitantemente a essa “sorte” internacional,
também se verificou uma melhora das contas públicas e do setor externo, com a manutenção da
inflação dentro da meta e com a redução das desigualdades sociais e regionais. A autora pontua
que o cenário externo não seria suficiente para que os resultados mencionados fossem atingidos.
A opção pelo aprofundamento dos fundamentos da política fiscal e monetário contribuíram para
esse êxito inicial da política econômica do governo que se iniciara.
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Schwartsman; Giambiagi (2014) ampliam o cenário favorável em relação aos termos de
troca, e apontam as taxas de juros internacionais baixas no início do governo Lula como um
fator adicional dos resultados atingidos no início da gestão. O apetite de risco dos investidores
atingiu patamares elevados, uma vez que o diferencial de juros gerava a atração de capitais
externos interessados em ganhos de arbitragem, considerando a redução na percepção de risco,
dada a elevação no preço dos commodities e a relativa folga cambial do período, como pode ser
verificado no gráfico 4.
Gráfico 4 - Termos de Troca (1995-2018, Ano base 1994=100)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Centro de Altos Estudos do Século XXI, 2019

A manutenção de juros externos baixos e elevada liquidez externas, articulados com a
geração de superávits em conta corrente desde os primeiros anos de governo, materializada na
entrada de volume apreciável de investimentos diretos estrangeiros, possibilitou o acúmulo de
reservas internacionais e, consequentemente, a redução da dívida externa líquida do país.
(GIAMBIAGI; ALÉM, 2011). O gráfico 5 demonstra a posição externa do país, significando
uma alteração estrutural daquela vigente em décadas anteriores, uma vez que o país passou de
uma situação de devedor líquido externo para credor.
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Gráfico 5 - Evolução das reservas internacionais líquidas do Brasil (1995-2018, em US$
bilhões)
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Fonte: Elaborado pelo autor, com base em BCB, 2019

Esse período é chamado por Carvalho (2018) de “milagrinho brasileiro”, uma vez que
a dívida externa inverte uma trajetória de décadas, passando a ser, na sua maior parte, de
competência privada e não pública. Em consequência desse movimento, o setor público passa
a ser credor externo líquido, dado o volume de reservas acumulados e os saldos da balança
comercial, como pode ser observado no gráfico 6. Umas das consequências desse movimento
foi a apreciação do Real, processo que perdurou até o ano de 2008, quando, em função da crise
de 2008, a taxa de câmbio nominal inverteu a tendência e passou a desvalorizar-se.
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Gráfico 6 – Evolução da dívida externa pública e privada 1995-2018 (em US$ bilhões)
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em BCB, 2019

Ainda com foco na análise do setor externo do país, o fluxo de recursos advindos do
exterior, seja pela elevação dos saldos da balança comercial (mais impactado pelo preço das
commodities do que pelo quantum exportado), de alguma maneira compensou a apreciação
cambial do período, uma vez que o comportamento da economia mundial no período drenou
um volume elevado de capitais externos para a economia brasileira, pelo lado das exportações
ou mesmo pela entrada de investimentos diretos externos. Nesse sentido, os gráficos e 7 é
ilustrativo.
Gráfico 7 – Evolução dos índices de preços das exportações e importações 1995-2018 (Ano
base 1994=100)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Centro de Altos Estudos do Século XXI, 2019
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Entretanto, uma crise da dimensão da bolha imobiliária de 2008, que se comparou à
crise de 1929 (BRESSER PEREIRA, 2009), impeliu as principais economias do planeta,
(emergentes e desenvolvidas) a um movimento de fortalecimento da presença do Estado, como
forma de minimizar os impactos, na economia real, das consequências advindas da falência,
fusões e aquisições de grandes bancos pelo mundo. O novo contexto macroeconômico, em boa
medida construído como reação aos efeitos da crise financeira de 2008, explicita uma mudança
significativa do tripé macroeconômico construído a partir do final da década de 1990, que, de
acordo com Nassif (2015), se resume a um regime de câmbio flutuante, metas de inflação e
geração de superávits primários.
De acordo com Pessôa (2016), entre 2002 e 2010, o Brasil cresceu a uma taxa anual de
4% o que, comparado à média de crescimento verificado na América Latina no mesmo período
(4,1%), denota uma similaridade nos padrões vigentes na região. No período de 2011 a 2016,
aqui se considerando as projeções para o ano, as disparidades se tornam claras, com a média
nacional estacionando em 0,2% e a regional em ritmo dez vezes superior (2,9%). Em boa
medida, essa desaceleração esteve articulada à alteração da estratégia de estabilização
macroeconômica, cuja nova denominação passou a ser considerada como nova matriz
econômica, a qual, resumidamente, Schwartsman; Giambiagi (2014) descrevem como redução
forçada da taxa de juros, afrouxamento da meta fiscal e alta compulsória na taxa de câmbio.
A partir da evolução histórica da economia brasileira nestas últimas décadas, com a
recente perda de dinamismo em termos de crescimento e equilíbrio, surgem várias indagações
acerca da influência das principais variáveis macroeconômicas na estrutura de financiamento
de projetos de infraestrutura no Brasil. As discussões sobre a definição de política financeira
em países emergentes, principalmente a partir da década de 1970, estiveram articuladas à
elevação das taxas de juros como forma de elevar os níveis de poupança interna e também às
questões acerca da desregulamentação dos mercados de crédito. Essa estratégia, a despeito de
vislumbrarem a aceleração do desenvolvimento econômico dessas economias, trouxe consigo
um conjunto de crises financeiras, que se ampliaram ao final daquela década e se intensificaram
nas seguintes.
A desarticulação entre o objetivo maior de melhorar as políticas voltadas para o
desenvolvimento dos setores industriais e ao desenvolvimento geral, foi suplantada pela adoção
de políticas que se voltaram para a estabilização de crises, materializadas em elevação da
inflação, crises nos balanços de pagamentos e reflexos da deterioração das condições sociais
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destes países. Dessa forma, as políticas de liberalização financeira e manutenção de juros
elevados acabaram se constituindo como terapias de combate às graves crises, e não destinadas
ao financiamento do desenvolvimento econômico. Esse cenário foi particularmente presente
nas economias latino-americanas.
Isto posto, um olhar sobre o funding abre a perspectiva de discutir-se a necessidade de
superação das formas tradicionais de financiamento preconizadas pelos desenvolvimentistas,
bastante focadas no Estado provedor e dependentes de recursos do orçamento público. Voltarse para o longo prazo e buscar o mercado de capitais, à guisa do que já é praticado em países
desenvolvidos e mesmo em emergentes parece ser um caminho a ser trilhado por aqueles países
que carecem de recursos para alavancagem de financiamento de projetos de infraestrutura.
A partir desta constatação, principalmente em países que ainda se encontram na
antessala da globalização, mas ao mesmo tempo acometidos pela memória das grandes crises
da dívida das décadas de 1980 e 1990 (principalmente alguns da América Latina), o processo
de privatização se apresentou como opção à falta de garantia fornecidas pelo Estado, no geral
acometidos por graves crises fiscais e de insolvência, o que auxiliou na solução dos gargalos de
financiamento e da superação (ou mitigação) da própria crise fiscal.
Finalmente um olhar sobre os investidores institucionais (grandes fundos de pensão
internacionais, fundos de investimentos e fundos hedge, além das seguradoras) possibilitarão
iluminar os caminhos do financiamento de longo prazo. Ainda que o fluxo de capitais para
países emergentes possa apresentar oscilação em função das crises cíclicas ou mesmo por
problemas estruturais das economias locais, este tipo de funding advindo de investidores
institucionais pode se constituir como alternativa a este tipo de movimento cíclico de
retração/crescimento.
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4.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Yin (2016) destaca que uma pesquisa qualitativa possibilita que se estude de forma

aprofundada uma variedade de tópicos, além de possibilitar maior liberdade na escolha de temas
de interesse do pesquisador, uma vez que não existiriam limitações existentes em outros
métodos, tais como a impossibilidade de estabelecimento das reais condições da pesquisa, a
indisponibilidade de dados e/ou a falta de abrangência de variáveis confiáveis, dificuldade de
extrair uma amostra adequada dentre outras limitações, o que tornou a pesquisa qualitativa uma
forma aceitável em muitas áreas acadêmicas, incluída a Administração.
O mesmo autor destaca que existem cinco características que diferenciam a pesquisa
qualitativa das demais. São elas: estudar o significado da vida das pessoas, nas suas condições
de vida real; representar as opiniões e perspectivas dessas pessoas; descrever as condições e o
contexto nos quais estão inseridas, revelar conceitos existentes (não necessariamente evidentes
ao primeiro olhar) que possa revelar o comportamento social e humano e sempre estar baseado
em múltiplas fontes, ou seja, evitar o risco de se basear em apenas uma única fonte (YIN, 2016).
Particularmente, nessa pesquisa, a representação da opinião dos participantes da pesquisa foi
fundamental para capturar a visão dos mesmos acerca do fenômeno do financiamento de
infraestrutura no Brasil no período de 1995-2015, representando, dessa forma, os significados
da vida real dos participantes, sem preocupações sobre valores e/ou pressuposições. Ainda neste
contexto, essa linha do tempo foi estabelecida para que pudéssemos evidenciar as razões pelas
quais os acontecimentos e o contexto exerceram influência no fenômeno que se constitui como
objeto do estudo. Foi a partir desta constatação que as entrevistas foram estruturadas, assim
como a inspeção de documentos e a análise dos dados.
Dib; Carneiro (2007) apontam para os desafios de pesquisa na área de International
Business, dada a vasta quantidade de interpretações para o fenômeno da internacionalização de
empresas, o que ensejou o desenvolvimento de diversas teorias e modelos para a explicação das
razões pelas quais uma organização busca o mercado internacional para a superação de uma
falha de mercado. Do ponto de vista dos métodos a serem seguidos por uma pesquisa
qualitativa, os autores Lecompte; Preissle (1994) destacam algumas estratégias que poderão
indicar a direção correta a ser seguida pelo pesquisador ao longo do processo de pesquisa.
Destaca-se alguns apresentados pelos autores: estudos de caso, análise documental, grounded
theory e etnografia. É importante destacar que os autores deixam claro que a natureza do
fenômeno a ser estudado de alguma forma conduz o pesquisador a utilizar um dos caminhos
acima descritos.
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Woods (1996) aponta as dificuldades do pesquisador em manter essa isenção em relação
ao seu objeto de estudo (mormente em estudos de caso), uma vez que o papel do pesquisador
pode se confundir com um participante da pesquisa. Destaca ser imprescindível a ocorrência
desta separação, de modo a possibilitar a correta observação e compreensão dos fatos, de modo
a permitir a construção do conjunto de informações necessária para o aprofundamento da
pesquisa. A mesma autora destaca algumas formas de abordagem em pesquisa qualitativa.
Quanto maior for a riqueza de detalhes da pesquisa, maior será a compreensão do fenômeno.
Fica claro a distância entre a coleta e a análise dos dados. Assim, o ambiente natural como lócus
de atuação do pesquisador, o método indutivo, a capacidade de descrever o fenômeno e o que
significam as coisas e a própria vida para os pesquisados são fundamentais para que a pesquisa
possa ter a possibilidade de validação (LECOMPTE; PREISSLE, 1994).
Se o método a ser utilizado depende da pergunta de pesquisa Hair et al. (2006) e Denzin;
Lincoln (1994):
o pesquisador qualitativo tende a assumir posições múltiplas, passando por diversos
campos de atuação e fundamentando sua pesquisa em lugares contingenciais. É desse
entendimento, que surge a metáfora do bricoleur”, ou seja “um indivíduo que
confecciona colchas, ou, como na produção de filmes uma pessoa que reúne imagens
transformando-as em montagens. (DENZIN;LINCOLN, 1994, p. 4)

Os mesmos autores preconizam que a pesquisa qualitativa não privilegia nenhum método, mas
possibilita ao pesquisador enxergar o fenômeno a partir das suas próprias lentes, não existindo
um paradigma e/ou uma teoria que privilegie um em oposição a outro, sendo essa diversidade
uma possibilidade de múltiplas utilizações e, consequentemente, seus resultados podem resultar
em múltiplos significados. A lente particular do pesquisador, em uma pesquisa qualitativa,
possibilita aquilo inclusive a própria criação (ou complementação) da teoria,
uma vez que a teoria não é completa o bastante ao ponto de não admitir o olhar novo
de novos pesquisadores, que se qualificaram para sair a campo e coletar elementos
que se constituem como legítimo para também serem incorporador à teoria
previamente existente (PEIRANO, 2014, p.385).

Nessa direção, Tuzzo; Braga (2016) entendem que, quando pesquisador aponta o
holofote para uma parte, outras ficam na penumbra, e a pesquisa qualitativa, por meio da
definição do problema de pesquisa, da abordagem, da estratégia da coleta de dados e da
adequada técnica de análise e interpretação, possibilita a união do conhecido com o
desconhecido, com ênfase na qualidade e na profundidade de dados e descobertas e partir dos
fenômenos.
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Para Kerlinger (1980) a definição do problema de pesquisa é uma questão que estabelece
de que forma as variáveis estão relacionadas. Dessa forma, é possível afirmar que essa é uma
pesquisa descritiva que, na concepção de Hair et al. (2006), permite estabelecer correlações
entre as variáveis estudadas, além de possibilitar a verificação da frequência de ocorrência de
determinado fenômeno e de que forma este se relaciona com as demais variáveis estudadas.
Ainda segundo Hair et al. (2006), uma pesquisa descritiva possibilita a investigação da
ocorrência de um fenômeno no tempo, além de abrir a possibilidade da observação, do registro,
da análise crítica e do estabelecimento de relações entre as variáveis estudadas. A tese central
do estudo busca estabelecer, além da relação entre as variáveis que serão estudadas, relações de
causalidade entre o fenômeno e essas variáveis. O fenômeno “fatores macroeconômicos do
financiamento de projetos em infraestrutura no Brasil”, focado no período da redução da
hiperinflação, permite um corte temporal e o estudo deste fenômeno em um dado período no
tempo.
Os dados do estudo serão longitunais (HAIR et al., 2006), uma vez que não serão
descritos apenas em um determinado momento no tempo, mas sofrerão alterações em eventos
cuja ocorrência se verifica ao longo do período estudado. A utilização desta modalidade de
dados é útil uma vez que as questões de pesquisa e as proposições podem ser afetadas pela
variação dos fatos ao longo do período, além de possibilitar que sejam apontadas tendências.
A opção por uma abordagem qualitativa foi decorrência da elevada quantidade de
material que será analisada ao longo da pesquisa, principalmente aqueles que fundamentam as
dificuldades de desenvolvimento de uma estrutura sustentada de financiamento de
infraestrutura no Brasil após o período no qual o país superou a hiperinflação e, portanto, iniciou
um novo ciclo de atração de capitais externos que não se constituíram como funding para
projetos de infraestrutura. Além disso, a busca por uma interpretação que proporcione sentido
a um fenômeno social (MAANEM, 1979), justifica a pesquisa qualitativa a partir da perspectiva
da pesquisa, descrição e interpretação de todas as variáveis e suas conexões em um sistema que
têm imbricados seus elementos e significados. Do ponto de vista da técnica de coleta, os
questionários administrados pelo entrevistador e a utilização de uma vasta base de dados, com
a finalidade de possibilitar dar suporte às conclusões da pesquisa a partir da triangulação das
informações o que, de acordo com Santos et al., 2018, citando Denzin, pode ser feito de quatro
formas:
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A primeira diz respeito à triangulação de dados ou à utilização de distintas fontes de
dados, que podem ser produzidos em diferentes momentos, lugares ou com diferentes
pessoas. A segunda seria a triangulação de investigador, que se constitui pela
utilização de diferentes pesquisadores com a finalidade de minimizar as distorções
subjetivas provenientes de um único indivíduo. A terceira seria a triangulação de
teorias, na qual um fenômeno é abordado e interpretado por distintas perspectivas ou
múltiplas teorias, a fim de aumentar o conhecimento acerca do objeto em estudo. A
quarta, e última, seria a triangulação metodológica, que pode ser realizada de duas
formas: dentro de um único método (intramétodo) ou entre métodos distintos
(intermétodo) (SANTOS et al., [s.d.]), disponível em:
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/o-uso-de-triangulacao-multiplacomo-estrategia-de-validacao-em-um-estudo-qualitativo/16823?id=16823, (citado
em 14 de junho de 2019)

Nas discussões sobre a importância de critérios de validação, Woods (1996) destaca
algumas formas de abordagem em pesquisa qualitativa. Quanto maior for a riqueza de detalhes
da pesquisa, maior será a compreensão do fenômeno. Fica claro a distância entre a coleta e a
análise dos dados. Assim, o ambiente natural como lócus de atuação do pesquisador, o método
indutivo, a capacidade de descrever o fenômeno e o que significam as coisas e a própria vida
para os pesquisados são fundamentais para que a pesquisa possa ter a possibilidade de validação
(LECOMPTE; PREISSLE, 1994).
Para Flick (2013), a triangulação:
significa você assumir diferentes perspectivas sobre um tema, que você esteja
estudando ou no responder às suas questões de pesquisa. Essas perspectivas podem
ser fundamentadas mediante o uso de vários métodos ou várias abordagens teóricas.
Além disso, a triangulação pode se referir à combinação de diferentes tipos de dados
no pano de fundo das perspectivas teóricas que você aplica aos dados. Na medida do
possível, você deve tratar essas perspectivas em condições de igualdade. Ao mesmo
tempo a triangulação (de diferentes métodos ou de diferentes dados) deve
proporcionar um conhecimento adicional. Por exemplo, a triangulação deve produzir
conhecimentos em diferentes níveis, ou seja, ela vai além do conhecimento
possibilitado por uma abordagem única e, desse modo, contribui para a promoção da
pesquisa. (FLICK, 2013, p. 183)

Nessa pesquisa, a estratégia de validação (ou alternativa de validação (DENZIN;
LINCOLN, (1994)) dos dados coletados será feita a partir da triangulação das diferentes fontes,
produzidos por pessoas e locais diferentes, a partir da coleta de informações por meio de
entrevistas, partindo de um questionário semiestruturado, em consonância com a utilização de
dados secundários a partir das principais fontes de financiamento de infraestrutura no Brasil,
em conjunto com um levantamento de notícias da imprensa, cuja compilação estará disponíveis
nos anexos da tese.
Cárdenas et al. (2018) chamam a atenção para o fato da triangulação representar não
somente uma convergência de pontos, mas também como efeito de um cristal que reflete
externalidades, assim, criando diferentes cores, padrões e matrizes, possibilitando que o
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pesquisador se aproxime da sua realidade de pesquisa de modo muito mais integral e genuíno,
a partir da revelação de idiossincrasias e nuances do fenômeno social que está sendo objeto de
estudo. Flick (2013), reforça o olhar privilegiado do pesquisador ao se lançar em mais de uma
perspectiva, o que abre a possibilidade de assumir diferentes visões a respeito do tema do
assunto.
O mesmo autor destaca que o uso da triangulação possibilita a utilização de múltiplos
métodos qualitativos ou mesmo a mistura entre métodos qualitativos e quantitativos. Dessa
forma, com a combinação de diversos tipos de métodos, de dados coletados em vários
momentos no tempo, de ambientes diversos, possibilita ao pesquisador ampliar seus horizontes
acerca da interpretação de um determinado fenômeno. Yin (2016), destaca que estudos de caso
que se basearam em múltiplas fontes apresentaram resultados mais consistentes do que aquele
que se basearam exclusivamente em apenas uma.
Zappellini; Fuerschütte (2015) entendem a triangulação como
procedimento que combina diferentes métodos de coleta e de análise de dados,
diferentes populações/sujeitos (ou amostras/objetos), diferentes perspectivas teóricas
e diferentes momentos no tempo, com o propósito de consolidar suas conclusões a
respeito do fenômeno que está sendo investigado. A triangulação deve utilizar um
ponto de partida e confrontar os resultados obtidos com os diferentes métodos,
populações, etc., bem como com as conclusões obtidas com base na perspectiva
originalmente adotada para conduzir a pesquisa (ZAPPELLINI; FUERSCHÜTTE,
2015, p. 246,247).

A pesquisa, portanto, seguirá o percurso das pesquisas qualitativas, e estará fortemente
suportada pela análise de dados, por informações coletadas a partir dos questionários e por
coleta de material na imprensa, além da análise bibliográfica (FLICK, 2013). A primeira etapa
da pesquisa passa por uma revisão teórica, tanto de negócios internacionais (na sua abordagem
econômica), quanto da literatura vinculada ao evolver da economia brasileira no período pósestabilização inflacionária. A evolução das principais variáveis macro e microeconômicas no
Brasil a partir do segundo semestre de 1995 também serão objeto deste referencial teórico, bem
como o papel das instituições, dos custos de transação, das falhas de mercado e de governo,
além das estratégias de financiamento, doméstico e internacional, em projetos de infraestrutura.
A delimitação do período histórico, bem como o levantamento dos dados a partir da
mudança do cenário macroeconômico do país para uma trajetória benigna dos níveis de
inflação, abre a perspectiva da utilização de uma análise contextualista que tem em Pettigrew
(1987) uma de suas referências. Sua análise, a partir do comportamento estratégico de
corporações como resposta às alterações no ambiente no qual estão inseridas, abre a perspectiva
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de analisar o comportamento dos financiadores (reais e potenciais) de projetos de infraestrutura
em face às mudanças de ambiente macroeconômico pelas quais o país se deparou nas últimas
duas décadas.
O referido autor se utiliza de três conceitos basilares que devem ser analisados de modo
interligado e que possibilitariam entender por que as organizações tomam decisões estratégicas
e promovem mudanças. São eles: o contexto, o conteúdo e o processo. A presente análise
interessa predominantemente o contexto, que se diz respeito ao contexto da mudança articulado
ao ambiente social, político, econômico e competitivo (PETTIGREW, 1987). Do ponto de vista
da análise proposta, a visão contextualista será fundamental para dar sentido à pesquisa,
principalmente no que concerne à análise dos dados coletados a partir das entrevistas, da
documentação analisada e dos diversos bancos de dados utilizados, uma vez que a alteração do
contexto macroeconômico no período analisado possibilitará medir quais foram as principais
ações e reações no tocante ao objeto de estudo. A figura 5 representa uma síntese do percurso
metodológico seguido pela pesquisa.

Figura 5 - Percurso Metodológico da Pesquisa

Fonte: elaborado pelo autor com base em Cunha, 2018

A etapa de coleta e análise de dados estão diretamente voltadas para os dados públicos
disponibilizados por financiadores de infraestrutura no período estudado, com destaque para o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa Econômica
Federal (CEF). De acordo com o Portal e-sic (Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527, de
2011), os dados para financiamento do setor de infraestrutura estariam disponíveis por
segmento somente a partir do ano de 2002 e, subdivididos nas modalidades de BNDES
automático (financiamentos diretos com instituições financeira, com análise de crédito feito
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pela instituição) e BNDES não-automático (financiamento obtido com o banco público ou com
instituição financeira credenciada, ambas responsáveis pela análise de crédito do tomador).
Utilizou-se como filtro os financiamentos para os setores de energia, telecomunicações,
saneamento e transportes. Para a Caixa Econômica Federal, os dados estão disponíveis a partir
de do ano de 2009 e os critérios para obtenção das informações foram os mesmos utilizados
para o BNDES.
O segundo vértice do triângulo foi fechado com a compilação de matérias sobre
financiamento de infraestrutura disponibilizadas por três jornais de grande circulação no Estado
de São Paulo, também serão compiladas e objeto de análise no contexto de desenvolvimento da
pesquisa (DENZIN;LINCOLN, 1994; BARDIN, 1977). Hartley; Muhit (2003) destacam que,
antes da estratégia de coleta de dados (mas de alguma forma articulado a ela), há necessidade
da coleta de referências teóricas que possibilitem o surgimento de novas ideias e conceitos
acerca do fenômeno que está sendo objeto de estudo. As discussões teóricas sobre falhas de
mercado, falhas de governo, instituições, custos de transação e financiamento à infraestrutura
procurou seguir essa recomendação metodológica, de modo a possibilitar a contextualização
deste segmento no âmbito da área de negócios internacionais na sua abordagem econômica.
O terceiro vértice do triângulo, no contexto da técnica de coleta empregada nesta
pesquisa, foram as entrevistas estruturadas. Yin (2016) destaca que essa modalidade de
entrevista possibilita ao entrevistado fornecer informações e interpretações sobre a realidade
que auxiliem o entrevistador a estabelecer uma conexão com as evidências ou mesmo de abrir
a perspectiva de caminhar na direção oposta. É imperativo que o questionário seja isento e
estimule o entrevistado a falar, sem emissão de juízo de valor por parte do entrevistador. Flick
(2013) recomenda que a construção de um roteiro de entrevistas estruturadas deve seguir quatro
critérios para que o pesquisador tenha êxito nesta etapa de coleta: a) não direção na relação com
o entrevistado; b) especificidade das opiniões e definição da situação a partir do seu ponto de
vista; c) cobertura de uma ampla série de significados do tema e d) a profundidade e o contexto
pessoal exibido pelo entrevistado. (FLICK, 2013, a partir da apresentação de Merton e Kendall).
As questões abertas possibilitam ao entrevistado espaço para visões específicas, devendo o
entrevistador afastar-se de qualquer possibilidade de influenciá-lo.
Hair et al. (2006) destacam as vantagens da utilização de entrevistas estruturadas como
estratégia de coleta de dados, a partir da possibilidade do pesquisador exercitar sua liberdade
para acompanhamento da resposta às perguntas. Além disso, perguntas que não foram
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originalmente pensadas no roteiro podem surgir e proporcionar o aparecimento de informações
complementares e esclarecedoras, melhorando, portanto, as descobertas acerca do fenômeno.
Considerando que uma pesquisa qualitativa tem caráter exploratório, descritivo ou
experimental, as perguntas devem ser enviadas, a posteriori, para o entrevistado, à guisa de
validação. As entrevistas podem ser coletadas pessoalmente, pelo telefone ou mesmo por
intermédio de grupos especialmente criados para esta finalidade (HAIR et al., 2006). Dessa
forma, a seleção de potenciais entrevistados, destacando profissionais com envolvimento direto
com o setor de infraestrutura, privilegiando aqueles que tenham comprovada experiência,
profissional, como pesquisador ou como autoridade constituída no tocante a financiamento
deste setor, serão escolhidas para um roteiro de questões. O estabelecimento de pré-requisitos
para a realização das entrevistas parece ser uma condição necessária para a validação das
respostas.
Isto posto, o entrevistado deveria atender, necessariamente, pelo menos uma das três
características a seguir: ser pesquisador da área de financiamento de infraestrutura; atuar como
gestor de projetos na área de infraestrutura; ter participado de agências multilaterais, na área de
infraestrutura. A proposta é que pelo menos 10 entrevistas possam ser realizadas, seguindo os
critérios de seleção supramencionados. Considerando que as entrevistas seguirão roteiros
estruturados, um guia das entrevistas servirá como norteador dessa parte da coleta, a despeito
de outras questões ser possíveis ao longo do desenvolvimento do processo.
A coleta de dados, por meio das entrevistas, foi efetuada a partir da submissão do
questionário estruturado para doze profissionais que atuam diretamente em projetos de
infraestrutura (quadro 7). Abaixo segue a lista da função dos principais entrevistados (os nomes
foram suprimidos em respeito à solicitação dos profissionais), assim como o modelo de
questionário utilizado:
Entrevistado 1: Consultor Empresarial, com vasta experiência e atuação consolidada em
bancos nacionais e internacionais;
Entrevistado 2: Autor de vários livros e funcionário de carreira de um grande banco
público;
Entrevistado3: Funcionário de carreira de um dos principais institutos de pesquisa odo
país;
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Entrevistado 4: Gerente do escritório brasileiro de uma Comissão da ONU;
Entrevistado 5: Executivo do mercado financeiro com elevada experiência na área de
captação e gestão de recursos;
Entrevistado 6: Autor de livros com grande experiência em projetos de infraestrutura. É
funcionário de carreira do Governo do Estado de São Paulo;
Entrevistado 7: Professor de uma grande instituição privada brasileira, autor de vários
papers acadêmicos e participação na co-autoria de vários livros;
Entrevistado 8: Diretor da principal Associação de Infraestrutura do país;
Entrevistado 9: Professor, consultor e representante de uma grande instituição de ensino
europeia no Brasil;
Entrevistado 10: Professor de pós-gradução (MBA) de uma das mais renomadas
fundações do país, com vasta atuação em programas de desestatização no Estado de São Paulo.
Sócio de uma consultoria.
Entrevistado 11: Atualmente no governo Federal, atuando na secretaria de
Desenvolvimento da Infraestrutura, ligada ao Ministério da Economia;
Entrevistado 12: Assessor de uma subsidiária do Banco Mundial para a América-Latina.
Quadro 7 - Modelo da Entrevista Estruturada
ETAPA

PERGUNTAS

Introdução e fundamentos da

O objetivo dessa entrevista é coletar informações sobre o comportamento

entrevista

das variáveis macroeconômicas na economia brasileira como
determinantes do financiamento de projetos de infraestrutura a partir do
Plano Real.

O papel da estabilização

1 - Por favor, avalie como a estabilidade inflacionária influencia os

inflacionária.

investimentos público e privados em infraestrutura, considerando a
experiência brasileira pré-Plano Real.

A questão fiscal

2- Em um ambiente de contratos de parceria público-privada e
concessões, qual a influência da situação fiscal no financiamento à
infraestrutura? Há diferença neste aspecto entre PPP e concessões? Há
questões de cada nível de governo (municipal, estadual, federal)?

O modelo de atração da iniciativa

3- Como o risco cambial é relevante para o financiamento à
infraestrutura? Quais são os elementos sobre o ambiente cambial que
influenciam o investimento em infraestrutura?

privada
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4- No Programa Nacional de Desestatização (PND) e nos diversos
programas subnacionais de desestatização e de Participação do Setor
Privado, como foi o desenvolvimento de mecanismos de financiamento à
infraestrutura no Brasil?
O papel dos bancos públicos no
financiamento

5 - Qual o papel dos bancos públicos no desenvolvimento de
mecanismos de financiamento de infraestrutura? Como enxerga a
mudança de papel dos bancos públicos ao longo das últimas décadas?

O mercado de capitais

6 - Qual o potencial do mercado de capitais no desenvolvimento de
mecanismos de financiamento de infraestrutura? Quais os momentos em
que o mercado de capitais se tornou mais importante e menos
importante, e por quê?

Os modelos de desenvolvimento da

8 - Estabeleça uma comparação entre modelos de fomento à
infraestrutura mais intervencionistas e aqueles mais propensos à atração
de capitais privados, com as leis de mercado atuando no lugar do Estado.

infraestrutura no país.

Fonte: elaborado pelo autor

As entrevistas foram feitas pessoalmente, por telefone ou por vídeo conferência, a partir
da utilização de aplicativos como Skype ou Hangout. Os entrevistados foram selecionados pelo
seu envolvimento direto com projetos de infraestrutura, e têm atuação destacado nos seguintes
segmentos: Agências Multilaterais, Consultoria, Universidades, Mercado Financeiro,
Associações, Bancos de Fomento e Governo (quadro 8). O protocolo seguido foi conseguir a
autorização de todos os entrevistados para a gravação da entrevista, o que possibilitaria a
posterior transcrição para que fosse documentada na tese.
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Quadro 8 - Detalhamento das entrevistas
Data

Tempo de Duração

Cargo Ocupado

20/12/2018

40 min e 18 s

Secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura no Ministério
da Economia.

20/12/2018

27 min e 16 s

Assessor Especial de Estratégia e Infraestrutura no BID.

20/12/2018

38 min e 46 s

25 anos no setor privado, em instituições financeiras locais e
estrangeiras voltadas principalmente para a área de mercado de
capitais, com foco em captações através de instrumentos
domésticos, debêntures, FIDC, CRI e instrumentos externos
(também na parte de Bonds).

28/12/2018

37 min e 15 s

Chart Financial Anaslyst. 30 anos no mercado doméstico e
internacional em instituições como: City Group, UBS, Lloyds
Bank, Itaú BBA. 15 anos em Project Finance, Banker do Itaú
BBA na China, New Development Bank (o banco dos BRICS),
na China, para a implementação do departamento de Project
Finance.

17/01/2019

40 min e 49 s

Economista, Sócio diretor da BR intragrupos, Sênior Adviser
do BCG, Secretário de investimento de parcerias do PPI,
Secretário Executivo do Conselho Gestor de PPP´s e
desestatização do Governo do Estado de São Paulo, Professor
MBA da FIPE.

24/01/2019

34 min e 36 s

Economista, Mestre e Doutor. Diretor da Associação Brasileira
de Infraestrutura. Coordena tanto a área de planejamento
quanto de economia, bem como educação corporativa em
missões internacionais e reuniões com investidores
estrangeiros

08/02/2019

15 min e 25 s

Coordenador de Economia Aplicada do IBRE/FGV, Professor
do Instituto de Economia da UFRJ

08/02/2019

24 min e 46 s

Diretor da Companhia Paulista de Parceria da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo

12/02/2019

20 min e 08 s

Coordenador Geral do MBA “Parcerias Públicas Privadas e
Concessões”. Sócio de Empresas Privadas e Consultorias.

18/02/2018

58 min e 55 s

Pesquisador do IPEA e professor do mestrado da ENAP
(Escola Nacional de Administração Pública)

19/02/2019

24 min e 43 s

Diretor do Escritório da CEPAL no Brasil
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19/02/2019

24 min e 56 s

Economista do BNDES e autor de diversos livros.

Fonte: elaborado pelo autor

As transcrições foram feitas a partir da contratação de um profissional especialmente
dedicado a essa tarefa, as quais foram, a posteriori, revisadas pelo autor, como forma de manter
a integridade da coleta e corrigir eventuais problemas de entendimento/interpretação por parte
dos profissionais envolvidos, o que poderia distorcer as informações contidas neste documento.
Todos os entrevistados foram devidamente comunicados que existia a intenção de
anexar as transcrições no material anexo à tese. Dessa forma, todos foram devidamente
contatos, alguns por e-mail outros por aplicativos de mensagens, solicitando, por escrito, a
autorização da anexação das transcrições. A mensagem enviada segue abaixo:
“Caro Professor XYZ
Boa noite!
Com o objetivo de estabelecer o protocolo da coleta de dados da minha tese de Doutorado, e
considerando que seria recomendável anexar a transcrição da nossa entrevista no anexo do
documento, peço vossa gentileza de assinalar com um “X” a alternativa abaixo (que será
integralmente respeitada):
( ) autorizo a publicação com a menção ao meu nome
( ) autorizo a publicação sem mencionar meu nome
( ) não autorizo a publicação
Muito obrigado uma vez mais pela participação, att, Ricardo”
De todos os profissionais entrevistados, oito retornaram a mensagem e autorizaram que
a transcrição fosse anexada na tese. A grande maioria solicitou anonimato em função de
questões como compliance ou mesmo a necessidade de uma revisão completa da forma das
transcrições. Um dos entrevistados reescreveu todas as respostas, possibilitando uma
harmonização do conteúdo da transcrição em consonância com as respostas que forneceu
durante a entrevista.

Nascimento et al. (2018) destacam que a saturação, a partir da utilização de entrevistas
semiestruturadas, se constitui como uma estratégia, em pesquisas qualitativas, de validação a
partir do registro, por parte do pesquisador, das repetições nas respostas dos entrevistados. A
partir do ponto em que não existem informações diferentes daquelas que foram coletadas nas
entrevistas anteriores, o ponto de saturação é encontrado. Na aplicação das entrevistas desta
pesquisa, a partir do sétimo entrevistado, foi possível perceber que várias respostas se repetiam.
O que significa essa repetição? Segundo Vieira [200?],
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a saturação descritiva ocorre quando o pesquisador constata que não estão surgindo
novas descrições, novos temas ou novas categorias, na sua coleta de dados. Este
conceito contrasta com o conceito de saturação teórica, que diz que o pesquisador
deve não só se certificar que tem uma categorização dos dados coletados, mas também
explica como os diversos códigos, categorias e conceitos se interconectam, para
considerar que houve saturação (VIEIRA, [200?], p.2).

Com o auxílio de um Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software
(CAQADS), foi possível identificar e registrar tais pontos de saturação, materializados no não
surgimento de novos códigos e categorias da pesquisa (quadro 9). A opção foi pela utilização
do software NVivo 12 Pro, para tornar a análise mais rápida e mais consistente (HAIR et al.
2006).

A análise dos dados coletados será realizada a partir na análise de conteúdo, (BARDIN,
1977), aplicando-se um conjunto de técnicas que possibilitem a construção de indicadores e a
consequente produção de conhecimentos. A descrição dos principais conteúdos e mensagens,
devidamente cotejados com a revisão bibliográfica, possibilitarão a construção descritiva dos
principais determinantes macroeconômicos do financiamento de projetos de infraestrutura no
Brasil. O trabalho da autora sugere a interpretação que, a partir da análise de conteúdo, o
pesquisador tem uma prova do conteúdo, permitindo o desvendar de vários sinais ainda não
explícitos. Eisenhardt (1989); Pettigrew (1987) alertam para essa que se constitui como a etapa
mais complicada da pesquisa (análise dos dados), a qual, alertam, pode se perder sem um
método de análise adequadamente escolhido.
A partir da descrição deste roteiro metodológico a ser percorrido, o estudo das principais
variáveis macroeconômicas do Brasil pós Plano Real e sua influência sobre a determinação do
financiamento de projetos em infraestrutura, a partir da segunda metade da década de 1990,
possibilitará o estabelecimento de um retrato das eventuais limitações existentes (sejam elas
institucionais, políticas ou mesmo de ordem financeira), no que se refere ao estabelecimento de
mecanismos estruturados de financiamento deste setor no país.
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Quadro 9 - Temas e Assuntos
1

Temas

Assuntos

Inflação

Estabilização tardia; a estruturação de mecanismos de
financiamento; empréstimos em moeda local; impacto sobre o
funding dos financiadores.

2

Taxa de Câmbio

Instabilidade para investimentos diretos, dívidas em moeda
estrangeira; receita em moeda local; instabilidade macroeconômica,
ausência de poupança interna.

3

Crise Fiscal

Tipo de contrato de infraestrutura; juros elevados; aumento da
dívida pública; tensão inflacionária; perda de credibilidade;
distorções alocativas.

4

Bancos Públicos

Papel relevante no setor de infraestrutura; efeito crowding out; taxa
de juros subsidiadas; presença do Estado; utilização política.

5

Agência Multilaterais

Papel pouco relevante em termos de financiamento; importante
como avalista de bons projetos; boa avaliação técnica dos projetos.

6

Mercado de Capitais

Pouco desenvolvido para projetos de infraestrutura; fundamental
para mecanismos mais sofisticados de captação de recursos; juros
baixos; inflação controlada

7

Outros Riscos

Crise política, marcos regulatórios, licitações, cenário econômico
interno, crises internacionais.
Fonte: elaborado pelo autor
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Quadro 10 - Matriz de Amarração
Modelo teórico da
pesquisa

Objetivo geral

Objetivos
específicos

Proposições
da pesquisa

Tipo Descritiva
↓
Abordagem
Qualitativa
↓
Estabilização
Inflacionária
↓
Gargalos
Institucionais,
macroeconômicos
e políticos
↓
Ausência de
fontes de
financiamento
para infraestrutura
↓
Baixo volume de
investimentos em
infraestrutura

O objetivo geral
desta pesquisa é
decifrar de que
maneira as
condições
macroeconômic
as do Brasil
foram
determinantes
(ou de alguma
forma
influenciaram)
no
desenvolviment
o de
mecanismos de
financiamento
para projetos de
infraestrutura no
Brasil, a partir
da estabilização
monetária

1. Discutir os
eventuais
impactos da
concentração do
funding de
infraestrutura
nas operações
de
financiamento
via bancos
estatais.
Detalhar se essa
estratégica se
mostrou eficaz
no provimento
de recursos para
o setor e para
atração de novos
participantes;

P1 – A
estabilidade
inflacionária
foi geradora
de taxa de
juros elevadas,
o que deslocou
capitais de
investimentos
produtivos
para o
mercado
financeiro,
além de gerar
um diferencial
de juros entre
o mercado
interno e
externo, que
atraiu capitais
de curto prazo
em detrimento
de capitais de
longo;

2. Investigar de
que maneira as
agências
multilaterais se
integraram no
sistema de
financiamento
de projetos de
infraestrutura e
qual foi a
relevância
dessas entidades
para o setor;
3. Apresentar a
influência de
variáveis como
a taxa de
câmbio e o
desequilíbrio
fiscal na forma
como as
operações de
financiamento
de infraestrutura
se estruturam no
período
estudado;
4. Identificar
outros riscos
potenciais para
que mecanismos
de
financiamento
de infraestrutura

P2 – A volta
do Estado
produtor
suplantou o
Estado
regulador,
gerando
instabilidades
regulatórias
que afastaram
os aportes em
infraestrutura,
bem como
aprofundou a
deterioração
fiscal,
obrigando os
governos que
se sucederam
a se tornarem
absorvedores
de poupança
interna e
externa,
deixando os
investimentos
em
infraestrutura
em segundo
plano;

Levantamento
e análise dos
dados
1.Estruturar
um
questionário e
submeter a
profissionais
com destacada
expertise em
financiamento
de projetos de
infraestrutura;

Apresentação
dos resultados

2. Fazer a
pesquisa nos 3
maiores
jornais do
Estado de São
Paulo,
buscando
notícias
relacionadas a
financiamento
de
infraestrutura
de 1995 a
2018;

2. Tabelas e
gráficos
demonstrando
os recursos
destinados a
projetos de
infraestrutura
e sua relação
com as
variáveis taxa
de juros,
entrada de
capital
externo,
financiamento
s do BNDES;

3. Utilizar a
Lei de Acesso
à Informação
(número
12.527, de
2011) para
acessar o
banco de
dados dos
principais
bancos
públicos do
país;
4.Utilizar a
bibliografia
para fazer a
complementaç
ão dos dados e
possibilitar a
análise.

1. Tabelas e
gráficos
comparando
as principais
variáveis
analisadas,
buscando
cruzar com as
proposições
listadas;

3. Tabelas e
gráficos com o
volume de
crédito para
infraestrutura
dos principais
bancos
públicos do
Brasil, de
1995 a 2018;
4. Transcrição
de todas as
entrevistas
realizadas;
5. Gráficos e
tabelas de
todas a coleta
dos principais
jornais do
estado de São
Paulo;
6. Nuvem de
palavras a
partir do
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pudessem se
desenvolver;
5. Buscar, na
participação do
setor privado,
novos
instrumentos
financeiros que
possam se
constituir como
opções para o
desenvolviment
o de operações
que tornem
viáveis projetos
de infraestrutura
no país.

P3 – A
política
econômica
local,
direcionada
para o
fortalecimento
de grandes
grupos
empresariais,
se constituiu
como um
desestímulo
para a
estruturação
de
mecanismos
de
financiamento
para projetos
de maior risco,
uma vez que o
crédito era
abundante e
barato
comparativam
ente às demais
linhas de
crédito
disponíveis no
mercado;
P4 - O regime
cambial
exerceu
influência na
decisão de
investimentos
no setor de
infraestrutura.
A adoção de
um regime de
flutuação suja,
a partir do
final da
década de
1990, gerou
instabilidade
no fluxo de
recursos para
o setor de
infraestrutura;
P5- As
agências
multilaterais
se tornaram
parceiras no
fornecimento
de crédito para

CAQADS
NVivo 12 Pro;
7. Gráfico
com a
hierarquia dos
temas
pesquisados a
partir do N
Vivo Pro;
8. Diagrama
com os
principais
resultados
obtidos.
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o setor de
infraestrutura.
Essas mesmas
agências
funcionaram
como
apoiadoras
para
financiamento
s de bons
projetos de
infraestrutura;
P6 - O
mercado de
capitais se
modernizou ao
ponto de
possibilitar a
criação de
mecanismos
de mercado
que aumentar
a oferta de
crédito e a
disposição a
risco dos
potenciais
participantes
do mercado.
Fonte: elaborado pelo autor
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5.

ANÁLISE QUALITATIVA E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Neste capítulo serão analisados os resultados do levantamento de 1537 textos dos jornais

Valor Econômico (821 textos), O Estado de São Paulo (573 textos) e Folha de São Paulo (143
textos), compilados em todos os cadernos, a partir do assunto “infraestrutura”. Em
complemento, as doze entrevistas com profissionais de várias áreas ligadas à infraestrutura no
Brasil e o levantamento de dados de financiamento de projetos de infraestrutura dos principais
bancos públicos financiadores de projetos de infraestrutura no Brasil, a saber o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal (CEF), bem
como os demais dados obtidos a partir da literatura utilizada.
Os dados foram decompostos em diversas categorias, a partir das quais foi possível
identificar categorias e códigos, de modo a facilitar a descrição das principais características
envolvidas da coleta dos dados ao longo do tempo. A pesquisa foi elaborada a partir da 1995,
primeiro ano da vigência do Plano Real, quando os níveis de inflação convergiram para
patamares que abriram a perspectiva da estruturação de mecanismos de crédito para o setor de
infraestrutura no Brasil. A utilização do software “NVivo 12 Pro” auxiliou na definição dos
temas (que foram resultado do agrupamento dos diversos códigos, formando os “nós”, na
definição utilizada pelo software). No total foram definidos 7 temas e, a partir da leitura do todo
o material compilado, a redefinição ou agrupamento dos códigos inicialmente definidos.
A pesquisa feita a partir dos textos dos Jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo
e Valor Econômico, partiu da palavra “infraestrutura” e procurou rastrear todos os cadernos dos
três jornais referidos, destacando o material que se referia a financiamento e descartando os
demais (gráfico 8). Foi utilizado o acervo eletrônico desses veículos a partir do acesso restrito
aos assinantes. Na construção dos sete temas identificados (“nós”) o conteúdo dos jornais
Folhas de São Paulo e Estado de São Paulo foram utilizados desde o ano de 1995, e do Jornal
Valor Econômico desde o ano 2000. Do processo de seleção inicial, foram aproveitados 1093
textos desses três veículos de comunicações. A partir da análise desse material, foram definidos
61 assuntos, que são o resultado da divisão dos diversos códigos identificados.
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Gráfico 8 - Número de textos (Jornais Valor Econômico, O Estado de São Paulo e Folha de
São Paulo 1995-2018)

Fonte: elaborado pelo autor

O Jornal Folha de São Paulo foi aquele que apresentou a menor quantidade de matérias
relacionadas (foram 101 textos, representando 9,21% do total, conforme pode ser observado na
tabela 4 e no gráfico 9). Uma das explicações possíveis diz respeito ao conteúdo de Economia
estar muito concentrado no Jornal Valor Econômico, que tinha o Grupo Folha como um dos
seus principais acionistas do ano 2000 a 2016. Considerando que o Jornal Valor Econômico
iniciou a circulação a partir do ano 2000, o período de 1995 a 2000 (cujos textos foram
compilados dos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo) não está contemplado no
levantamento das notícias nesta parte da pesquisa.
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Tabela 4 - Número de textos selecionados, por periódico (1995-2018)
ANO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Folha de
Valor
O Estado de
São Paulo Econômico São Paulo
0
0
17
0
0
8
0
0
22
0
0
19
0
0
9
0
26
0
0
49
1
0
36
1
0
42
7
0
22
14
0
7
5
0
18
14
0
27
12
0
20
6
13
21
13
15
24
23
11
36
21
11
39
70
21
88
44
9
24
16
13
37
11
8
32
6
0
41
2
0
61
1
Fonte: elaborado pelo autor
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Gráfico 9 - Número de textos por periódico (1995-2018)

Fonte: elaborado pelo autor

Após a seleção dos textos de jornais, o conteúdo foi devidamente categorizado, o que
possibilitou o surgimento de vários temas, assim divididos, conforme gráfico 10, em relação
aos jornais consultados:
Gráfico 10 - Divisão dos temas pelos jornais consultados
Agência Multilaterais
Bancos Públicos

5%
23%

Estabilidade Monetária

31%

1%
7%

Novos Instrumentos
Financeiros
Questão Fiscal

1%
32%

Riscos Cambiais
Outros Riscos

Fonte: elaborado pelo autor

Da mesma maneira que foi possível estabelecer uma divisão, por tema, do conjunto do
material selecionado, o gráfico 11 apresenta de que forma cada um dos jornais destacou cada
um dos nós:
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Gráfico 11 – Temas divididos pelos jornais (1995-2018)

Fonte: elaborado pelo autor

A utilização da “nuvem de palavras” que, nas palavras de Ferreira e Silva; Sousa,
(2018), se constituiu como uma
análise lexical simples, cuja estrutura da figura é construída em função da quantidade
numérica de ocorrências que cada palavra tem no corpus. Assim, quanto maior e mais
centralizada estiver uma palavra na nuvem, maior será o grau de sua citação. E, quanto
mais afastada e menor for seu tamanho, menor será o seu grau de avocação
(FERREIRA e SILVA; SOUZA 2018, p.5).

Da mesma forma, Vasconcellos-Silva (200?) e SurveyGizmo (2014), apontam para a
utilidade desta técnica de análise como forma de captar, a partir da frequência de cada palavra,
uma proxy do tema que está sendo explorado pelo pesquisador. A “nuvem de palavras a seguir
(figura 6) se refere a todos os “nós” identificados a partir da coleta (entrevistas, textos de jornais
e parte da revisão teórica). São palavras selecionadas a partir de 5 letras, evitando-se as
preposições, conjunções dentre outras:
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Figura 6 - Nuvem de palavras dos 7 temas (nós)

Fonte: elaborado pelo autor com base no NVivo 12 Pro

É possível notar que, além das palavras mais usuais de uma pesquisa deste tipo, a
frequência de palavras como BNDES, debêntures, bilhões, leilões, concessões, risco,
planejamento dentre outras, sugere que, no tocante ao financiamento de projetos de
infraestrutura, transcendendo a opção clássica do financiamento público, a atração do setor
privado (ainda que a partir de iniciativas advindas do estado como os leilões e concessões) se
torna uma realidade como forma de superação deste problema estrutural da economia brasileira,
materializada na ausência de financiamento sustentadas para projetos do setor.
Na pesquisa, esse recurso de apresentação dos resultados da coleta, foi possível a partir
da inserção, no software NVivo 12 Pro do conteúdo de todas as entrevistas, de parte dos artigos
utilizados na construção da base teórica e dos artigos dos três jornais referidos. No que se refere
aos artigos, é importante destacar que, 100% da coleta do Jornal Folha de São Paulo foi
aproveitado na construção da nuvem de palavras, seja naquela individualizada a partir de cada
um dos “nós” (que serão apresentados nessa seção) ou mesmo na geral (uma compilação de
todos os temas). O Jornal o Estado de São Paulo, somente as matérias a partir do ano de 2001
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puderam ser “lidas” pelo CAQADS utilizado, uma vez que o conteúdo, mesmo para assinantes,
não está disponível on line. Dessa forma, a matéria foi copiada como imagem e colocada em
um arquivo em do WORD, impossibilitando a captação das palavras da imagem para a
formação da nuvem. O mesmo ocorreu com o Jornal Valor Econômico. Apenas matérias desse
jornal, a partir do ano de 2011, foram passíveis de captação na nuvem de palavras.
O conteúdo de cada um dos assuntos, bem como aos temas a que estão associados estão
descritos abaixo:

5.1 Tema: A questão fiscal
Assuntos:
 Gastos públicos: distorção alocativa em função da destinação ineficiente dos
recursos, resultado primário como fator de estabilidade e instabilidade;
 Dívida Pública: influência na política monetária a partir da manutenção de juros
elevados;
 Concessões: forma de atração do setor privado minimizando o deslocando a
participação do setor público de patrocinador para intermediário do capital privado;
 Parcerias Público Privadas: participação mais ativa do setor púbico com
contrapartidas, a partir das quais a questão fiscal passa a ser relevante.
 Privatizações: redução da presença do Estado em alguns setores, ao mesmo
tempo que auxilia no fortalecimento do caixa do governo.
 Elevação da Carga Tributária: é captada como uma das externalidades do
processo de estabilização monetária, sem transformar-se em maior eficiência do Estado.
 Ineficiência de Gestão: aliado à crise fiscal, a alocação de recursos é deficiente
em função da ausência de projetos e pela opção política. Há insuficiência nos gastos com
infraestrutura, mesmo com recursos disponíveis.
 Empresas Estatais: baixa capacidade de estruturar projetos, elevado
comprometimento de caixa, ineficiência na gestão.
 Capitalização dos Bancos Públicos: aumento do endividamento para
fortalecimento do caixa do BNDES, criação de fundo com recursos público para
utilização como funding para alguns projetos.
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 Estados e municípios: o elevado endividamento afasta esses entes federativos
de projetos a partir do orçamento público. Algumas iniciativas (como PPP´s de
iluminação pública) aparecem a partir de tributos direcionados, como a TIP.

5.2 Tema: Os Bancos Públicos
Assuntos
 Crowding Out: a utilização, em larga escala, dos bancos públicos como
provedores de funding, afastou a iniciativa privada.
 Capitalização do BNDES: o aumento da dívida pública por meio da emissão de
dívida para fortalecer o caixa do banco.
 Política de financiamento dos chamados campeões nacionais: ampliação das
linhas de crédito do BNDES para grandes empresas, do setor de infraestrutura e outros
setores.
 FI-FGTS: elaboração de um fundo de investimento, ligado ao FGTS, como
forma de ampliar a participação da Caixa Econômica Federal em projetos de
infraestrutura.
 BNDES como financiador de longo prazo: escassez de crédito e juros altos
como falhas de mercado e o banco público como alternativa.
 BNDES como estimulador, menos do corporate finance e mais do project
finance. Deslocamento da função de provedor de crédito para a posição de processador
de informação, de inteligência de negócios, como estruturador de projetos, em parceria
minoritária em empresas privadas e em projetos.
 Poupança compulsória: o funding da CEF e do BNDES é constituído
predominantemente de poupança compulsória, respectivamente FGTS e PIS-Pasep
(depois FAT, administrado pelo BNDES).
 Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP): a taxa de juros de longo prazo como
instrumento de distorção alocativa no mercado financeiro e como fator de elevação da
dívida pública.
 Caixa Econômica Federal (CEF): ampliação de financiamentos em
saneamento e habitação.
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 BNDES como criador de instrumentos de captação para projetos de
infraestrutura: criação do título em participação de receita de serviço público concedido,
do Fundo Brasil de Investimentos, da Estruturadora Brasileira de Projetos.
 Programa de Aceleração do Crescimento: os bancos públicos e o papel
desempenhado como provedores de recursos do PAC.
 Formação de Sindicato de Bancos Públicos: projetos em conjunto envolvendo
BNDES, CEF e BB para viabilização de financiamento em alguns setores.
5.3 Tema: Os Riscos Cambiais
Assuntos
 Ausência de Mecanismos de hedge: financiamento obtido em moeda
estrangeira e receitas obtidas em moeda local.
 Baixo estoque de poupança: a ausência de poupança no país obriga a atrair o
investidor estrangeiro. Se entrar com equity, considerando o longo prazo, o problema do
câmbio é menor. Quando o recurso vem na forma de dívida os efeitos são mais sentidos.
 Oscilações decorrentes da taxa de Câmbio flutuante: impactos sobre a
eventual remessa de lucros para países de origem.
 Dolarização de tarifas: de um lado pode representar redução do risco, com
custo absorvido pelo consumidor, de outro pode aprofundar o risco do negócio, hipótese
de queda do dólar.

5.4 Tema: Outros instrumentos financeiros
Assuntos
 Debêntures Incentivadas: relacionadas com o retorno do projeto. De alguma
forma tem a participação do setor público, seja pelo estímulo tributário ou mesmo pela
participação dos bancos públicos.
 Project Finance: bancos públicos como co-participantes, seja como
articuladores da operação ou mesmo como garantidores de algumas das etapas,
considerado o risco da operação.
 Project Finance non-recourse: voltado para projetos em áreas de risco
minimamente conhecidos, como setor elétrico e rodovias.
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 Alteração das regras da Taxa de Juros de Longo Prazo: redução de
atratividade por parte do financiamento via BNDES e novas perspectivas de
desenvolvimento de outros produtos. Redução do crowding out.
 Despertar o interesse do mercado segurador: destaque para as fases iniciais
do projeto (desapropriações, licenciamento dentre outras) que oferecem maiores riscos.
 Desenvolvimento de rating para estimular a atratividade das debêntures
incentivadas: redução do custo de captação.
 Incentivo fiscal para o emissor de debêntures (e não para o comprador) como
forma de ampliar a margem de remuneração e com isso aumentar a atratividade para a
participação de pessoas jurídicas.
 Fundos de Investimentos: gestores de fundos sinalizando participação em
projetos de infraestrutura.
 Participação de Fundos de pensão: via debêntures, Fundos de Participação e
Sociedade de Propósito Específico (SPE)
 Fim do empréstimo ponte do BNDES: redução do crédito subsidiado e
estímulo à emissão de debêntures.
 Debêntures Dolarizadas: híbridas de capital e dívida, com isenção de imposto
de renda.
 Ampliação de operações com derivativos: mercado de opções, hedge, futuro e
swaps, possibilitando melhora do rating dos projetos.
 Formação de sindicatos de bancos privados: domésticos e internacionais,
desenvolvidas as operações com derivativos.
 Criação da Taxa de Longo Prazo (TLP): estímulo ao mercado de capitais e ao
mercado de debêntures.
5.5 Tema: Outros Riscos
 Crise

Política:

instabilidade na gestão governamental,

impeachment

polarização, corrupção.
 Recuperação econômica: lenta saída da recessão, pessimismo em relação às
chances de crescimento sustentado.
 Licitações: elevada burocracia, altos custos de transação,
 Juros elevados: entraves para a estruturação de operações de financiamento e
de atração de investidores privados;
 Agências reguladoras: influência política prejudica decisões técnicas;
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Cenário externo: tensões internacionais, redução do fluxo de Investimentos

Estrangeiro Direto (IED´s) e perda do grau de investimento.
 Mudanças nos marcos regulatórios: Instabilidades relacionadas aos contratos
de longo prazo.
 Licenciamento ambiental: pressões de grupos organizados.
 Questões ideológicas: forma de enxergar a participação do Estado e do capital
privado na economia,
 Baixo volume de poupança: crédito escasso e taxa de juros elevadas.
5.6 Tema Agências Multilaterais
 Parcerias com bancos públicos: desenvolvimento de novos produtos
financeiros.
 Criação de instrumentos financeiros em parceria com fundos de
previdência de estatais: associados a fundos de pensão de estatais como a Petrobrás, a
CEF, o BB dentre outros.
 Linhas de financiamento em reais: evitar o risco cambial nos empréstimos.
 Avalistas de alguns instrumentos financeiros: alguns fundos especialmente
criados para financiamentos de projetos da área de infraestrutura.


Apoio a PPP´s: como garantidores ou participantes.



Criação do NDB - New Development Bank: O Banco dos BRIC´s.

 BID Invest: subscrição de debêntures, concessão de empréstimos em reais,
constituição de um fundo para atração de novos investidores e fornecimento de
garantias para cobertura de debêntures incentivadas (ou não).
5.7 Estabilidade Monetária
 Desenvolvimento de novos instrumentos de captação: sem a rápida
deterioração da moeda, essa ação se torna facilitada.
 As linhas de financiamento se tornam mais previsíveis para os
investidores: o destaque é para a possibilidade de financiamentos a longo prazo.
 Possibilidade de aumento da participação de bancos públicos: o funding
dessas instituições passa a ser canalizada para ampliação de empréstimos para o setor de
infraestrutura.
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 Ampliação de linhas de crédito por meio de bancos privados: com a
redução da inflação e o fim do float, os bancos buscam novas oportunidades e fontes de
receita.
A partir do NVivo Pro, foi possível definir a hierarquia dos temas (nós) que foram
estudados a partir da coleta de dados. O gráfico 12, elaborado a partir do CAQADS, possibilita
visualizar essa hierarquização, que será objeto de análise complementar no capítulo 6, com foco
nos temas individuais mais relevantes, segundo a coleta efetuada:

Gráfico 12 - Hierarquia dos “nós”

Fonte: elaborado pelo autor com base no NVivo 12 Pro

A partir do gráfico 12, é possível perceber a predominância dos temas “Outros
Instrumentos Financeiros, Bancos Públicos e a Questão Fiscal”. Dos 61 assuntos listados, esses
três temas representam 36 deles, ou 59% do total. Por essa razão, serão objeto de análise mais
detalhada a partir do capítulo 6, quando a análise estará concentrada nos principais temas
individuais. O tema “Outros riscos”, embora representativo, é uma compilação de diversos
assuntos individuais que, isoladamente, não têm relevância que justifique uma análise mais
pormenorizada.
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6.

PRINCIPAIS TEMAS INDIVIDUAIS DA PESQUISA
Neste capítulo os principais temas individuais serão detalhados. O termo individual

exclui o nó “outros riscos”, que, conforme mencionado no capítulo 5 (item 5.5), detalha um
conjunto de riscos associados ao financiamento de projetos de infraestrutura, tornando sua
análise mais detalhada muito difusa pelos propósitos desta tese.
O gráfico 13 possibilita visualizar, em termos temporais, de que maneira os principais
temas individuais foram tratados pelos jornais pesquisados. Merece destaque a elevação, nos
anos recentes, do tema “novos instrumentos financeiros”, no mesmo momento em que a crise
fiscal se torna mais aguda. A abordagem permanente em relação à importância dos bancos
públicos também merece destaque, ratificando a importância dessas instituições como
provedora do funding de projetos do setor.
Gráfico 13 – O destaque dos principais temas em diversos períodos de tempo

Fonte: elaborado pelo autor

6.1 A Questão Fiscal
A não trivialidade dos financiamentos em infraestrutura (FRISCHTAK; DAVIES,
2016), aliado à baixa de taxa de investimentos neste setor (em termos percentuais se situa
próximo a 2% do PIB), torna o setor público um agente estratégico para o enfrentamento dos
pontos de estrangulamento do setor. A simples retomada dos investimentos no setor, para além
da atração do capital privado, passa pela recuperação fiscal do governo, com o objetivo de
aumentar a poupança pública disponível, bem como a realocação dos bancos públicos para
operações mais voltadas à estruturação do financiamento (FRISCHTAK, 2016), além do
fornecimento do financiamento em outras fases do projeto.
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Em relação à coleta a partir das entrevistas, foi possível pontuar, a partir do “nó questão fiscal”, algumas recomendações em relação a importância do equilíbrio fiscal para a
definição do modelo mais adequado para projetos de infraestrutura:
 PPP´s ou concessões: a coleta de informações a partir da submissão dos questionários
estruturados, levaram a uma convergência dos entrevistados sobre a importância do equilíbrio
fiscal na definição de qual modelo de exploração de projetos de infraestrutura deve seria mais
conveniente. A figura 7 ilustra a nuvem de palavras (com mais de 5 letras) que aparecem nas
respostas. Merecem destaque as palavras mais utilizadas: governo, federal, público, estados,
municípios, concessões.
Figura 7 - Nuvem de palavras do tema Questão Fiscal

Fonte: elaborado pelo autor com base no NVivo 12 Pro

A nuvem de palavras não identifica o termo PPP´s, exatamente pela opção por eliminar
preposições e conjunções, mas aparece com destaque se o critério de seleção das palavras a
partir de três letras. As Parcerias Público-Privados guardam uma relação intrínseca com o
equilíbrio fiscal, exatamente na etapa das contrapartidas públicas previstas nos contratos entre
os agentes público e privado, desde a assinatura do contrato até a operacionalização do serviço.
Quando esse tipo de contrato se estende para estados e municípios, a situação apresenta um
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quadro de aumento das complicações, dada a precariedade da situação das contas públicas
destes entes federativos. Um dos entrevistados complementou a informação acerca das PPP´s
lembrando que, em alguns municípios, existe PPP´s de iluminação pública, que se fundamenta
em projetos muitos simples e normalmente garantidos por recursos públicos carimbados a partir
da Taxa de Iluminação Pública (TIP). Foi observado que essa condição (garantia de recurso
para viabilização de PPP´s, também é possível de ser encontrada em algumas cidades quando
o serviço é de coleta de lixo)
De Paula; Da Cunha (2017) apontam para uma situação fiscal equilibrada, materializada
em trajetória decrescente da dívida pública medida em relação à receita corrente, como
condição fundamental para o desenvolvimento de PPP´s, uma vez que o ente público teria
condições de ampliar sua capacidade de endividamento, o que, por um lado possibilitaria a
elevação dos investimentos no projeto e de outro proporcionaria as condições necessárias para
que fossem, no âmbito do projeto, lastreadas as garantias que são essenciais para a viabilidade
do projeto.
As concessões, em um cenário de baixo volume de investimentos em infraestrutura
(LAZZARINI; LIMA; MAKHOUL, 2017), se tornam uma opção (a partir da antecipação do
fluxo de pagamento por meio da outorga) para a viabilização de alguns projetos sejam atraentes
o suficiente para a atração do setor privado, em um cenário de incapacidade financeira do setor
público em função dos déficits crônicos acumulados. O fato do Brasil ser uma unidade
federativa, coloca a questão do financiamento de estados e municípios como uma exigência
sobre as contas do setor público federal. Investimentos em saneamento, por exemplo, tem baixa
probabilidade de viabilidade sem a participação de recursos federais.
Orair (2016) destaca que a economia brasileira adota um regime de metas de resultado
primário desde 1999 e, ao longo destes anos, esteve sujeito a diversas tensões que geraram
alterações na orientação da política fiscal do país. Ao se estabelecer as demarcações temporais,
é possível notar as mudanças (muitas vezes de sinal) do comportamento das contas públicas nas
últimas décadas, com impactos na participação do setor público em projetos de infraestrutura.
Os anos compreendidos entre 1999-2005, por exemplo, foram contracionistas (anos de
mudança de governo e de transição, avançando em convergência possíveis (Malan, 2018)),
seguida de uma trajetória expansionista (2006-2014), havendo uma subdivisão entre o período
compreendido entre 2006-2010, mais voltado para investimentos e o subperíodo de 2011-2014
com despesas canalizadas para expansão do custeio e subsídios, com elevação das desonerações
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tributárias, seguida de uma nova fase contracionista iniciada a partir do ano de 2015 (ORAIR,
2016).
As mudanças de orientação da política fiscal impõem uma análise mais cuidadosa sobre
a trajetória das despesas com investimentos, que apresentou tendências declinantes no período
contracionista (1999-2005) e alguma recuperação do período expansionista (2006-2010).
Carvalho (2018); Orair (2016) destacam que essa alteração na direção da política fiscal
interrompe o sentido da recuperação e dá início a um ciclo de declínio da taxa de investimentos
públicos, que se aprofunda a partir do ajuste fiscal iniciado no ano de 2015 e que praticamente
reverte o avanço obtido no subperíodo expansionista anterior (2011-2014).
O regime fiscal brasileiro esteve dissociado da estratégia de modelagem da exploração
de projetos de infraestrutura no Brasil, no período pós-Plano Real (SCHETTINI et al., 2011).
destacam que a política fiscal foi bastante elástica em relação ao cenário doméstico e
internacional, sendo essas as variáveis que definiram um perfil mais expansionista ou
contracionista dos gastos públicos. Como exemplo dessa estratégia, Orair (2016) aponta para a
política de desonerações e subsídios adotada a partir de 2011, que inverteu a lógica das
despesas, que estavam (no período de 2005-2010) canalizadas para a ampliação de
investimentos e foram reorientadas para estímulos ao setor privado como forma de tentar
alavancar a retomada do crescimento.
A maior parte do financiamento em projetos de infraestrutura do Brasil é advindo do
setor público, conforme Relatório da Consultoria Inter.B, na sua Carta de Infraestrutura de julho
de 2016. A questão colocada pelo referido estudo aponta para o problema fiscal como um dos
mais importantes obstáculos para a elevação do montante de recursos canalizados para projetos
de infraestrutura. A elevação do déficit primário, a partir do ano de 1995, aprofundou o nível
de limitação do orçamento público para a destinação de recursos para esse setor, ao mesmo
tempo que gerou insegurança por parte de investidores privados porventura interessados em
participar de novos projetos ou mesmo de projetos em andamento.
A análise da compilação de dados a partir da imprensa, aponta que as questões fiscais
apareceram com forte relação a investimentos de infraestrutura, a despeito das autoridades, com
poucas exceções, deixarem a crise fiscal como aspecto secundário na canalização de recursos
(via bancos públicos ou mesmo via orçamento) para investimentos neste setor. No jornal Folha
de São Paulo foram encontradas 7 matérias nesse sentido, seguidas por 8 no Jornal O Estado de
São Paulo e 68 no Jornal Valor Econômico. Considerando que tradicionalmente o setor público
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brasileiro se constituiu como o principal financiador de projetos nesta área, tais discursos
sugerem que as questões políticas se tornaram, ao menos na versão oficial, mais importantes do
que ajustes fiscais mais duradouros, o pode ser percebido pela oscilação na orientação da
política fiscal da última década.
Na coleta de informações a partir da submissão do questionário estruturado foi possível
notar que a percepção dos entrevistados está articulada com as limitações impostas para crise
fiscal. A nuvem de palavras apresentada da figura 7 destaca a palavra “concessão e concessões”
na pergunta relativa aos desafios da crise fiscal na modelagem dos projetos de infraestrutura.
Todos os respondentes demonstraram que essa modalidade é a única alternativa ao cenário de
déficit fiscal da economia brasileira.
Essa percepção se fortalece também a partir do ano de 2014, na compilação de matérias
da imprensa. O três jornais em conjunto, por exemplo, no período compreendido entre 2011 e
2018 (a partir de 2014 o déficit fiscal se acelera), destacam em 249 matérias a necessidade de
criação de novos instrumentos financeiros para a viabilização de projetos de infraestrutura, uma
vez que a utilização do orçamento, seja para financiamento direto ou mesmo para a
capitalização de bancos púbicos, se mostrava inviável face às necessidades de financiamento
do setor público ou mesmo da crise econômica que se instalara.
6.2 Os Bancos Públicos e o financiamento de projetos de infraestrutura
O BNDES é um ator coadjuvante de importantes histórias de sucesso coletivo, das
quais muito se orgulha. Apostar correta e prudentemente no futuro é bem mais
complicado do que comprar bilhete premiado (....) As intervenções em favor de mais
infraestrutura e de novos polos de desenvolvimento pouco repercutem, quando essas
mesmas rubricas são achatadas nos orçamentos públicos em favor da manutenção de
desperdícios “pétreos” no custeio do Estado (BNDES, Livro Verde, 2017, p.11).
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Figura 8 - Nuvem de palavras do tema Bancos Públicos

Fonte: Elaborado pelo autor com base no NVivo 12 Pro

A partir da Figura 8, é possível observar que, tanto a pesquisa bibliográfica, quanto as
entrevistas e a compilação da imprensa, destacam o BNDES como a principal instituição
provedora de funding para infraestrutura no Brasil. Ao comparar-se com o gráfico 15 e o
apêndice 2, é possível notar que a participação da Caixa Econômica Federal é pouco
representativa neste setor, ficando restrita a saneamento, cujos investimentos se elevaram na
segunda metade do Governo Lula, e outras operações com o BNDES.
A ausência de poupança nacional, aliada com à crise fiscal de estado, colocaram os
bancos públicos nacionais (com destaque para o BNDES), como fundamentais nas concessões
de financiamentos para projetos de infraestrutura. O funding para as operações, entretanto, têm
origem em poupança compulsória (o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para o BNDES
e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS, para as operações da Caixa Econômica
Federal), que, a despeito de terem origem privada, são administradas pelo setor público, o que
pode representar limites na capacidade financeiras dessas instituições.
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Vale destacar que a existência de bancos públicos no financiamento de projetos
nacionais se confunde com o modelo de industrialização do país, estruturado a partir da década
de 1930 (NAJBERG, 1989), que estava fundamentado na lógica do tripé empresa privada
nacional, empresa privada estrangeira e empresa governamental. O diagnóstico que a parte do
tripé “empresa privada” nacional tinha se dado de forma mais lenta que os demais, seria
necessária a criação de condições para que sua presença se ampliasse no incipiente processo de
industrialização do país.
Nesse sentido, Barboza; Furtado; Gabrielli (2019), destacam que o BNDES de fato se
constituiu como um banco de financiamento industrial, uma vez que sua estrutura de crédito
para esse setor foi mais representativa do que às demais. A importância desta instituição como
provedora de funding para o setor de infraestrutura está muito concentrada nos anos iniciais da
sua criação (na década de 1950 e início da década de 1960) e mais recentemente, nos anos de
2010 a 2017, como ilustrado pelo Figura 9:
Figura 9 - Composição setorial dos financiamentos do BNDES entre 1952 e 2017 (em %
valores nominais)

Fonte: elaborado pelo autor com base em Barboza; Furtado; Gabrielli, 2019

Ainda que os estudos de Barboza; Furtado; Gabrielli (2019) comprovem que o BNDES
aumentou sua participação em financiamentos de projetos de infraestrutura ao longo desta
década, Frischtak; Noronha (2016) demonstram a relevância dessa instituição (complementada
pela CEF e pelo BB), principalmente no financiamento de projetos do Plano de Aceleração
Econômica 1 (PAC 1), estruturado a partir da folga fiscal proporcionada pela Lei de
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Responsabilidade Fiscal (LRF), e posteriormente o PAC 2, lançado para dar sequência às obras
não concluídas da etapa anterior. A despeito do aumento dos investimentos privados, a origem
dos recursos foi essencialmente proveniente dos bancos públicos, conforme pode ser verificado
no gráfico 14:
Gráfico 14 - Investimentos públicos e privados em Infraestrutura (em % do PIB – valores
nominais)
Público
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

0,68

Privado
1,14

0,62

1,07
0,88

1,07

0,94

1,16

1,02
1,08
0,95

1,29
1,23
1,27

1,06
1,26

1,11
1,01

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em:
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/09/17/investimento-em-infraestrutura-no-brasilprecisa-mais-que-dobrar-aponta-estudo.ghtml, acessado em 17 de setembro de 2019.

A análise dos dados levantados junto aos principais bancos públicos financiadores de
infraestrutura no Brasil permite identificar que, tão logo o déficit público tenha se tornado
crônico no Brasil (a partir do ano de 2014), o montante de financiamentos dessas instituições
apresentou queda, com recuperação do BNDES em 2018 e manutenção de baixa nas linhas da
CEF, conforme gráfico 15 e apêndice 2. Após o pico de empréstimos superior a R$ 86,5 bilhões
em 2012, a carteira de empréstimos se reduziu a menos da metade no ano de 2016.
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Gráfico 15 – Evolução do Financiamento em Infraestrutura de 1995-2018, BNDES e CEF
(valores nominais)

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Banco de Dados do BNDES e CEF

A relevância do BNDES como provedor de funding na economia brasileira fica
evidentes quando se compara com outras instituições da mesma natureza (Instituições
financeiras públicas de desenvolvimento – IFD´s) em outros países, conforme pode ser
conferido no gráfico 16. Vale destacar que são instituições que apoiam processos de
desenvolvimento locais, com diferentes estratégias de atuação. No Brasil, conforme
demonstrado na figura 9, ampliou sua participação em infraestrutura na última década.
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Gráfico 16 - Relação entre carteira de crédito, PIB e crédito para o setor privado por IFD –
2015 (em %, com base em relatórios locais)
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Fonte: Elaborado pelo autor com base no Livro Verde do BNDES, 2017

Em um cenário de crescimento acelerado da relação crédito/PIB na economia brasileira,
conforme gráfico 17, merece destaque o aumento da participação do BNDES do total de crédito
disponível na economia, conforme pode ser observado no gráfico 18.

Gráfico 17 - Estoque de crédito do total da economia/PIB (%) - valores reais
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Fonte: Elaborado pelo autor com base no Livro Verde do BNDES, 2017

O gráfico 18 apresenta a participação do estoque de crédito do BNDES no estoque de
crédito total da economia, no período compreendido entre 2001 e 2016, em porcentagem do
PIB:
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Gráfico 18 - Participação do estoque de crédito do BNDES no estoque de crédito total da
economia – 2001-2016 (%)
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Fonte: Elaborado pelo autor com base no Livro Verde do BNDES, 2017

Uma questão presente durante o trabalho de coleta dos dados esteve relacionada ao custo
fiscal das operações do BNDES, uma vez que, de acordo com Pereira et. al. (2011), há um
debate sobre a diferença entre a taxa SELIC (utilizada como base para remuneração dos títulos
do governo) e a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo, substituída, posteriormente, pela TLP –
Taxa de Juros de Longo Prazo)), que serve de parâmetro para os empréstimos do BNDES
(gráfico 19).
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Gráfico 19 - Custo fiscal das operações do BNDES com recursos públicos (% do PIB)
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Fonte:elaborado pelo autor com base no Livro Verde do BNDES, 2017

Os autores defendem que que o subsídio eventualmente implícito nas operações do
Tesouro com o BNDES geraria externalidades positivas que seriam compensatórios, em termos
fiscais, mitigando, dessa forma, a elevação do endividamento público como forma de
neutralizar os efeitos sobre a dívida líquida do setor púbico, uma vez que o passivo do BNDES
teria como contrapartida um ativo de crédito da União. Ainda, o prazo para mensuração dos
possíveis impactos fiscais deveria ser medido em décadas e não em curtos períodos de tempo.
Por outro lado, Schwartsman (2010), Pessôa, (2010), Garcia (2011) destacam que as
operações de capitalização do BNDES por parte do Tesouro causaram substancial elevação do
endividamento público. Os argumentos são múltiplos para justificar a distorção alocativa da
destinação de recursos do caixa do Tesouro para capitalização do BNDES: desde o custo de
oportunidade de não amortizar a dívida pública, por exemplo, passando pela manutenção da
Selic elevada em função do persistente nível de endividamento, até a utilização de recursos
subsidiados (oriundos do caixa de Tesouro) para a aquisição de empresas no exterior, o que
invalidaria a hipótese de externalidades positivas a partir da utilização deste spread como
justificativa para a transferência de renda da arrecadação do governo para o caixa do BNDES.
A esse debate sobre a utilização de recursos do Tesouro para subsidiar operação do
BNDES, o Livro Verde destaca que:
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as oscilações do chamado “custo fiscal” da atividade do BNDES dependeram
fundamentalmente das variações verificadas ao longo do tempo no diferencial SelicTJLP e, portanto, não são controláveis por meio de políticas internas do Banco
(BNDES, Livro Verde, 2017, p.46).

A partir do aumento da presença dos bancos públicos na concessão de linhas de
financiamento para uso em projetos de infraestrutura, foi possível identificar diversas
iniciativas, em conjunto com agentes privados, tanto domésticos como internacionais, no
sentido de aprimorar a participação dos bancos públicos na estruturação de operações
financeiras com vistas a auxiliar na viabilização de alguns projetos. Dentre essas iniciativas, é
possível destacar: a emissão de debêntures (incentivadas e não incentivadas; sindicatos de
bancos, tanto domésticos quanto estrangeiros; criação de fundos de investimentos em direitos
creditórios (FIDC); fundos de garantias para aportes privados, atrelados à receitas dos estados;
associação com bancos estrangeiros, tanto privados como agências multilaterais locais de
desenvolvimento, estruturação de Fundos de Investimentos em Participações, juntando os
principais bancos públicos e agências multilaterais; emissão de debêntures em reais;
financiamento de bancos estrangeiros em reais).
6.3. Os novos instrumentos financeiros como alternativa à redução da capacidade
financeira setor público.
Conforme pode ser observado na figura 10, o tema Outros Instrumentos Financeiros se
constituiu como aquele com o maior número de arquivos e referências associado. Do total da
coleta, 457 arquivos foram associados, sendo 487 referências, entre a pesquisa feita nos
arquivos dos jornais escolhidos, das entrevistas e de parte do material utilizado na bibliografia
e no levantamento de dados. Ao centro da figura está o “nó” e convergindo ao centro todo o
material a ele associado ao longo da pesquisa.
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Figura 10 – Coleta de material relacionado ao tema Novos Instrumentos Financeiros

Fonte: Elaborado pelo autor com base no NVivo 12 Pro

Com a deterioração fiscal, ficou evidenciado que o potencial de investimentos em
infraestrutura, no Brasil, passou a depender da captação de recursos privados, ao mesmo tempo
que tornava o desenvolvimento de instrumentos financeiros inovadores uma condição
fundamental para a diluição dos riscos e para a ampliação da participação de investidores, sejam
eles privados ou mesmo domésticos.
De acordo com a Carta de Infraestrutura na Consultoria Inter.B, em consonância com
Frischtak; Noronha (2016), o potencial para ampliação da participação privada em projetos de
infraestrutura se mostrava sustentado, pelas mesmas razões anteriormente elencadas, os quais
poderiam “injetar maior disciplina fiscal, impor critérios rigorosos na escolha de projetos, e
garantir uma alocação de riscos sustentável, ao mesmo tempo em que amplia o volume de
recursos alocados em infraestrutura” (FRISCHTAK; NORONHA, 2016, p. 8). Nesse sentido,

135

o gráfico 20 demonstra a distribuição dos investimentos público e privado entres os anos de
2007 e 2014, ano em que a deterioração fiscal se aprofundou:

Gráfico 20 - Investimento em infraestrutura por instância pública e privada, 2007-14, em %
do PIB

Fonte: Elaborado pelo autor com base na Carta da Infraestrutura, Inter.B, 2016

É possível perceber a elevação na participação da iniciativa privada em financiamentos
de projetos de infraestrutura, ainda que em proporções insuficientes para uma retomada do
setor. Conforme pode ser observado no gráfico 21, em alguns setores (como telecomunicações)
os investimentos são predominantemente privados, enquanto que em saneamento predomina o
setor público. Os setores de transporte e eletricidade são híbridos (FRISCHTAK; NORONHA,
2016). Esse cenário abre a perspectiva, capturada em 100% das entrevistas da pesquisa grande
parte das matérias de jornal examinadas, para a ampliação de concessões e privatizações. As
parcerias público-privadas ainda são muito elásticas em relação ao equacionamento da questão
fiscal do país, sem a qual a participação do setor público fica comprometida.
Esse período se caracterizou pela elevação dos investimentos no setor de infraestrutura
(gráfico 21), muito em função do lançamento do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento),
em 2007, que colocou o Estado na liderança dos principais projetos, com consequente elevação
dos investimentos públicos. Vale destacar o papel dos bancos públicos e principalmente o
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BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no financiamento da
participação da iniciativa privada, que se elevou 0,24 pontos percentuais em sete anos, enquanto
a participação do setor público (aqui considerado governo federal, estaduais, empresas estatais
e autarquias) se concentrou nas empresas estaduais e nas autarquias.

Gráfico 21 - Investimento em infraestrutura por setor, 2007-14, (em % do PIB)

Fonte: Elaborado pelo autor com base na Carta da Infraestrutura, Inter.B, 2016

A despeito do BNDES responder por parcela relevante do financiamento de
infraestrutura (os financiamentos partiram de R$ 15 bilhões em 2005 para valores próximos a
R$ 70 bilhões em 2014), os projetos de infraestrutura representaram de 30 a 40% do total dos
desembolsos, uma vez a maior parte das parcelas dos financiamentos foi destinada a empresas
de grande porte. A proeminência do BNDES como principal financiador da infraestrutura no
Brasil aprofunda um paradoxo (que foi captado por todos os participantes das entrevistas) que
é o distanciamento do setor privado em projetos do setor (LAZZARINI; LIMA; MAKHOUL,
2017).
O efeito deslocamento (conhecido na literatura como crowding out) é apontado por
alguns autores, como Bonomo; Brito; Martins (2015) como uma das consequências do aumento
da participação do BNDES em financiamento de projetos de infraestrutura. Lazzarini;Musachio
(2015) destacam a intervenção do governo, principalmente após o pacote de concessões, do ano
de 2012, como uma ação que distanciou o setor privado dos projetos da área de infraestrutura.
Em complemento, Rocca; Santos Jr (2014) destacam que
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existem razões para acreditar que a forte redução da geração de recursos próprios
e da rentabilidade do capital investido das maiores empresas não financeiras
estejam entre os principais fatores para explicar a queda de seus investimentos
e a tendência à estagnação observadas na economia brasileira nos últimos anos. Os
dados mostram correlação negativa entre variação de lucro líquido e comportamento
dos investimentos. Verifica-se que entre 2010 e 2013 caiu de 60% para 51% a.a.
porcentagem de empresas com taxa de retorno sobre o capital investido superior ao
custo médio da dívida. Essa porcentagem seria ainda menor se fosse considerado o
custo médio ponderado do capital, que inclui também o custo do capital próprio
(ROCCA; SANTOS, 2014, p. 6).

Figura 11 - Nuvem de palavras do tema Novos Instrumentos Financeiros

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no NVivo 12 Pro

A nuvem de palavras da figura 11, construída a partir da categoria “novos instrumentos
financeiros”, como um “nó” do NVivo 12 Pro, permite que sejam identificados alguns símbolos
daquilo que é chamado de “novos instrumentos financeiros”, que se constituem como formas
alternativas ao financiamento público (por meio do orçamento geral) ou mesmo aqueles
providos por meio de bancos públicos, com destaque para a Caixa Econômica Federal e o
BNDES. Palavras como debêntures, fundos, concessões, bancos, títulos, risco, parcerias,
sugerem a busca por esses meios, como forma de atração do investidor privado.
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Há uma questão macroeconômica central, identificada nas entrevistas e presente em
Rocca; Santos (2014); Frischtak; Noronha (2016); Frischtak; Cavalcanti (2002) que antecede a
discussão dos novos instrumentos financeiros e está relacionada com a ausência de poupança
para a sustenção do crescimento do financiamento privado em infraestrutura. Essa variável tem
se constituído como um dos fatores limitadores da participação privada no setor e,
consequentemente, da manutenção da dependência acerca de recursos públicos para a
viabilidade de projetos.

A partir das entrevistas e do levantamento junto à imprensa foi possível identificar que
o papel do Estado como financiador da infraestrutura somente poderia ser mantido a partir de
uma rediscussão do seu papel. É importante destacar que o Tesouro se transformou em um dos
provedores de funding dos bancos públicos, o que será mais detalhado quando a análise da
categoria “bancos públicos” for descrita. O gráfico 22 destaca a perda de participação do setor
público no provimento de poupança, com perda de participação do valor agregado se
acumulando nas últimas décadas
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Gráfico 22 - Taxa de Investimento, Poupança e sua composição (% do PIB) – 1970-2019
(Médias decenais) e 2010-2014
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O desenvolvimento de novos instrumentos financeiros, inicialmente para complementar
e depois para suprir o decréscimo da participação do setor público, também apresentaram
redução do início da recessão, a partir do ano de 2014. Frischtak; Noronha (2016), da mesma
forma que Lazzarini; Lima; Makhoul (2017), destacam que o ainda incipiente mercado de
capitais (para financiamento de projetos de infraestrutura), aliado às falhas em questões
regulatórias e uma ampliação na presença do Estado no setor, de alguma forma contraíram a
presença do capital privado, tanto doméstico quanto internacional, na sua intenção de financiar
projetos no setor.
No tocante à atração de capital privado, o levantamento de dados apontou uma elevação
de matérias da imprensa, a partir do ano de 2014, que apontam para a necessidade de atração
do capital privado para a superação dos baixos níveis de investimentos no setor de
infraestrutura. Há uma elevação superior a 100% entre o conteúdo das matérias dos três jornais
pesquisados neste tema, se comparados os períodos 2003-2010 e 2011-2018, a partir da
reversão do quadro fiscal, bem como o indicado na redução do volume de financiamentos por
parte do BNDES, conforme expresso no gráfico 15. A nuvem de palavras (figura 11) possibilita
que se identifique, a partir da compilação do material da pesquisa e de parte da bibliografia
especializada nas categorias identificadas, que alguns instrumentos de captação, bem como
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novos mecanismos de obtenção de funding passam a estar no radar de potenciais novos
participantes desse mercado.
Dessa forma, ao analisar o conteúdo das entrevistas, em conjunto com as informações
acima descritas, é possível identificar que o setor público passou, ainda que premido pela
deterioração da situação fiscal de um lado e pela necessidade de melhoria na condição dos
serviços públicos, a reconsiderar a participação do setor privado no financiamento de projetos
do setor de infraestrutura, ainda que em um ambiente hostil do ponto de vista regulatório e do
ponto de vista da carga tributária, que se situa em patamares elevados para um país de renda
média como o Brasil (em torno de 34% do PIB enquanto países com renda per capita similar
esse patamar é próximo a 25% do Produto Interno Bruto (FRISCHTAK; DAVIES, 2016).
É interessante notar que os autores, a despeito da importância de um ambiente
regulatório razoavelmente transparente e um sistema de justiça que proporcione garantias
mínimas aos participantes (dentre outros para evitar a expropriação, (SAWANT, 2010),
destacam que o desenvolvimento de um ambiente estável de investimentos no setor passa pela
construção de mecanismos de financiamento que tenha recursos oriundos de bancos públicos,
de bancos comerciais ou mesmo do mercado de capitais. Conforme demonstrado anteriormente,
setor privado aumentou sua participação em investimentos no setor de infraestrutura, ainda que,
no tocante ao financiamento, a maior parte tenha como origem os recursos públicos.
No processo de coleta, dos 12 profissionais entrevistados, todos chamaram a atenção
para a participação elevada do setor público no provimento de funding para investimentos em
infraestrutura. Um dos entrevistados destacou a importância da atração de investidores privados
e do aperfeiçoamento de mecanismos de captação por meio do mercado de capitais, a despeito
de considerar o papel do setor público imperativo na concessão de crédito, com destaque para
o BNDES. Frischtak; Davies (2016), da mesma forma que Frischtak (2016) compartilham da
tese que
A posição do BNDES como principal fonte de financiamento para projetos de
infraestrutura se torna um dado não apenas por uma questão de inércia. Mesmo que o
mercado de capitais (sob a forma de ações e principalmente debêntures) e outros
mecanismos privados de financiamentos adquiram importância crescente, não se
vislumbra uma quebra de paradigma, no sentido de fontes privadas de financiamento
virem a adquirir uma posição dominante em relativamente pouco tempo
(FRISCHTAK; DAVIES, 2016, n.p.).
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Lazzarini; Lima; Makhoul (2017) apontam para a necessidade de contemplar-se vários
aspectos que se constituiriam como imperativos para que se desenvolva, no país, outras
modalidades de captação privada em projetos de infraestrutura, tais como retornos compatíveis
com o investimento, redução da burocracia, a utilização moderada e criteriosa de subsídios e a
melhora dos marcos regulatórios, possibilitando maior previsibilidade no fluxo de caixa dos
empreendimentos.
O gráfico 23 ilustra a posição do Brasil no ranking “doing business” do Banco Mundial.
Merece destaque o tempo de abertura de novas empresas (expresso em dias) bem como a
quantidade de procedimentos burocráticos envolvidos no processo. Esse ambiente ainda pouco
receptivo a novos negócios se constitui como um dos fatores de distanciamento do setor privado
como provedor de funding para o setor de infraestrutura uma vez que distancia potenciais novos
participantes, o que dificulta a disposição de investidores em atuarem no mercado de
infraestrutura, que possui características específicas no tocante aos riscos envolvidos durante o
projeto.
Gráfico 23 - Facilidade para abertura de novos negócios - países selecionados (2018)

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Relatório Doing Business do World Bank, 2018

Dessa forma, o ambiente macroeconômico, político e institucional passa a se constituir
como elemento central na decisão de potenciais financiadores participarem da viabilização de
projetos no setor de infraestrutura. Nas palavras de Frischtak; Davies (2016)
o financiamento seria um elemento que potencialmente poderia introjetar maior
disciplina do capital, obrigar critérios mais rigorosos de escolha de projetos, e garantir
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uma alocação de risco sustentáveis, ao mesmo tempo em que amplia o volume de
recursos alocados para infraestrutura (FRISCHTAK; NORONHA, 2016, p: 46).

Considerando que o ambiente macroeconômico se deteriorou de maneira acelerada a
partir de 2014, seja em função variáveis exógenas (como a redução do preço das commodities
no mercado internacional) (LÉLIS; CUNHA; LINCK, 2019) ou mesmo a partir da mudança da
orientação da política macroeconômica, como citado por Lisboa; Pessôa (2019), a busca pelo
desenvolvimento de novos instrumentos financeiros para financiar o setor de infraestrutura
cresceu, o que foi captado em todas as entrevistas e passou a ocupar parte considerável sobre
as discussões de financiamento de infraestrutura na imprensa. Além disso, passou a fazer parte
das estatísticas de financiamento do setor, conforme é possível ser verificado no gráfico 24.
Gráfico 24 - Evolução das debêntures incentivadas em relação a empréstimos do BNDES
para a infraestrutura

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Lazzarini; Lima; Makhoul, 2017

Sicsú (2019) aponta o Governo Lula (2003-2010) como o “governo do investimento”,
uma vez que “a proeminência do investimento público dentro desse conjunto é mais um
elemento que faria jus a uma possível caracterização da administração Lula, especialmente o
seu segundo governo, como a era dos investimentos” (SICSÚ, 2019, p. 147). Ainda que com
forte participação do setor público, algumas iniciativas, como a criação de debêntures
incentivadas, a partir do ano 2011 (lei 12.431) tinham como objetivo de atrair investidores
privados para financiar projetos do setor.
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As debêntures incentivadas foram idealizadas como instrumento de captação com
estímulo fiscal via isenção de imposto de renda como forma de estimular a captação, elevando
o custo de oportunidade em relação a outras aplicações de renda fixa.

Além disso, a

remuneração atraente poderia tornar essa modalidade de ativo financeiro, considerando a
escassez de instrumentos similares e o mercado de capitais pouco voltado para essa modalidade
de financiamento, atraente para investidor, seja ele doméstico e internacional. A parte sensível
desta modalidade, o que possivelmente tenha levado a que fosse menos atrativa do que o
projetado inicialmente, conforme atestado pelo gráfico 24, é a ausência de um mercado
estruturado de garantias que possibilitasse, via bancos ou seguradoras, a minimização dos riscos
pré-operacionais,

tais

como

licenciamento

ambiental,

e

desapropriações

(FRISCHTAK;NORONHA, 2016).
Conforme descrito no capítulo 2 (item 2.5) o Brasil pouco avançou nas operações de
Project Finance, uma alternativa que possibilitaria, para além da utilização do balanço e outras
garantias por parte das empresas participantes, que a geração de caixa se constituísse como a
garantia do projeto (FRISCHTAK; NORONHA, 2016; LEAL FERREIRA, 1995;
LAZZARINI; LIMA; MAKHOUL, 2017). O gráfico 25 ilustra, comparativamente ao vigente
em outros países que se utilizam da mesma modalidade de captação de funding para projetos
de infraestrutura, que no Brasil as debêntures são pouco representativas (menos de 1,5% do
PIB) e ainda não representam uma alternativa ao financiamento público, muito concentrado nos
bancos estatais, conforme ficou evidenciado no gráfico 14.
Gráfico 25 - Volume de debêntures corporativas em países selecionados (em % do PIB)
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em Lazzarini; Lima; Makhoul, 2017
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O período de criação deste instrumento de captação coincide com a elevação da liquidez
internacional, mas com a persistente manutenção de juros reais elevados no Brasil. O gráfico
26 ilustra esse contexto, o que naturalmente gerou o efeito crowding out, capturado em grande
parte das entrevistas e que, considerando a remuneração oferecida pelos títulos públicos de
curto prazo (oferecidos ao mercado com baixo risco e elevada liquidez) tornaram pouco
atraentes aos interesses do investidor doméstico e internacional essa modalidade de ativo criado
com a finalidade de se tornar uma alternativa ao financiamento de projetos de infraestrutura.
Gráfico 26 – Taxa de Juros Reais (1995-2018, em %)

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BCB, 2019

Conforme explorado anteriormente é importante destacar que as debêntures
incentivadas se inserem no cenário de expansão da criação de fontes alternativas de
financiamento que, para além das operações da CEF e BNDES (que são responsáveis por mais
da metade dos financiamentos em infraestrutura no Brasil), o período compreendido entre 2010
e 2014 foi marcado pela expansão de recursos para o setor, com destaque para os fundos de
investimento em infraestrutura, bem como o FI-FGTS (FRISCHTAK;NORONHA, 2016).
Considerando que o período em que as debêntures incentivadas foram criadas, a
inflação, conforme gráfico 27, que demonstra índice oficial do Brasil (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA), em termos anuais entre os anos de 1995 a 2018, se manteve em
patamares relativamente baixos (à exceção do ano de 2015, quando ultrapassou os dois dígitos).
Portanto, financiar o déficit do governo se tornou um exercício mais rentável e menos arriscado
do que investir em ativos voltados para infraestrutura, principalmente se considerando a
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ausência de um mercado segurador minimamente estruturado, bem como o mercado de capitais
ainda incipiente em termos do desenvolvimento de instrumentos de captação.
Gráfico 27 – Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (em %, anual)

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Ipeadata, 2019

Frischtak; Noronha (2016), ao apontar a fragilidade do cenário macroeconômico,
materializado na taxa de juros elevadas e no crônico déficit fiscal, detalham as limitações da
utilização de instrumentos de captação privada e da permanente dependência de recursos do
setor público, seja dos bancos ou do orçamento, para o financiamento de projetos na área de
infraestrutura:
Há poucas estruturas financeiras e de garantias capazes de suportar investimentos
elevados, que constituirão ativos de longa duração e cujos retornos tendem a ser
moderados, ainda que relativamente estáveis. Esses investimentos são geralmente
capital intensivo, com um prazo de maturação estendido, normalmente de três a cinco
anos, antes de gerar um fluxo de caixa positivo e, por vezes, ainda mais, em razão das
dificuldades na implantação dos projetos. O seu financiamento necessita, portanto, de
um prazo significativo de duração, certamente bem além do que os investidores no
país estão acostumados (isto é, dois a três anos) (FRISCHTAK;NORONHA, 2016, p:
64).

A Figura 12 apresenta uma síntese da influência das principais variáveis
macroeconômicas, bem como a ausência de fontes sustentadas de financiamento de
infraestrutura, e seus impactos no volume de investimentos no setor.
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Figura 12 - Síntese da influência das variáveis macroeconômicas nos investimentos de
infraestrutura

Fonte: elaborado pelo autor

Leal Ferreira (1995) não compartilhava a hipótese que “vencida a batalha da inflação,
recomponham-se automaticamente os mesmos mecanismos de financiamento perseguidos no
passado, assim como a estabilização não será duradoura em um contexto de estagnação do gasto
empresarial” (Leal Ferreira, 1995, n.p.). Nesse sentido, a figura 12 buscou demonstrar, de
maneira sistêmica, de que forma diversas variáveis macroeconômicas concorreram para que o
setor de infraestrutura, além dos desafios de atração do capital privado, ainda apresenta volume
de investimentos em níveis inferiores àqueles necessários para auxiliar na retomada do
crescimento da economia.
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7.

CONCLUSÃO
Esse estudo teve como objetivo identificar, a partir da estabilização monetária do país,

materializada na superação da inflação crônica, se a economia brasileira foi capaz de
desenvolver mecanismos sustentados de financiamento do setor de infraestrutura. Para tanto,
foram elaboradas 6 proposições, realizadas 12 entrevistas estruturadas, pesquisados 1093 textos
de três jornais de grande circulação e levantados dados dos dois principais bancos públicos do
país, por meio da Lei de Acesso à Informação.
A proposição número 1, que estabelecia uma relação de causa e efeito em relação à
redução da inflação e a elevada taxa média de juros básicos do período encontrou evidências
na coleta, a partir do deslocamento do capital para aplicações em renda fixa, estimuladas em
grande medida pela deterioração fiscal do estado e pela elevação das operações com títulos da
dívida pública. O termo crowding-out aparece com elevada frequência, tanto nos textos de
jornais quanto nas entrevistas. De certa forma, as falhas de governo descritas da revisão teórica
ganharam espaço, à medida que as distorções alocativas ficam evidenciadas a partir de políticas
públicas que, cumprindo um determinado objetivo, aprofundando falhas de mercado ao gerarem
externalidades negativas.
A proposição número 2 parte da literatura que aponta que financiamentos de projetos de
infraestrutura por meio do estado implica em um custo de oportunidade elevado, uma vez que
há um trade-off entre gastar com esse setor e investir em outras rubricas igualmente importante
em termos de políticas públicas. O financiamento deste setor, entretanto, corrige falhas de
mercado e gera externalidades, tanto positivas quanto negativas, mas existe um fator limitante
que está articulado com o esgotamento orçamentário, o que implica em elevação do
endividamento.
Um Estado mais produtor substituindo um Estado mais gestor redundou em perda de
efetividade no provimento de funding para o setor de infraestrutura no período estudado. O
intenso programa de privatizações da década de 1990, aliado à elevação da participação do
capital privado em setores como telecomunicações e energia, alterou o papel do setor público e
possibilitou que novos entrantes aliviassem os gastos públicos e todos os riscos envolvidos,
como provedor de recursos para projetos. A mudança deste modelo a partir da segunda metade
da primeira década deste século, além de elevar os custos de transação a partir da instabilidade
institucional e do aumento da assimetria de informações, recolocou o Estado na posição de
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produtor, proporcionando o inverso daquilo que North, a partir da teoria institucional, defendia:
regras claras para melhor funcionamento dos mercados, principalmente em países emergentes
e de abertura econômica tardia.
As entrevistas e a coleta de informações apontaram para uma piora do ambiente
institucional a partir da retomada do Estado mais intervencionista, abandonando um modelo
que possibilitava a atração de capitais externos, atraídos por um ambiente institucional mais
estável, que denominamos de “contratual”, para um modelo no qual o Estado passou a ditar
regras e intervir em detalhes como a criação de tetos para o retorno de investimentos no setor.
Questões como falta de transparência, mudanças nas regras vigentes e risco de expropriação
passaram a ser relevantes na decisão (ou não) de novos participantes neste setor.
A proposição número 3 está em conexão com o papel dos bancos públicos como
provedores de financiamento a projetos de infraestrutura, em complemento (ou substituição) a
eventuais lacunas deixadas pela insuficiência de orçamento por parte do setor público. A
questão central envolve o papel e a parcela do financiamento que esses bancos estatais de
desenvolvimento estão dispostos a prover aos participantes do mercado. No caso brasileiro, o
BNDES, principalmente, passou a destinar a maior parte dos seus recursos para infraestrutura
no início dessa década e, a partir daí, destacada sua importância, gerou algumas distorções
alocativas que não contribuíram para a atração de novos participantes no mercado.
Considerando que a taxa praticada pelo BNDES era mais baixa do que a taxa básica de
juros na economia, o termo crowding out voltou a ser utilizado, tanto pelos entrevistados quanto
pelo material coletado na imprensa. Esse diferencial de juros acabou se tornando um fator
adicional que, em alguns momentos, aumentou a dependência dos participantes dessa
modalidade de financiamento. Além do custo fiscal, gerado pela capitalização do banco por
meio da emissão de dívida, alguns projetos chegaram a ser integralmente financiados pelo
banco, gerando a ilusão de que a elevação da participação privada em projetos de infraestrutura
ocorria à margem dos recursos, mas a origem tinha o orçamento público como fato gerador.
Uma tendência captada pelas entrevistas é a possibilidade de alteração do papel dos
bancos públicos no Brasil em relação ao setor de infraestrutura. No tocante à Caixa Econômica
Federal, o papel a está mais restrito à área de saneamento e habitação, ficando o BNDES com
os demais setores. A mudança mais apontada durante a pesquisa se refere ao funding dessas
instituições. Considerando que os recursos atuais são provenientes de poupança forçada (o
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FGTS, no caso na CEF e o FAT, no caso do BNDES), a participação dessas instituições no
mercado de capitais pode evitar, por exemplo, a utilização de subsídios cruzados no provimento
de funding para o setor. Nesse sentido, a troca da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para a
Taxa de Longo Prazo (TLP) pode estimular o capital privado a recorrer ao mercado de capitais.
Uma outra mudança se refere ao papel, menos de fornecedores de recursos para
investimentos no setor e mais como participante, se tornando sócio do empreendimento,
participando desde a estruturação do projeto até a gestão final, com isso distribuindo os riscos
com participantes, domésticos e internacionais, estimulando a captação de recursos via mercado
e afastando quaisquer possibilidades de distorções na alocação dos recursos, dirimindo a
pressão sobre o orçamento público. Seria uma forma de diluir riscos e alterar a participação
dessas instituições no setor, sem competir com as instituições financeiras tradicionais, com as
multilaterais e com o mercado de capitais.
A proposição número 4, considerando que o regime cambial do Brasil é de flutuação
suja, e que os níveis de poupança são insuficientes para a estruturação de mecanismos de
funding domésticos, a captação de recursos internacionais se torna fundamental para a
viabilização de alguns projetos. Em todas as entrevistas essa variável se mostrou relevante, a
despeito do “nó” risco cambial ter tido pouca repercussão na coleta junto à imprensa.
Para o capital de mais longo prazo (o equity) a questão cambial, embora relevante, não
representa o principal fator de afastamento de potenciais participantes do mercado. A questão
cambial ganha relevância no tocante às dívidas contraídas por novos investidores (o debt), uma
vez que há um descasamento entre a dívida em moeda estrangeira e a geração de receitas, que
se materializa em moeda local, em função da flutuação da taxa de câmbio. As criações de fundos
de investimento locais com hedge cambial apareceram com certa frequência, tanto nas
entrevistas quanto na coleta dos textos de jornais, mas permanece a lacuna de mitigação dos
riscos associados à captação de recurso no exterior (ou mesmo de atração de interessados
estrangeiros em projetos do setor) em função deste ponto de estrangulamento representado pela
volatilidade cambial.
A proposição número 5 destaca as agências multilaterais de crédito. A pesquisa apontou
para a importância dessas entidades mais como provedoras de um selo de bons projetos do que
como provedora de recursos para novos empreendimentos. O volume destinado a países como
o Brasil por exemplo, que necessitam de montantes elevados de recursos para ampliar os

150

investimentos em infraestrutura, é baixo naquilo que se refere ao governo federal. Os recursos
dos organismos multilaterais, entretanto, foram apontados como importantes para projetos no
âmbito municipal e estadual, onde o total de recursos alocadas é mais modesto.
A relevância da participação de organismos multilaterais ganhou destaque nas
discussões e no aval, principalmente durante a concepção do projeto, de novos
empreendimentos. Dada a expertise dos técnicos dessas instituições, que estão presentes em
países em praticamente todo o planeta, auxilia na troca de impressões sobre a viabilidade e a
relevância do projeto. Dessa forma, a despeito da menor importância no tocante ao provimento
de funding, aspectos como governança, transparência da utilização dos recursos e mesmo a
assistência por parte de seus técnicos especializados, tornam essas entidades importantes para
a viabilização de projetos que possuem riscos não desprezíveis.
A proposição número 6 gerou o “nó” individual mais relevante da pesquisa, para onde
uma parte considerável da coleta foi canalizada. Uma vez que a infraestrutura se constitui como
uma falha de mercado clássica, e que a correção dessa falha de mercado gera falhas de governo,
conforme apontado, a questão do financiamento de projetos de infraestrutura retorna para o
mercado e para o setor privado, a partir do qual devem surgir alternativas viáveis, no tocante ao
retorno e à mitigação dos riscos envolvidos.
A coleta de informações possibilitou identificar que, superadas as etapas do risco préoperacional, materializados nas questões ambientais, regulatórias, institucionais, que podem,
por exemplo, atrasar ou simplesmente paralisar a obra, a atração de interessados em participar
da parte operacional seria facilitada, por exemplo, a partir dos envolvimento dos bancos
públicos no mercado de capitais, auxiliando a colocação de debêntures incentivadas, no
desenvolvimento de fundos em direitos creditórios e de fundos de participação em
infraestrutura.
A superação da crise fiscal, com a consequente geração de alguma capacidade de
poupança por parte do setor público, pode reduzir a concorrência por papéis do governo (títulos
públicos) e estimular o desenvolvimento de um mercado de títulos privados, que se tornem
poderosos instrumentos de captação para projetos de infraestrutura. Várias iniciativas foram
identificadas ao longo da pesquisa, mas muitas delas abortadas em função da incapacidade do
governo em criar as condições para que essas iniciativas prosperassem e pela concorrência dos
papéis de curto prazo do governo.
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As entrevistas e o material da imprensa apontaram para, uma vez equacionada a questão
dos riscos pré-operacionais do empreendimento, a necessidade de estimular as operações de
Project Finance (com destaque para a modalidade non-recourse), com o provimento de
garantias a partir da estruturação de um mercado segurador que, entre outras externalidades
positivas, geraria uma elevação dos níveis de poupança doméstica que poderia ser canalizada
para investimentos no setor.
A despeito do aumento da participação privada no setor, a utilização do mercado de
capitais ainda se mostra tímida como lócus de captação de recursos para o setor, uma vez que
os bancos públicos e os recursos do orçamento público ainda respondem pela maior parte do
funding para projetos. 25 anos após a estabilização monetária no Brasil, o financiamento de
projetos de infraestrutura ainda segue concentrado nas ações do Estado. Vencer essa etapa se
torna tarefa fundamental para a superação deste gargalo estrutural da nossa economia.
7.1 Contribuições Sociais da Tese
O volume de investimentos em infraestrutura é historicamente baixo no Brasil. Além da
redução dos custos de transação e da geração de externalidades positivas, como a atração de
investimentos e a criação de empregos, dentre outros, as melhorias geradas a partir da ampliação
do fluxo de investimentos e do estoque de infraestrutura de um país possibilitam a perspectiva
de ampliação da inserção do país na economia globalizada, com a atração de capitais externos
e a sua inclusão no cenário dos países com elevado potencial de crescimento.
O desenvolvimento de mecanismos de captação para um setor cujo financiamento é não
trivial, pode estimular a poupança interna e ampliar as possibilidades de retorno, gerando um
ciclo virtuoso que pode ativar o fluxo real e o fluxo monetário da economia, gerando
externalidades que apontam para a perspectiva de aceleração do crescimento econômico, com
o transbordamento para a melhora dos indicadores sociais da economia, materializados na
geração de empregos, no incremento da renda e nas possibilidades de melhora na distribuição.

7.2 Limitações e Recomendações
Essa tese buscou utilizar o rigor metodológico de uma pesquisa qualitativa. A coleta de
dados, a partir da realização de entrevistas estruturadas e intencionais, com pontos de saturação
perceptíveis a partir do sétimo entrevistado, bem como o profundo levantamento de textos dos
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principais jornais do estado de São Paulo, junto com o levantamento bibliográfico e de dados,
a partir da Lei de Transparência, permite concluir que outro pesquisador chegasse às nossas
mesmas conclusões. Entretanto, projetar políticas públicas que pudessem apontar para a
superação dos pontos de estrangulamento levantados, bem como o cotejo desta compilação com
outro país em situação similar à do Brasil, necessitariam de uma coleta maior de informações,
o que não foi possível em função da limitação do acesso a outros agentes necessários a
entrevistas e mesmo outros órgãos de imprensa de outros países.
Como sugestão a futuros estudos, além do cotejo com outros países, talvez um estudo
se utilizando de técnicas de métodos quantitativos, que possibilitassem que variáveis como taxa
de câmbio, inflação, crise fiscal pudessem ser correlacionadas com o volume e a origem de
financiamento de projetos de infraestrutura. A utilização de banco de dados de organismos
multilaterais e outros bancos públicos de fomento, por exemplo, poderia auxiliar na análise das
proposições listadas.
Uma recomendação adicional se articula com a possibilidade de uma análise mais
detalhada sobre os novos instrumentos financeiros que foram identificados a partir da coleta de
informações. Um estudo técnico mais aprofundado poderia gerar externalidades positivas no
sentido de possibilitar contribuições de caráter gerencial ao estudo, apontando suas vantagens
em relação às formas tradicionais de financiamento e, ao mesmo tempo, listando as eventuais
limitações.
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APÊNDICE A – ENTREVISTAS
Entrevista 1

1) Avalie como a estabilidade inflacionária influência investimentos públicos e
privados em infraestrutura, considerando a experiência brasileira pré-plano real.
R: A gente lembra que pelo caos inflacionário que a gente tinha antes da estabilização da moeda,
fazer investimentos de longo prazo era praticamente impossível. Quando veio a estabilização
da moeda ela não foi suficiente para ganhar confiança do investidor num primeiro momento,
tanto que a indexação de qualquer coisa era proibida, mas para contratos de concessão ela foi
permitida, justamente para dar ao investidor uma segurança de que o contrato seria reajustado
por qualquer variação inflacionária que houvesse. Mas a gente observa hoje, olhando para trás,
algumas situações onde cabe fazer reflexão. A lei 8987 quando ela foi publicada ela buscava
justamente trazer para o investidor uma certa segurança com relação investimento, e uma das
coisas que ela dizia era que todo o investimento não amortizado ou depreciado seria indenizado.
Então, ela queria mostrar que o término de contrato por qualquer motivo o investidor ele seria
compensado por uma parcela que não foi amortizada ou depreciada. E aí você veja o curioso,
porque, como a indexação era proibida mas os contratos de concessão eram reajustados pela
inflação, você tinha uma situação onde a depreciação contábil era fixa, porque o investimento
nominal não podia ser atualizado e a amortização, que é um conceito financeiro, como era
atualizada pela inflação, a parcela de recomposição do principal era sempre maior do que a
parcela de depreciação contábil. Isso faz com que exista uma tributação sobre o reajuste da
inflação, então se você tinha lá um ativo que custou 100 (cem) ele tem vida útil de 10 anos a
depreciação contábil dele são dez vezes de R$ 10 (dez reais). Só que como a amortização sobre
o principal que é via tarifa ela é reajustada pela inflação, significa que a amortização no ano um
ela vai ser 10, depois ela vai ser 11, depois ela vai ser 12 e esse um, dois, três de diferença você
paga imposto de renda sobre ela. Então na verdade você não consegue recuperar a totalidade de
inflação. Então foi positivo, porque a gente sabe que a inflação do Brasil reduziu brutalmente,
em comparação ao que nós tínhamos antes da estabilização da moeda em 94, mas por outro
lado ela ainda é importante quando você compara com outros países que a gente fala de inflação
aí que a dois, três anos atrás bateu 10%, então isso num contrato de 30 anos ainda é importante.
Isso dito, o mecanismo que nós reduzimos foi importante, atraiu investimentos, mas a gente
precisa agora reavaliar. Esperamos que a tendência macroeconômica seja positiva e que a gente
tenha uma estabilização realmente maior, principalmente com a inflação menor, mas a gente
não conseguiu neutralizar completamente esse efeito para um contrato de 30 anos.
2) Em um ambiente de contratos de parceria público-privada e concessões, qual a
influência da situação fiscal no financiamento a infraestrutura? Há diferença nesse
aspecto entre PPP e concessões? Há questões de cada nível de governo Municipal,
Estadual e Federal?
R: Vamos começar falando a diferença entre PPP e concessão. É a mesma coisa no mundo
inteiro menos no Brasil que a gente inclusive tem duas leis diferentes para falar sobre elas.

167

Então no Brasil, basicamente, PPP você tem uma contrapartida a fundo perdido do governo,
enquanto uma concessão, em tese, ela seria financiada exclusivamente ou custeada
exclusivamente com recursos do usuário. Eu acho que, num país que tem 35% de estoque de
infraestrutura enquanto a meta dos países desenvolvidos é de 70%, enquanto o Japão chegou a
ter 170% de estoque de infraestrutura, a gente tem tanta coisa pra fazer que eu me recuso a
aceitar que infraestrutura econômica necessite de recurso a fundo perdido. Fazendo uma
distinção entre infraestrutura econômica e social, porque é claro que quando você quer fazer
uma PPP de Educação Pública, é claro que você não vai cobrar tarifa, então pra isso você
precisa. Mas agora, fazer hoje rodovias, fazer qualquer mobilidade, qualquer coisa que precise
de recursos a fundo perdido do Governo, considerando que a gente tem tudo a fazer, não deveria
ser o caso. Então, eu sempre digo que se você no final da modelagem chegou à conclusão que
é preciso fazer uma PPP e que não é possível fazer uma concessão comum, é que provavelmente
você modelou errado. Você não pensou o bastante. Você não foi criativo o bastante. Eu vou dar
um exemplo de transporte público urbano. Em geral fala-se que ele não é autossustentável. Eu
já fiz modelagem de ônibus cem por cento custeável pela tarifa, isso não é problema nenhum.
Quando você tem ainda escala em cidades gigantescas, como São Paulo, é perfeitamente
possível você fazer isso. Basta você ser mais racional na locação de linhas, basta você trazer
uma inovação em termos de utilizar aplicativos para maximizar o uso dos ônibus, basta você
licitar os terminais de ônibus juntos com as linhas para você fazer shopping centers ou qualquer
outra coisa do tipo. Então eu não gosto do modelo de PPP para infraestrutura econômico, acho
que a gente não precisa, ele acabou sendo mecanismo de indução a projetos ruins. Então, isso
é um primeiro ponto que eu faço, e aí com isso eu faço um gancho com a sua segunda questão
que é a fiscal, que é um problema, porque o que a gente viu foi um modismo enorme de PPP’s
no Brasil que requerem um recurso a fundo perdido injetado pelo governo e que por
consequência você tem certeza absoluta que esse recurso não virá em algum momento
justamente por conta da questão fiscal. Então, se eu tenho uma rodovia que exige uma
contrapartida de R$ 500 bilhões de reais por ano do governo eu sei que se não for nessa gestão
vai ser na outra ou daqui a 5, 10 anos, mas esse dinheiro vai acabar, por isso que a gente tem
que evitar ao máximo o modelo de PPP. E ao contrário do que quem trabalha com PPP
costumam dizer, que basta você estruturar um garantidor que o problema se acaba, eu não
concordo, também, porque não existe garantia boa para projeto ruim. Se você tem um fundo
que garante 12 meses de pagamento você vai fazer o que nos outros 29 meses do contrato. Se
ele é ruim em 12 meses ele vai ser ruim nos outros 29. Então não é um fundo garantidor que
vai resolver o problema. O que resolve o problema é um projeto bom e que seja custeado 100%
pela tarifa. A situação fiscal ela é sim um problema para PPP na contrapartida e ela é um
problema para o financiamento de qualquer grande obra na modalidade tradicional que o Brasil
costuma usar, que é um financiamento 100% baseado em banco de desenvolvimento BNDES,
BNB ou qualquer coisa do tipo. O que o BNDES hoje conseguiu fazer foi o inverso do que ele
deveria fazer, porque ele tentava financiar todas as obras com 100% do capital de terceiros e
com isso ele nunca deixou um mercado de capitais se desenvolver. Então ele gerou um efeito
de Crowding-out, enquanto o papel dele deveria ser gerar um efeito de Crowding-in, seria ele
desenvolver mecanismos de crédito subordinado ou mezanino, garantias ou qualquer coisa do
tipo, que fomentasse o mercado de capitais em vez de afugentar o mercado de capitais, porque
ele chegou a ter uma carteira de 700 bilhões de reais ele chegou a ser maior do que o Banco
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Mundial inteiro, o BNDES e o efeito disso para taxa de investimento no Brasil foi praticamente
nulo. Gastou-se muito para pouco resultado. Eu acho que a situação fiscal ela tem um efeito
negativo para o modelo atual que a gente tem de financiamento, mas isso não deveria ser um
problema, porque a gente tem que mudar a maneira como nós fazemos financiamento de
infraestrutura no Brasil. Então, talvez o esgotamento do cofre, o esgotamento do dinheiro seja
um bom argumento para que a gente repense a forma de financiar projetos futuros no Brasil. E
finalmente a questão federal, estadual e municipal é curioso, porque quando a gente compara o
Brasil com qualquer outro país, que talvez há 60, 70 anos estivesse numa situação econômica
parecida. O pessoal fala da Coréia do Sul, costuma-se comparar com o Cingapura ou a própria
China. A gente tem uma diferença que no Brasil a gente tem uma Unidade Federativa, o
Governo Federal tem uma força muito grande mas a gente acaba dizendo que a ponta, os
municípios, tem a atribuição de fazer um monte de coisa, no meio do caminho a gente diz que
o estado tem a tarefa de fazer algumas coisas, isso faz com que, quando o Cingapura quis
resolver qualquer problema dentro do país deles eles resolveram e acabou. Foi a decisão de uma
única pessoa, não deixar dessa forma. São Paulo quando quer resolver um problema precisa
combinar com tanta gente que o problema acaba que não é resolvido, principalmente se você
tiver o Prefeito de um partido, o Governador do outro e o Presidente do outro. Acho que o
saneamento básico ele é icônico porque ele é uma delegação municipal que depende de
empresas estaduais, mas que no final das contas não se viabiliza sem recurso federal, então vira
uma loucura danada, porque a responsabilidade de prestar o serviço é do município, mas sem a
empresa estadual que atende 70% dos municípios eles não fazem nada, e essa empresa estadual
em geral falida sem recursos a fundo perdido do Governo Federal não consegue investir. Então
o que a gente precisa realmente é acertar os papeis dos entes federativos, porque os subs
nacionais eles têm muita responsabilidade e não tem orçamento e não tem know how, não tem
conhecimento. Quando você fala que 5.570 municípios no Brasil deveriam investir regular
serviços de saneamento básico eles não têm essa experiência, eles não têm esse conhecimento
e certamente vai dar errado. Se nem iluminação pública que algo muito mais simples eles
conseguem imagina saneamento básico. E aí geralmente a gente compra o nosso interior, “mas
puxa os Estados Unidos, a Noruega e a Alemanha conseguiram nesse modelo descentralizado
um sucesso Grande”. Infelizmente a maturidade, o conhecimento, a formação dos nossos
servidores públicos dos 5.570 municípios no Brasil não é igual a dos Servidores Públicos do
interior da Alemanha, então os resultados certamente serão diferentes, então a gente precisa
entender que a gente precisa repensar nas atribuições dos entes federativos.
3) Como o risco cambial é relevante para o financiamento a infraestrutura? Quais
são os elementos sobre o ambiente cambial que influenciam o investimento em
infraestrutura?
R: A SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos) fez uma pesquisa publicada a uns 6 meses atrás
que entrevistou 50 executivos do setor de infraestrutura e eles ranquearam as principais
preocupações que esses executivos demonstraram e ficou em primeiro lugar a variação cambial.
A variação cambial ela é importante quando a gente observa que o estoque de poupança do
Brasil, salvo engano, é alguma coisa em torno de 18% do PIB, a China tem alguma coisa em
torno de 50% do PIB. Quando a gente observa mundialmente quem são os grandes
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financiadores de infraestrutura, a gente observa que os fundos de pensão têm um papel muito
importante nisso. Então se você tem um regime previdenciário baseado em capitalização, ou se
você tem uma cultura de poupança, a gente consegue financiar infraestrutura, não é a realidade
do Brasil. Existe um cenário nacional de liquidez, de grande liquidez...(falha no Áudio).

Continuação da resposta: Bom, então quando você tem o regime de capitalização com estoque
grande de poupança no Brasil, se você tivesse isso a gente poderia financiar os projetos, a gente
não tem. Então a gente deveria aproveitar esse cenário de grande liquidez internacional para
atrair esses recursos para cá. Qual que é o problema? Variação cambial. Se você pega a taxa de
câmbio no Brasil você vê que parece um eletrocardiograma e as variações são brutais. E aí
vamos separar o capital de um projeto em dois o equity e debt. Quando você tem o equity, e
quando você atrai um investidor de longo prazo, um investidor que de fato acredita na
estabilidade macroeconômica do país e que tem uma carteira diversificada, inclusive com
entradas em datas diferentes, o equity não costuma ser um problema. Você vê que a Brookfield,
ou outros investidores que já estão acostumados com o Brasil não veem um problema na
variação cambial, pro equity, porque eles têm um horizonte de 30 anos, e se eles acreditam no
país eles esperam que exista uma estabilização macroeconômica no longo prazo. O problema
maior é o debt, porque quando você fala que 70% do seu capital poderia vir com uma taxa de
juros de três por cento, quatro por cento ao ano, mas que naquele ano quando você tem
compromissos de pagamento aquela parcela do pagamento pode ter sofrido uma variação
(inaudível) porque foi a variação cambial isso pode arrebentar o negócio. Então mesmo que o
investidor não tenha um problema com relação a risco cambial ele sabe que existe o risco
cambial no curto prazo e que pode por consequência exigir um capital de giro maior para honrar
o pagamento do debt. Então o que a gente precisaria pensar no Brasil, um mecanismo que
pudesse trazer algum tipo estabilização e que fosse algo como fundo de apoio à importação e
exportação, algo que fosse dolarizado e que no longo também fosse neutralizado, porque alguns
anos vai ser positivo outros vai ser negativos, mas algum mecanismo do Governo que pudesse
viabilizar essa atração de debt de capital de terceiros para financiar projetos de infraestrutura.
Poderia servir um fundo, como esse que eu comentei, ou poderia ser um mecanismo parecido
como os aeroportos fizeram na última rodada, que os aeroportos tem uma parcela anual de
outorga, agora no próximo não terá mais, mas no anterior tinha, e essa parcela anual de outorga
ela servia como colchão onde se houvesse uma variação cambial na sua parcela de capital de
terceiros, seja ela positiva ou negativa, ela ou reduzia ou aumentava aquela parcela de outorga
anual, então com isso você neutralizava esse risco passando esse risco para União, porque no
final das contas era a união que receberia menos ou mais valor de outorga dependendo do custo.
Pro usuário o efeito seria zero, porque aquela parcela anual do outorga já estaria prevista na
modelagem, então seria a União trabalhando com isso e neutralizando parte, não lembro
exatamente quanto era, acho que era, havia um limite se eu não me engano de 20% ou 30% do
total de capital de terceiros que poderia ser neutralizado dessa maneira, mas sim é um risco
importante, e sim dá para a gente neutralizar de alguma forma. Os juros lá fora são tão menores
que a gente pode realmente se beneficiar disso.
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4) No Programa Nacional de desestatização e nos principais programas subnacionais
de desestatização e de participação do setor privado, como foi o desenvolvimento
de mecanismos de financiamento a infraestrutura?
R: Aqui a gente pode separar, porque até agora a gente estava pensando em projetos Greenfield.
Então agora quando a gente fala em privatização a gente já fala em BrownField, então tem uma
característica que muda tudo que é a existência de um fluxo de caixa. Então quando você
privatiza você elimina o risco de construção que é um dos principais riscos que o financiador
tenta evitar, por isso que mesmo quando a gente desenvolver um mercado de capitais mais
robusto provavelmente o BNDES, a Caixa, alguém vai ter que continuar assumindo um pouco
mais de risco na etapa de construção, pelo menos até a gente desenvolver um mercado mais
robusto, isso na privatização não tem. Então é um pouco mais fácil você conseguir
financiamento para privatização, porque você já tem um fluxo de caixa você já sabe mais ou
menos o que vai encontrar e o risco de construção é menor, então não deveria ser um problema
tão grande conseguir financiamento para privatização para tipo de Bronwfield.
5) Qual o papel dos bancos públicos no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento à infraestrutura? Como enxerga a mudança de papel dos bancos
públicos ao longo dos últimos anos?
R: Eu acho que o Banco Público, ele tem que reduzir cada vez mais a participação. Hoje como
a gente depende muito deles, você simplesmente cortar e eliminar pode ser um problema. Mas
a gente precisa trabalhar para que nós sejamos cada vez menos dependentes deles. A função
deles realmente, como eu disse lá no início, é gerar um feito de Crownding-in, um efeito de
atração. Então como que eu multiplico? Imagina que se o BNDES tem cem bilhões de reais
disponível eu não posso achar que o limite para financiamento de (inaudível) no Brasil seja
limitado a cem bilhões, porque eu quero financiar tudo. O que eu tenho que pensar é: poxa vida,
se eu consegui criar um produto de crédito subordinado, onde para cada real que eu coloco eu
(inaudível) do depois que os debenturistas, por exemplo, recebam a parcela deles eu consigo
talvez pegar um colchão, eu faço um colchão e diga não, eu só vou financiar vai dos 70% de
capital de terceiros, em vez de eu financiar os 70% eu só financio 20%. Isso faz com que os
debenturistas que comprem porque eu estou (inaudível) 50 pensem da seguinte forma “pra eu
não receber o projeto tem que ser tão ruim que ele vai ter que comer os 30% de equity mais os
30% do BNDES. Então a percepção de risco de debêntures também reduz, e por consequência
o custo que ele vai exigir daquele papel também diminui. Então eu vejo os bancos públicos com
esse papel de puxar mais riscos para eles, agora o risco que existe com esse método é fazer com
que no final das contas eles absorvam riscos demais e sejam irresponsáveis na liberação desse
crédito subordinado, justamente porque eles têm mais risco, por isso que a primeira coisa que
eu defendo é que a gente reduza a alavancagem de projeto de infraestrutura. Hoje a gente tem
projetos que chegam a ter, o BNDES chega a financiar 100%, o que é um absurdo. Tem vários
projetos que ele financia 90 ou 80%, o que também é muito alto. Acho que a primeira coisa é
aumentar a parcela de equity para 30%, mínima para 30%, e aí com isso você faz o investidor
sofrer também, você compartilhar mais com ele e tem realmente uma análise muito mais
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profunda, não como Corporate Finance, que é como o BNDES costuma trabalhar, usando os
balanços das grandes corporações como garantia, e sim como Project Finance exigindo que ele
avalie o project de maior qualidade daquele projeto específico.
6) Qual o potencial do mercado de capitais no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento de infraestrutura quais os momentos em que o mercado de capitais
se tornou mais e menos importante e por quê?
R: Bom, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, acho que dá para dividir em dois
momentos ou antes da construção e pós construção. A gente tem que retomar o papel do
devoloper. No Brasil quando você pensa no Project Finance você tem um quadradinho no meio
e esse quadradinho no meio é um developer, aí em cima dele a gente coloca um equity a gente
coloca um debt e embaixo dele a gente coloca um operador e uma construtora. No Brasil a
construtora subiu e ocupou o papel do developer. Por quê? Porque como nós não tínhamos essa
cultura do desenvolvimento de projetos e como havia também outros interesses por trás, como
a gente vê na televisão, infelizmente ainda hoje, as construtoras acabaram ocupando esse papel
ali do meio e isso foi muito ruim porque elas não tinham interesse no longo prazo, elas tinham
interesse no curto prazo, em ganhar dinheiro com a construção e depois caírem fora. A partir
do momento que você tem de fato a recuperação do papel de um developer, e quando esse
developer vai contratar a empreiteira para fazer esse projeto, ele vai contratar aquela que ofereça
o melhor custo benefício para ele, assim como ele vai contratar o melhor operador que vai
buscar a melhor estrutura de capital para equacionar aquilo. Quando ele faz esse arranjo e
quando ele vive disso, vamos pegar uma (inaudível) vamos pegar uma Brookfield, ou vamos
pegar qualquer outro fundo que seja especializado em infraestrutura, eles buscam fazer essa
organização de uma maneira que eles não, eles não, dificilmente você vai encontrar um fundo
que tenha um interesse de 30 anos, uma visão de 30 anos. Geralmente esse fundo ele vai ter
algum (inaudível) ou alguma coisa especializada em infraestrutura, um horizonte de no
máximo, no máximo 7 anos. O que eles vão querer fazer? Eles vão estruturar o belo projeto,
eles vão mitigar riscos, eles vão colocar aquele negócio em estágio operacional e eles vão
empacotar e vão vender isso lá pra frente. E aí quando eles venderem vai ter um negócio já
rodando, gerando receita e com um risco operacional muito próximo de zero. Então a gente
pode ilustrar com uma usina hidroelétrica. Uma coisa é o camarada pegar uma prancheta
começar a desenhar uma usina no meio do nada, no meio da floresta Amazônica, vai procurar
licenciamento ambiental, vai brigar com a Funai porque pode ser que algum índio se sinta
invadido, enfim, tudo aquilo que a gente conhece. Depois vai ter quatro, cinco anos de
construção no meio da Amazônia e região. Depois que aquele negócio estiver operacional,
gerando energia elétrica, conectado na rede, com um grupo muito pequeno de profissionais
atuando ali, porque é tudo automatizado, o risco é muito pequeno. Então tudo isso eu digo pelo
seguinte motivo, você tem esses dois momentos muito diferentes. Um que é para colocar o
projeto de pé, e aí a estrutura de Capital ela é muito mais complexa, então você precisa quase
de um Venture Capital para botar um negócio desse de pé, porque o risco é muito alto. E num
segundo momento quando aquele negócio já estiver operacional, aí é pão quente, você coloca
uma debênture na praça e vai vender muito rápido. O que o Developer faz? Como a TIR que
ele vai usar para modelar o projeto? É uma só por 30 anos a maneira normal, tradicional que a
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gente faz numa modelagem, a partir do momento que ele mitiga brutalmente o risco nessa etapa
pré e pós operacional, ele consegue reduzir a taxa de retorno, ele reduz a percepção de risco
que um eventual novo investidor vai ter do projeto e por consequência ele reduz a taxa de
retorno que esse novo investidor gostaria de ter. Então ele pega essa diferença, imagina ele faz
toda uma modelagem usando uma taxa de 12%, agora que o negócio já está bonitinho vem o
fundo de pensão que perfeitamente aceitaria pegar esse projeto por 7% ele pega essa diferença
de 5% ao longo de 30 anos, raspa esse negócio para valor presente e consegue ter um lucro bem
grande, porque a final ele está puxando uma taxa de retorno de 5% ao longo de 20, 25 anos que
ainda faltam até o final do projeto, tem uma realização muito alta sobre o equity que ele investiu
e passa pro próximo. O Mercado ele tem um papel muito importante nessas duas fases. Nessa
primeira etapa de inovação, de colocar os projetos de pé, de correr atrás e de realmente ser
empreendedor e uma segunda etapa que é de refinanciar aquele projeto, botar realmente
dinheiro novo quando o risco estiver menor e aí você consegue girar, e aí aquele developer parte
pro próximo, parte pro próximo e parte pro próximo e gera o efeito multiplicador. Então essa
é a cultura que a gente tem que trazer.
7) Na sua avaliação qual tem sido a atuação das instituições financeiras multilaterais
no financiamento à infraestrutura no Brasil? Como a política dessas mudou ao
longo das últimas décadas e quais são os Players multilaterais relevantes e como se
comportam?
R: O Banco Mundial quando você vê o papel que ele teve nos últimos anos ele mudou
principalmente depois de 2014. Antes de 2014 o Brasil era considerado um país pobre e em
2014 ele passou a ser considerado um país rico, então com isso os recursos do Banco Mundial
pro Brasil diminuíram. Mas eu diria que isso é irrelevante. Quando você olha os recursos que
haviam disponíveis para o Brasil, da ordem ali de dois bilhões de dólares, O Brasil precisa
investir, se a gente quiser realmente chegar num estoque razoável de infraestrutura nos
próximos 20 anos, a gente precisa investir, hoje a gente investe algo em torno de 100 bilhões,
a gente deveria investir algo em torno de 300 bilhões, agora, e daqui a 20 anos a gente já deveria
estar investindo algo em torno dos 600 bilhões. Ter 1 bilhão de dólares, que seja 3,8 bilhões,
que sejam 4 bilhões de reais, é uma gota d’água nisso daí, então não é isso que vai fazer
diferença e o Banco Multilateral não tem um papel relevante de financiamento em termo de
quantidade de recursos. Onde eu vejo que eles têm um papel muito importante é na governança
e no fomento as novas iniciativas. Então quando o Banco Mundial entra em um projeto
específico automaticamente esse projeto ganha peso, ele ganha notoriedade, um outro
investidor sabe que existe uma boa governança por trás daquele projeto, senão o Banco Mundial
não colocaria dinheiro, e com isso ele gera o famoso efeito de Crownding-in, então para cada
um dólar que o Banco Mundial Coloca ele talvez consiga multiplicar por U$ 5 ou por U$ 10
aquele U$ 1 (um dólar), porque outros investidores vão querer entrar também naquele projeto
porque sabe que aquele projeto é bom, então significa que faz parte desse processo, então esse
é o primeiro ponto. Mas eu coloco um segundo ponto que pra mim ele é o mais relevante de
todos que é justamente o papel do Banco Mundial na governança não de um projeto específico,
e sim de um país. Então pensando em projetos estruturantes, projetos estratégicos para o
governo, políticas públicas de qualidade, aprimoramento de políticas públicas, é aí que eu vejo
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o Banco Mundial e o Banco Interamericano atuando de uma forma mais acho que útil. Então
eles têm um peso da instituição, eles têm uma experiência de estarem em praticamente em todos
os países do mundo e com isso eles já viram de tudo, então eles exportam pro governo políticas
públicas de qualidade, porque eles têm a experiência do que já deu certo e do que já deu errado
em outros lugares, para mim esse é o papel mais importante dos Bancos Multilaterais, é dizendo
“olha essa reforma do setor elétrico que vocês estão pensando já foi tentada no país tal e deu
errado, mas deu errado pelo motivo A, B e C. Se vocês mudarem isso talvez dê certo”. Então
eu acho que esse papel é muito mais importante, que é um papel que o New Development Bank
não tem. O New quando ele foi criado ele foi claramente impedido de participar de qualquer
proposta de alteração de política pública ou marco regulatório, ele é exclusivamente um banco
de financiamento, ou seja, na prática ele concorre com o Itaú, ele concorre com o Bradesco,
isso eu sinceramente não vejo valor, eu vejo valor nas políticas públicas com uma visão Global,
acho que é ai que eles têm a sua mão.
8) O cenário macroeconômico e o cenário político do país para instituição multilateral
têm importância ou eles se baseiam muito mais nas suas próprias políticas, nos seus
próprios interesses?
R: Os bancos multilaterais são bancos de desenvolvimento. Então, na verdade, quanto ajudar é
um efeito contrário, tanto que a partir do momento que eles viram, como eu comentei, que em
2014 o Brasil já, entre aspas, poderia caminhar sozinho eles empacotaram as coisas e foram
embora. Agora eles já estão voltando, falaram “opa! Acho que vocês ainda precisavam de uma
mão”, mas acho que influencia, mas é o contrário do que influenciaria num banco privado. O
papel deles é justamente trazer governança, trazer melhores práticas e ajudar no
desenvolvimento no enriquecimento das Nações, no desenvolvimento econômico.
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Entrevista 2
1) Avaliar de que forma que a estabilidade inflacionária influencia os investimentos
públicos e privados e infraestrutura considerando a experiência brasileira préplano real?
R: Boa pergunta. A partir do momento que você tem estabilidade inflacionária você consegue
ter juros usualmente mais baixo ou pelo menos mais estável também, e isso consegue trazer
uma maior previsibilidade a longo prazo, e quando a gente fala de investimento em
infraestrutura a gente está falando de médio e de longo prazo. São investimentos de alto risco,
os cinco primeiros anos são os anos mais complicados do projeto e depois de fato começa a dar
uma estabilidade maior, mas sem dúvida a taxa de juros menor advinda de uma inflação mais
controlada sem sombra de dúvida vai ajudar nisso. O grande problema do Brasil no período
recente é que a gente sempre teve uma taxa de juros muito alta e uma taxa de juros também
muitas vezes muito volátil, que acabava dificultando para fazer a locação de portfólio seja do
investidor doméstico, seja do investidor internacional. Então sempre quando você tem essas
variáveis macroeconômicas estabilizadas você consegue ter um ambiente de investimento de
longo prazo melhor para atração do capital privado, isso influência fundo de pensão, banco de
investimento, as próprias concessões, certo, e até mesmo o retorno para o usuário. Se a gente
pegar as concessões da década de 90 muitas tendem a ter tarifas muito elevadas, mas porque na
época que foi feita a concessão era a taxa de juros vigente no período, até porque era um período
que a gente estava vindo bem da hiperinflação para um período de estabilização que, graças à
Deus, logrou êxito. Então, quando a gente fala de investimento em infraestrutura a primeira
coisa que a gente tem que ver, de fato, é arrumar a estabilidade das variáveis. A gente fala de
juros, mas também tem que lembrar que a gente fala de câmbio e câmbio quando a gente fala
com os investidores é uma variável que influi também muito na atração do capital e se a gente
fala de perspectiva é oportunista, eu acho que pelo menos em 2019 a gente já tá vendo uma
movimentação bem relevante dos investidores, em parte, resultado dessa nova configuração a
taxa de juros, a gente vê que é real dividido em 4,5, é algo que até pouco tempo atrás seria
imaginável de se pensar, isso faz muita diferença, você vê que a curva de longo de juros está na
mínima histórica, então isso faz com que o Banco Central eventualmente possa até cogitar, mas
isso só na taxa de juros da próxima reunião e obviamente quando você tem uma taxa de juros
mais baixa toda aquela locação de portfólio de renda fixa passa a poder ser alocada em
investimentos de maior risco e investimentos reais, aí sim a gente fala de infraestrutura e isso é
muito bom.

Entrevistador: Ótimo! Eu vou fazer uma articulação aqui, sem me comprometer com a
sequência que eu passo para essa questão cambial. Então eu pulo a dois e vou para a três que é:
2) Como o risco cambial é relevante para o financiamento de infraestrutura e quais
são os elementos sobre o ambiente cambial que influenciam o investimento sobre
infraestrutura?
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R: O câmbio é algo muito complicado. Qualquer economista que tenta lidar com câmbio, de
cada 10, 11 erram, é a piada que a gente faz, porque é algo muito complexo, lidar com a taxa
de câmbio. Mas por outro lado o câmbio também é uma variável de central, eu não estou
dizendo que a gente tem que manipular o câmbio, de forma nenhuma, mas a gente não
reconhecer o câmbio como uma variável essencial para viabilizar investimentos de
infraestrutura no Brasil é ingênuo. A SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos) fez um trabalho
recente que está na página do portal da SAE você pode baixar isso lá, que fala quais são as
principais

Entrevistador: estudo brasileiro...

Continuação resposta: Tem isso também, mas o que acontece, ele é um estudo, Ricardo, não sei
se é o mesmo, ele é abrangente, é um estudo que ele mostra, foram entrevistados 500 players,
sejam públicos ou sejam privados, diversificados dentro do setor privado, para ver quais as
variáveis que mais influenciavam no investimento privado e a primeira ali dos entrevistados foi
a taxa de câmbio. A Fazenda (inaudível) é muito refratária a posições que visem tentar de certa
forma minimizar ou atenuar essa questão da estabilidade do câmbio nos investimentos de
infraestrutura, eles acham que tem que ser uma solução mais de mercado. Eu acho que não é
nem A nem B, eu acho que dá para fazer uma coisa entre o mercado e o setor público para
viabilizar os investimentos em infraestrutura. Por quê? Eu te dou um exemplo claro. Quando a
gente fala de investimento no Brasil a gente pode pegar como exemplo o setor de rodovias. O
setor de rodovias tem, vamos supor, tem o fundo tal, o fundo ele coloca o dinheiro em dólar e
tem a receita em real. Quando você tem um país emergente como o Brasil que tem um mismatch,
um desequilíbrio dessas moedas o cara às vezes, no curto prazo pelo menos, acaba tendo um
imbalanced, um desequilíbrio entre as moedas que de fato gera um problema para o balanço
dele. Algumas pessoas falam “poxa, então poderia indexar a tarifa a taxa de câmbio”, do ponto
de vista lógico, cartesiano, poderia até fazer sentido, mas seja do ponto de vista político, seja
do ponto de vista econômico, isso é pouquinho delicado. Seja porque o Brasil tem um histórico
de indexação muito forte. O Brasil não tem indexado tudo, então por isso que a gente tem uma
dificuldade muito grande de controlar inflação, por isso que quando a gente tem às vezes uma
variação muito abrupta na taxa de câmbio a gente tem um rebate muito forte na nossa inflação,
porque isso tem um repasse que é o que a gente chama de pass-through cambial. Então assim,
dentro de uma economia emergente e ainda se considera uma questão de economia política, a
gente vê na história recente do Brasil, principalmente em eleições, como tem essa variação
muito forte de câmbio, se no caso dos fretes dos caminhões que foi ajustado no preço da
gasolina pela Petrobrás a gente já via o impacto que teve no quesito popular, imagina você ter
uma variação de 20% na taxa câmbio e você passar isso para o pedágio, isso aí é uma coisa que
vai ser loucura, se for pra ficar mais barato é ótimo, mas se for pra subir 20% vai ter um rebate
catastrófico, então eu acho que é totalmente inviável indexar taxa de câmbio, eu acho que
inclusive a economia brasileira pra ficar mais saudável precisava sofrer um forte processo de
desindexação da economia, isso precisa fazer porque senão não tem como você ter taxas de
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juros, de fato, baixas. Eu olho a taxa de juros hoje num contexto, linkando a pergunta da taxa
de câmbio com a pergunta da taxa de juros que você fez na pergunta anterior, eu vejo a taxa de
juros como uma questão muito mais conjuntural do que estrutural, claro que temos que tirar
proveito dessa questão conjuntural, mas a gente tem que entender que tem fatores por trás que
a gente vai precisar tocar nesse vespeiro, no longo prazo a taxa de juros, e também a taxa de
cambio que quando a gente fala com os investidores isso faz muito diferença para entrada do
capital privado.

Entrevistador: Muito Obrigado! Bom, aí eu volto para dois, né, a dois é:
3) Em um ambiente de contratos de parceria público-privada e concessões, qual a
influência da situação fiscal no financiamento a infraestrutura? Há diferença nesse
aspecto entre PPP e concessões? Há questões de cada nível de governo Municipal,
Estadual e Federal?
R: Sim, bom vamos lá. Quando a gente fala dessa questão fiscal a gente envolve diversas faces,
não dá mesma moeda, poderia ser da mesma moeda, mas não é da mesma moeda. Vamos
começar a comer o boi por bifes. Quando a gente fala primeiro de ajuste fiscal está falando de
credibilidade. A gente sabe que o investidor estrangeiro olha muito para a questão da
credibilidade, da evolução da trajetória da nossa dívida pública, então essa questão fiscal ela é
muito importante. O outro ponto é que quando você faz um ajuste fiscal você consegue ter uma
taxa de juros mais razoável e quando você tem uma taxa de juros mais razoável na medida que
você consegue, leia-se como uma taxa de juros menor, você tem uma realocação de portfólio,
ou seja, o pessoal sai da renda fixa, sai do tesouro e vai para o investimento real. Então você
pode também nisso potencializar os investimentos em infraestrutura, se não é muito fácil deixar
na renda fixa, dado que infraestrutura a gente sabe os riscos e o prazo que são envolvidos no
projeto. O outro ponto, não menos importante, quando a gente fala de questão fiscal é a situação
dos estados e dos municípios. Os estados hoje estão em uma condição muito complicada, se a
gente pegar Minas, se a gente pegar Rio de Janeiro, se a gente pegar Rio Grande do Norte, se a
gente falar de Mato Grosso, por exemplo, são estados que já determinaram estado de
calamidade financeira. E nesses estados por mais que eles queiram fazer PPPs e Concessões,
algumas PPPs tem contrapartida pública então o cara, o ente privado, quer fazer uma PPP ali,
quer saber as reais condições do estado para poder fazer esse tipo de parceria, é uma condição
óbvia, então isso influencia. A mesma coisa no nível dos municípios. Então assim, a condição
fiscal dos estados é muito delicada, precisa de um tratamento forte para reverter isso, porque
daí de fato sim a gente consegue trazer a iniciativa privada tanto para o nível Federal, Municipal
e Estadual.
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4) No Plano Nacional de Desestatização e nos diversos programas subnacionais de
desestatização e de participação do setor privado como foi o desenvolvimento de
mecanismos de financiamento a infraestrutura no Brasil?
R: Então, eu acho que isso a gente pode colocar em um contexto mais amplo de qual que é o
mecanismo de infraestrutura no Brasil e não só no plano de desestatização, mas como tem sido
feito nos últimos anos. Porque é, não mudou, é isso, são os problemas do país. O Brasil ele tem
um problema de financiamento a longo prazo. Vamos colocar esse problema de financiamento
numa ótica mais global. O que a gente tem hoje no mundo? Vou colocar em uma forma
caricatural aqui para facilitar a análise, tem as suas idiossincrasias e não é bem assim, mas só
para facilitar a análise daqui, da conversa que a gente está tendo. A gente tem, vamos supor, o
modelo americano onde o Estado dá as garantias e daí eventualmente a iniciativa privada pode
entrar com o financiamento. A gente tem o modelo Europeu, que a gente pode exemplificar,
por exemplo, modelo alemão, que é um banco de desenvolvimento financiando a infraestrutura
no longo prazo, obviamente, mas com um alto financiamento do banco no mercado de títulos,
emite títulos e financia, não é a porta do tesouro. E a gente tem um terceiro modelo, ainda, que
é o modelo chinês que é o Estado investindo direto em infraestrutura, vamos colocar de uma
forma caricatural esses três modelos. O Brasil é um bicho diferente, porque ele ainda não
conseguiu entender qual que vai ser o dele. E o que acontece nesse contexto, Ricardo? Se a
gente pegar a história do Brasil, até ali no início dos anos 90 quando começou o processo de
abertura da economia, as privatizações, as concessões de forma mais forte, o financiamento,
que a gente pode citar até o segundo PND, era feito exclusivamente pelo Estado. Na década de
90 a gente começa a sofrer uma mudança, o BNDES entra para fazer um papel de passagem
dos ativos do lado público para o lado privado, que foi o PND (Plano Nacional de
Desestatização), só que algumas coisas, algumas peças passam a não se encaixar tão bem, por
quê? Quando você pega a avaliação dos projetos mesmo, no mundo a gente utiliza a estrutura,
assim, países que são saudáveis no ponto de vista de financiamento em sua infraestrutura, eles
têm uma estabilidade regulatória, uma estabilidade institucional, tem um banco de
desenvolvimento, mas eles têm uma estrutura de garantias que consegue moldar ao famoso
Project Finance non-recourse, o que que é o Project Finance non-recourse? As empresas que
conseguem se financiar sem a necessidade de dar os balanços delas como garantia do LOA. E
no Brasil o que aconteceu foi o seguinte, as empresas tem que dar seus balanços para o
financiamento, se a economia está indo muito bem, obrigado, a coisa até que vai. Se você tem
um momento de crise, de redução do ciclo, de empoçamento de liquidez etc, fica um pouco
mais difícil isso, por quê? O Mercado se estrutura ele e o capitalismo, ele é monopólio e é
oligopólio, ele é muito sincronizado. Então você tem os grandes players daí. Esses players por
mais que sejam grandes os projetos de infraestrutura são muito vultosos em termos de aporte.
Então, o cara consegue dar do balanço para o primeiro projeto, ele consegue dar o balanço para
o segundo projeto, chega em um momento que ele não tem mais balanço para dar, começa a
engrenagem errar. Por quê? Porque é um modelo de Project Finance limited-recourse, não de
non-recourse onde as receitas futuras são as garantias do projeto. Ai você pega aquele Canal da
Mancha que vai de Londres para França se a empresa que fez tivesse que dar o balanço. Que
balanço para fazer aquilo perto de bilhões e bilhões? Então assim, tem que ser a coisa muito
bem estruturada, as garantias muito bem feitas, abdicação de riscos muito bem feita, para que
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de fato o projeto possa sim cair de pé e operar no modelo Project Finance non-recourse. Outra
coisa que a gente tem que entender no Brasil é o seguinte: até a década de, do início da década
de 90, a gente passou ainda na década perdida nos anos 80, era o Estado lidando com o Estado
para financiar o projeto de infraestrutura. Então o que acontece? Vamos supor, tinha o BNDES
no banco público, o Estado não tinha que dar garantia para o BNDES, o Estado mandava para
o BNDES fazer eventualmente. Então era muito mais fácil, era o filho emprestando para a mãe,
ou vice-versa. Quando a gente tem essa mudança dos atores e das peças como se encaixam a
coisa fica muito diferente, e o grande problema do Brasil foi que essas novas peças não foram
rearranjadas. Para a iniciativa privada entrar no mercado de infraestrutura algumas questões
precisam ser endereçadas, e eu te explico o que eu quero te dizer com isso. Vamos pensar um
seguinte, existem alguns fatores que impedem a iniciativa privada entrar no mercado de
infraestrutura. Um, a questão de risco retorno, o curto versos longo prazo. A banca privada
nacional está muito mais acostumada a ter retorno de curto prazo, e aí não é um a questão de
ser bonzinho ou ser mauzinho, é questão da racionalidade do capital. Você ter um retorno de
curto prazo condizente muito mais racional de se alocar em risco do que de longo prazo ele
pega o curto prazo. Outro ponto é a questão da exposição a risco e a exposição de mercado com
as regras de Basileia, as regras de Regularização Financeira, especialmente depois da crise que
teve em 2018, as regras foram muito mais arrochadas para evitar algum tipo de booms de
créditos que possam gerar algum tipo de problema financeiro, booms e Credit Crunch, então a
Basileia também restringe a explosão dos bancos. E o terceiro ponto é o funding de longo prazo.
Se você pegar CDI, você vai ver que o longo prazo que o pessoal, que você pode ter uma conta?
São cinco anos, quando a gente fala de investimento de infraestrutura a gente está falando de
20 anos. Os bancos privados nacionais não têm financiamento de longo prazo. Esses três fatores
afetam muito a perenidade dos investimentos e, de fato, a gente conseguir fomentar e alavancar
investimentos de infraestrutura de forma sustentável.
5) Entrevistador: Praticamente você já respondeu, mas nós fizemos aqui uma oitava
questão que era exatamente você fazer uma comparação entre aquele modelo mais
intervencionista do segundo PND e depois de alguma forma retomado pelo governo
Dilma e aquele modelo mais contratual, mais de atração da iniciativa privada do
Governo do Fernando Henrique. Então, só vou pedir para você fazer uma
complementação a essa resposta que você deu, fazendo uma comparação entre
esses dois modelos.
R: Primeiro eu vou te colocar a minha visão, como eu vejo o papel do Estado nesse contexto da
infraestrutura. Eu acho que o que a gente precisa na infraestrutura não é nem o Estado mínimo
nem o Estado máximo, a gente precisa do Estado necessário. A gente acreditar que
infraestrutura vai se desenvolver sem o setor público isso é um grande mito, não existe em lugar
nenhum do mundo, não existe. Ferrovia sem contrapartida pública não existe, ponto! Se a gente
pegar 90% das rodovias hoje estão nas mãos do setor público. Mas muitas estão nas mãos do
setor público não é porque o Estado quer ficar com aquilo, é porque não tem interesse privado
de pegar aquilo. O Brasil não é Dutra e Imigrantes, é o que eu falo para o pessoal. O Brasil não
é a Dutra e imigrantes, certo! Você tem uma rodovia que leva para a praia todo mundo quer
aquilo porque tem uma demanda fantástica, o projeto para em pé assim, então é maravilhoso.
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O Brasil não é Dutra e Imigrantes. Dito isso, você precisa estruturar um pacote de garantias que
seja adequado e uma racionalidade dos projetos. Do lado do financiamento eu acho que o
Governo Fernando Henrique no lado de financiamento de longo prazo foi muito débil, mas foi
muito bom, de fato, de começar essa transição de abertura, continuar essa transação de abertura
da economia que iniciou no plano Collor e tentar estabelecer uma racionalidade entre a
intermodalidade, foi ótimo! O Governo Dilma foi muito bom para dar gás a infraestrutura do
ponto de vista do PAC e do PIU, só que foi muito ruim do ponto de vista de entender a
racionalidade dos projetos. Eram, a gente sempre brinca, era uma grande folha de papel com
um monte de projeto que muitas coisas não faziam racionalidade nenhuma de ser investido.
Então, do ponto de vista de eficiência de aplicação de recursos era horrível. É claro, quando
você tem uma economia crescendo, até mesmo puxada pelo boom de comodities, era fácil fazer
aquilo, mas do ponto de vista de racionar os projetos era muito ruim, muito mesmo. Muita coisa
ficava abandonada, muita coisa ficava incompleta, então era muito ruim. E o do Fernando
Henrique tinha esse viés mais liberal, mas, por outro lado, quando a gente via essa questão do
financiamento não foi resolvido. A questão do Project Finance Recourse não foi resolvido.
Então, quando existe uma economia muito fechada ou você abre quando você está no piso,
qualquer coisa você consegue passar consegue passar para a iniciativa privada aqueles 10%,
5%, você faz com certa facilidade. Mas quando você pensa “pô, mas depois de oito anos, quinze
anos, vinte anos você pensa como que vai ser” essa questão das garantias e do financiamento
não foram resolvidas. Então, acho que cada um teve seu êxito e cada um teve seu problema.
Então, só para fechar o que realmente eu coloquei, a Dilma, de fato, colocou a infraestrutura, e
eu nem digo a Dilma, eu acho que foi mais pelo governo, colocaram de fato a energia para fazer
obras no PAC, etc., só que foi muito ruim do ponto de vista de planejamento, o planejamento
foi péssimo. O Fernando Henrique tem um papel extremamente importante de continuação da
abertura da economia e de atração pela iniciativa privada, sobretudo com as privatizações, só
que o investimento de longo prazo foi muito débil também. Então, eu acho que cada um tem o
seu êxito e cada um tem o seu problema.
6) Qual o papel dos bancos públicos no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento a infraestrutura. Como enxerga a mudança dos bancos públicos ao
longo dos últimos anos?
R: Isso é uma coisa, eu acho que essa coisa vai ser uma das perguntas mais polêmicas que você
vai ter entre os entrevistados. Eu acho que é o seguinte, eu tento fazer uma visão ponderada e
pé no chão disso. Há uns dois, três anos atrás eu estava no Banco Mundial fazendo uma palestra
lá, fui apresentar o panorama Brasil, no Banco Mundial, e nessa ocasião eu lembro que eu
escutava muito “não, porque BNDES promove o Crownding-out dos outros bancos de
desenvolvimento e da banca privada”. O Crownding-out é ele expulsar, quando ele pega muito
mercado e a taxa dele é muito baixa, ele expulsa a banca privada e outros bancos de
desenvolvimento de atuar. Daí eu falei “ah, tá bom” e fiz uma pergunta “Tá, vocês estão falando
que ele expulsa no caso aqui os multilaterais?”, porque eu estava no banco mundial, então eu
fiz a pergunta para eles “Hoje o BNDES...” sei lá, a gente precisa de 100 bilhões e na ocasião
a gente tinha um histórico ali, sei lá, que pelo menos, certamente 100 bilhões, 90, 80 bilhões
era o BNDES que financiava e eu fiz a pergunta pra eles “Tá, se tirar o BNDES qual é o
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orçamento pra Brasil que vocês tem?” um falou “ah, 2” um falou “ah, 3, 4” eu falei “pô, eu vou
trocar 80 por um orçamento de outro que não dá nem 10. Não faz sentido eu fazer isso”. Então,
o que eu acho é o seguinte: o BNDES é extremamente importante para o investimento de
infraestrutura, os Bancos de Desenvolvimento são extremamente importantes para o
desenvolvimento de infraestrutura, mas exageros tem que ser reconhecidos. O BNDES
exagerou. Ele exagerou não pela sua atuação, mas pela forma do seu financiamento que foi esse
canal direto que ele tinha com o Tesouro, especialmente quando a gente fala de Saúde Fiscal
do Estado, ele exagerou nisso. Aí você vai perguntar pra mim “e aí, Igor, como que deveria
ser?”. Eu acho que o BNDES, por exemplo, tinha que atuar da seguinte forma: um, hoje tomar
mais riscos nas fases iniciais dos projetos, para poder atrair a banca privada ou eventualmente
as multilaterais e também a forma de financiamento do BNDES tinha que ser da seguinte forma:
o BNDES é financiado de três formas: recurso do FAT, aí tem lá Tesouro e retorno de
operações. FAT é constitucional, não faz sentido de você tirar recurso do FAT porque sempre
foi assim desde que foi criado o banco, o seu fund foi estabelecido com recursos que vinham
do FAT e isso de falar que o BNDES gerou desequilíbrio do FAT é mentira, o que gerou o
desequilíbrio do FAT foi o aumento da DRU, que saiu de 20% para 30%, você aumentou a
desvinculação, você tirou dinheiro dali, não foi o BNDES. Só que como eu disse o BNDES é
muito complicado ser um canal direto com o tesouro, então faz um seguinte o que foi colocado
de dinheiro do Tesouro eventualmente no BNDES tem que passar pelo Congresso, tem que ter
transparência e o que for passado se for abaixo da base do custo do Tesouro tem que de fato ter
uma discussão mais sofisticada pelo Congresso, senão, se for repasse em nível de mercado está
perfeito. O retorno de operação, respeito o retorno de operação, não vamos descapitalizar o
banco. Então, o que eu quero pontuar com isso, não vamos ser 8 nem 80. Vamos parar de fazer
aquela várzea que tinha antigamente de fato passar recursos direto do Tesouro, não pode ser um
quarto do lado do outro, não funciona assim, a coisa tem que e transparência e não pode onerar
também a capacidade fiscal do Estado, mas vamos respeitar o que tem de retorno de operações,
vamos respeitar o que já tem de taxa de banco, vamos colocar, então, uma taxazinha um pouco
mais próxima de mercado, então vamos aumentar a (inaudível), sem problema nenhum fazer
isso. Eu acho que não pode ser nem 8 nem 80, então eu acho que seria um equilíbrio, é o que
eu falo, não tem lugar nenhum no mundo em que infraestrutura se desenvolveu sem banco de
desenvolvimento, isso é mentira, não existe. Isso não existe, se a gente pegar não existe. Então
quem vai falar que “ah, o setor privado vai resolver tudo” não vai resolver tudo, não vai resolver
tudo. No curto prazo de 2019 pode ser até que eu ache que vai ser interessante. O movimento
de iniciativa do setor privado acho que vai ser importante, mas no médio a longo prazo não vai,
porque cada esfera ali, seja pública ou seja privada, tem as suas responsabilidades quando a
gente vê o desenvolvimento da infraestrutura global. Então tem que ter um acabamento muito
importante, o Governo tem que resolver as questões de garantias e os bancos de
desenvolvimentos tem que ser respeitados. O BNDES poderia se financiar no mercado de
capitais de forma mais efetiva, tal como foi feito pelo (inaudível), e ter um desenvolvimento da
estrutura mais saudável como no modelo Europeu. Eu não acho que a gente vai ser China, mas
que o Estado vai sair investindo em infraestrutura tal como o modelo chinês, dado as suas
particularidades políticas, geopolíticas, culturais e etc., mas eu também não acho que a gente
vai ser Estados Unidos. Eu acho que a gente pode fazer um blend entre o modelo europeu e o
modelo americano, um blend, puxando o Estado mais fortemente com as garantias, um BNDES

181

tomando mais riscos nas fases iniciais do projeto e um banco de desenvolvimento se
financiando no mercado de capitais. Eu acho que esse seria um blend adequado.

Entrevistador: Ótimo! Muito obrigado!
7) Qual o potencial do mercado de capitais no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento de infraestrutura? Em quais momentos o mercado de capitais se
tornou mais e menos importante nos últimos anos e por quê?
R: Então, a grande questão é a seguinte, se a gente falar em banca privada, banco privado eu
diria que o apetite é bem baixo, bem baixo, eu não vejo, eu recebo, falo com muito aqui, é muito
baixo. Se você falar banca estrangeira aí eu acho que é diferente, porque eles tem uma
capilaridade, um clearing de moedas conseguem fazer uma locação de portfólio um pouquinho
mais interessante e eles têm plano de longo prazo. Agora banca privada, quem estiver apostando
em Bradesco, Itaú, esse pessoal para financiar infraestrutura, vai ter uma movimentação, vai, a
análise de Project Finance deles vão se movimentar, vão. “Ah, mas o Santander”, mas o
Santander é banco internacional, não é banca nacional. O banco Santander sim, desses cinco
que são monopólio no Brasil, quatro, cinco bancos, o Santander é uns dos que tem atividade
mais efetiva de Project Finance do país, só que o que eles alegam é que a ampliação de atuação
deles fica muito restrita pela incapacidade que eles têm de avaliar riscos em determinados
projetos. Se você pegar a linha de transmissão onde as receitas acabam funcionando muito mais
como uma renda fixa é muito fácil de financiar. Se você pegar projetos que são um pouquinho
mais complexos daí o banco tende a dar uma refugada. Banco privado nacional esquece. Quem
vai acho que entrar aí, agora, é o banco Santander, acho que vai aumentar essa produção, banco
do (inaudível), esse pessoal daí acho que tem coisa interessante. E ver também eventualmente
os (inaudível), como eles vão começar a entrar no país, a gente vê que, por exemplo, tem
modelos que vem do UK Export Finance que entra com um modelo interessante onde eles dão
empréstimo e pedem a contrapartida com tudo local 20%. Só eles, eu acho que são 3.4 bilhões
de Libras que dá bastante em real, então começa a fazer uma coceira aí. E de fato, se quiser que
esses bancos nacionais entrem vai ter que mudar pelo menos a questão funding novo pago pra
eles, acho que uma alternativa, por exemplo, poderia ser dar funding de longo prazo, mas como
dar funding? A gente poderia pegar o FGTS, os bancos reemitiam letras financeiras, eles
encarteiravam isso, o Governo, que é esses fundos, isso poderia gerar funding de longo prazo e
eventualmente alavancar esse modelo de financiabilidade. Mas tem que ver se os bancos estão
interessados nisso porque, de fato, o Tadini sempre fala uma coisa que é engraçada, ele fala
assim “para que que eu vou atravessar o rio cheio de crocodilo para fazer o sapato se aqui eu já
estou desse lado com o sapato pronto” e eu concordo plenamente com essa frase dele. Eu acho
que a gente tem hoje em dia é isso, eu não vejo racionalidade da banca privada entrar.
8) Na sua avaliação qual tem sido a atuação das instituições financeiras multilaterais
no financiamento à infraestrutura no Brasil e se essa política mudou nas últimas
décadas e quais são os principais Players multilaterais e privados nessa área?
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R: Eu acho que os multilaterais eles têm o papel muito interessante na estruturação, o Banco
Mundial, o IFC, eles têm mandatos de alguns projetos bem interessantes e de fato eles têm
muita legitimidade e uma reputação muito boa para fazer essa estruturação, então tem sido bem
positivo. Mas o problema é que, embora seja positivo, eu não vejo com muito torque no ponto
de vista de vir de fato com uma carteira avassaladora que fomente o investimento. Eu acho que
esse é um trabalho muito interessante, muito importante, mas pequeno. A banca privada
internacional eu acho que eles sim são os agentes que conseguem ter funding a longo prazo e
olhar para Brasil com um pouquinho mais de atenção. Com o eu disse anteriormente, eu tenho
recebido alguns fundos, eu vou estar mês que vem lá como os fundos de pensão canadense,
com o Governo, inclusive pleiteando projetos, então a gente vê que eles têm se interessados. E
sem sombra de dúvida eu acho que tem que ser por aí, porque quando a gente pega investimento
de infraestrutura até o período recente ele era muito feito pelas empreiteiras e se a gente olhar
hoje a gente vê que novos atores estão tendo um papel muito importante e esses atores são os
fundos de investimento. Nesse novo ciclo do investimento da infraestrutura esses serão os
atores. Se a gente pegar as concessões recentes a gente vê papel relevante que teve fundos como
Pátria, Brookfield, enfim, (inaudível) que está olhando o Brasil também, tem alguns fundos de
investimento que estão bem olhando para infraestrutura e, de fato, se você reparar o que teve
aqui em São Paulo, por exemplo, eles tiveram uma atuação bem interessante. Os chineses estão
entrando muito forte no país também. Mas é isso. Eu acho que dado as condições estruturais da
economia brasileira e da conformação dos agentes tanto os multilaterais quanto a banca privada
vão ser quem vão ditar de fato um dinamismo ou não para o crescimento da economia, não vejo
o setor privado fazendo isso, vai ter que ser com eles mesmo.
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Entrevista 3
1) Avalie como a estabilidade inflacionária influencia os investimentos públicos e
privados em infraestrutura, considerando a experiência brasileira pré-Plano Real.
R: Primeiro é o seguinte, os investimentos em infraestrutura podem ser públicos ou privados.
No caso dos investimentos públicos eles estão escritos no Plano Plurianual, mas num ambiente
inflacionário o que acontece é que o orçamento inicialmente desenhado pra eles acaba se
tornando insuficiente, muitas vezes dentro do próprio exercício. Então, isso faz com que um
valor nominal aprovado para um projeto acaba se tornando insuficiente em termos reais. E no
setor privado a mesma coisa acontece, com a vantagem pelo menos de não ter as amarras todas
do orçamento público para serem superadas. Então, eu acho que o ambiente de estabilidade
inflacionária que a gente tem vivido facilita e muito a execução dos projetos aprovados de
investimento em infra. Mas tem outros aspectos que eu queria destacar, um deles é que a gente
trabalha aqui com modelagem econômica financeira e tradicionalmente a gente fazia com
variáveis reais com moeda constante, só que num ambiente de estabilidade monetária que você
está projetando um fluxo de 20, 30 anos como é da constante, as contas acabam tendo uma boa
aderência, contudo, se você estiver num ambiente de instabilidade inflacionária, mesmo que
você esteja modelando com moeda constante em números reais, a aceleração da inflação pode
fazer um estrago grande (inaudível) no poder de tornar os resultados e as próprias premissas
com os trabalhos bastante irrealistas. Então, eu acho também que (inaudível) da execução, para
algo que já foi aprovado, mas o louco é como é que você faz o planejamento num ambiente de
instabilidade inflacionária. É muito mais complicado. Então eu acho (inaudível) planejamento
tanto pelo setor privado quanto pelo setor público.
2) Em um ambiente de contratos de parceria público-privada e concessões qual a
influência da situação fiscal no financiamento a infraestrutura? Há diferença nesse
aspecto entre PPP e concessões? Há questões de cada nível de governo Municipal,
Estadual e Federal?
R: Bom, a influência é enorme, porque o que acontece, numa situação de dificuldades fiscais a
primeira coisa é que você tem um limite legal para poder contratar projetos de PPP que é 5%
da receita corrente líquida. Se você tem um cenário de crise fiscal o limite que o Estado tem
para poder atender as contraprestações de contratos de PPP você reduz. Então a capacidade do
Estado também para garantias fica prejudicada, porque muitas vezes você tem garantias que
podem vir de outros fluxos do Estado ou mesmo, em algumas situações, de garantia Federal.
Mas em um ambiente de risco fiscal o que acontece tipicamente é que o ranking dos estados e
dos municípios ficam prejudicados e eles acabam não tendo acesso as garantias federais, então
isso afeta sobre a maneira, a capacidade do estado de fazer PPPs. No caso de concessões você
tem também um impacto, desde recursos para poder fazer um bom projeto ficam limitados e a
capacidade do Governo de, muitas vezes para tornar uma concessão viável, eu vou pensar, dar
um exemplo aqui, uma rodovia. Vamos supor que o pedágio que viabiliza a rodovia é um pouco
caro em relação a prática do que vem sendo feito, em relação ao poder aquisitivo do público,
de usuários. Uma saída para tornar isso uma concessão seria o próprio Governo Estadual fazer
alguns investimentos nessa rodovia, de forma a reduzir o capex que se torná-la viável só com
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concessão. Isso foi feito aqui no estado de São Paulo, em várias delas, posso dar um exemplo
aqui, a Imigrantes, se fosse para o privado fazer todo o investimento em capex envolvida lá,
talvez não viabilizasse a rodovia. Então houve orçamento público para poder bancar a parte do
capex e viabilizar como concessão.

Entrevistador: Excelente! E nesse aspecto há diferença entre PPP e concessões, Marcelo?

Entrevistado: Nessa segunda pergunta?

Entrevistador: É.

Continuação da Resposta: A PPP você depende das contraprestações públicas e, ademais, tem
garantias também que tem que ser colocadas, em um ambiente de crise fiscal é difícil você
conseguir as duas coisas. Na concessão já é mais simples, tanto é que o Governo Brasileiro,
Federal e o Estadual tem focado mais em concessões nos últimos 2 (dois), 3 (três) anos, em
função da crise fiscal, do que em PPPs que vigoraram mais no ambiente estadual e municipal
de 2010 a 2015.
3) Como o risco cambial é relevante para o financiamento a infraestrutura? Quais
são os elementos sobre o ambiente cambial que influenciam o investimento em
infraestrutura?
R: Pra se financiar em moeda estrangeira você está trazendo, para um projeto que tem receitas
basicamente em reais, você está trazendo um risco cambial para o projeto e esse risco ele
preocupa mesmo que seja uma parcela relevante, mas não majoritária do pacote de
financiamento. Por exemplo, se eu pensar em um projeto que tem 30% de equity, 50% de dívida
e 20% de financiamento em moeda estrangeira, esse risco cambial ele preocupa porque no
Brasil o câmbio é bastante volátil. A gente sabe que no longo prazo o câmbio não se distancia
tanto da inflação, contudo, no curto prazo a gente vê mudanças muito expressivas. O resultado
disso é que você pode ter um período de desvalorização cambial intensa fazendo com que a
dívida aumente bastante, a dívida atrelada a moeda estrangeira, e o projeto acabe ferindo alguns
dos convenants financeiros que ele tem com os demais credores. Então, o financiamento de
moeda estrangeira ele traz um risco cambial não só para o financiador, mas também para os
demais financiadores. Não só para o financiador da moeda estrangeiro, mas também para os
demais financiadores aqui em reais do projeto de forma a fazer com que o projeto que,
aparentemente, poderia estar saudável ele pode acabar rompendo os convenants financeiros de
dívida ebitda ou de serviço do juros com relação a ebitda.
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4) Qual o papel dos bancos públicos no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento à infraestrutura. Como enxerga a mudança de papel dos bancos
públicos ao longo dos últimos anos?
R: Bom, os bancos públicos, tradicionalmente, eles têm o papel de fomentador, o papel dos
bancos de desenvolvimento é o que faz o fomento. No Brasil, o que diz respeito a infraestrutura,
eles acabaram sendo utilizados pra financiar grande parte das necessidades dos projetos que
eram escolhidos pelo governo com juros subsidiados. O subsídio de créditos ele acaba
introduzindo um viés na aprovação do projeto, mesmo no apetite de diferentes grupos
econômicos por participar disso. É uma resposta complexa, vou dividi-la em partes. Do ponto
de vista, primeiro do subsídio, a motivação de vários governos é adotar um subsídio de crédito
nas linhas públicas, de financiamentos públicos, é reduzir o custo da tarifa para o usuário, o
custo do projeto como um todo, tornar o projeto viável com um (inaudível) mais baixo. Só que
ao fazer isso ele expulsa as fontes privadas de financiamento e deixa apenas as fontes públicas,
porque mesmo os bancos multilaterais não conseguem competir com o dinheiro subsidiado, por
exemplo o BNDES, Caixa, BNB, vinham fazendo nas linhas de financiamentos públicas. Então
esse efeito de Crownding-out que o subsidio provoca faz com que haja uma grande preferência
por linhas de financiamento por bancos de fomento em detrimento do mercado de capitais e do
sistema bancário privado. Isso é uma preocupação porque você torna todo o financiamento
dependente de fontes públicas e que por sua vez vão onerar o orçamento do tesouro porque se
os bancos públicos vão crescendo carteira, por normas de Basileia eles vão ter que aumentar
também esse capital regulatório, isso implica em que o acionista controlador (inaudível), em
grande parte dos casos, tenham que fazer aporte sobre a capitalização desses bancos, é um
processo que ele não é sustentável ao longo do tempo. Quando passar por uma crise fiscal você
vai ter problemas ou com o Tesouro ou com o capital dos bancos para poder desavalancar essa
engrenagem toda, então esse é um aspecto da questão. O outro prospecto é com relação de como
os bancos públicos lidam com isso. A medida que eles estão oferecendo um produto que é único
no mercado, que é o juros subsidiado, e que os projetos tem que obter para poder se tornar
viáveis, a implicação disso é que eles começam a pedir garantias e condições dos
concessionários financiados mais rigorosas do que pediria, em geral, ao mercado. Traduzindo,
é comum você ver pedidos de garantias corporativas ou de fiança bancária e não estruturas que
utilizem os recebidos dos próprios projetos, essas garantias são pedidas com algum exagero,
seja em termo de prazo ou em termo de volume (inaudível), e muitas vezes o processo
burocrático para liberar essas guias tomam mais tempo do que tomaria no banco privado, numa
operação comum. Então você acaba dando um poder adicional para burocracia para poder
definir como fazer esses empréstimos e a concessionária, por sua vez, acaba ficando na
dependência deles porque ela deu lance no leilão considerando os juros mais baratos, se ela for
tomar juros de mercado mais caros ela não consegue viabilidade com o projeto dela. O terceiro
aspecto é que os players que vão para leilão, dado a situação de que você tem juros subsidiados
para o ganhador de um leilão, certamente o player que vai dar o lance mais agressivo vai
considerar esse subsídio. Só que para players internacionais, muitas vezes, eles acabam se
afastando dos leilões e desistindo de participar porque eles começam a ver que o processo tem
muita jabuticaba. O que eu quero dizer com isso? Eles veem que vão precisar tomar
financiamento no banco estatal brasileiro, pra isso eles falam “poxa, eu não tenho conexão. Vai
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ter um bocado de burocracia. Na realidade quem já conhece esse processo vai ter uma vantagem,
então é melhor eu nem entrar”. Essa é uma razão pela qual vários players internacionais
deixaram de participar dos leilões de concessões e PPPs no Brasil de 2010 até 2016, era um
processo muito peculiar, muito burocrático, peculiar, dependia muito dos juros subsidiado para
um grupo internacional, inclusive, você falar que o projeto é bom porque tem dinheiro da TJLP,
tem subsídio, ele pergunta “Bom, esse subsídio é garantido mesmo?”, e falam “não, é uma
decisão de um conselho monetário nacional que retoma a cada três meses sem metodologia
muito clara” ele fala “Pô, então eu não vou posso fazer um comprometimento de capital cujo o
retorno está condicionado a decisão de um Conselho Monetário Nacional brasileiro que pode
mudar no meio do caminho sem nenhuma justificativa sendo requerida”. Então vários grupos
desistem e você acaba tendo um homebuyers, um viés pelo doméstico, que conhece a situação
política no Brasil e aposta que esse subsídio vai durar para sempre.
5) Qual o potencial do mercado de capitais no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento de infraestrutura? Quais os momentos em que o mercado de
capitais se tornou mais e menos importantes nos últimos anos e por quê?
R: O mercado de capitais ele tem uma importância grande no financiamento de infraestrutura.
De um lado tem a possibilidade de ele complementar fontes bancárias por fontes internacionais,
pensando em capitais doméstico. É difícil, é raro a gente ver situação em que um projeto se
financie exclusivamente por mercado de capitais, é mais comum no Brasil a gente vê uma
mescla de mercado de capitais com financiamento bancário. O mercado de capitais, no Brasil,
ele tem algumas características, ele não é tão amplo e nem tão profundo. O que eu quero dizer
com isso? Você tem poucos players em relação ao potencial, no Brasil, operando no mercado
de capitais e se uma empresa precisa levantar bilhões de reais o mercado talvez não tenha
demanda para uma captação de debênture ou ações a todos os momentos, ele funciona mais
com janelas de liquidez, em algum momento em que os astros se alinharam no mercado
internacional, no mercado brasileiro, o investidor está disposto, aí você consegue fazer boas
captações. A partir do momento que os astros se desalinham por alguma crise política ou
econômica aqui ou lá fora, você vê o mercado ter uma grande restrição de liquidez e, portanto,
vai ser muito difícil levantar recursos para projetos. Dito isso, você vê uma complementariedade
entre bancos públicos, bancos privados e do mercado de capitais, além do financiamento
internacional.
Em que momento o mercado de capitais foi mais relevante? Se você for ver o ano passado,
2018, a gente bateu o recorde de demissão de debêntures de infraestrutura, se eu não me engano
foi alguma coisa com 20 bilhões de reais com captação, foi um volume grande. O problema que
nós temos atualmente é que grande parte, alguma coisa próxima de 70 % desse volume, é
captado junto a pessoas físicas, seja diretamente ou seja através de fundos de investimento que
tem pessoas físicas como investidora. O problema disso é que o financiamento de projeto de
infraestrutura, significa que você está financiando projetos cujo retorno se dá a longo prazo e
que possui uma série de riscos, de construção, risco ambiental, risco de demanda, riscos
financeiros, riscos regulatórios, etc., que não é muito fácil para um investidor pessoa física
avaliar. O ideal seria que tivesse não só pessoa física, mas também investidores institucionais
operando nesse mercado, a seguradora, fundo de pensão, as próprias empresas Asset, de Asset
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Management, mas na realidade a gente tem um mercado muito viesado para pessoa física e que
compra os papéis ou sem avaliar adequadamente os riscos, e grande parte dos casos atraído pela
isenção tributária que esses papéis têm, e em outros casos comprando muito mais pelo risco
corporativo que está por trás, por exemplo, você tem debêntures de infraestrutura da Valeo, da
CCR e não do projeto, em que você está correndo risco de um projeto específico Greenfield.
Então, isso traz algumas limitações para o crescimento do mercado de debêntures de
infraestrutura. Seria adequado, inclusive, haver uma certa revisão da legislação para tentar
estimular a vinda de investidores profissionais, institucionais para esse mercado.
6) Na sua avaliação qual tem sido a atuação das instituições financeiras multilaterais
no financiamento à infraestrutura no Brasil? Quais são os Players multilaterais
relevantes e como se comportam?
R: Os multilaterais você tem relevantes aqui, atualmente, tem os BID (Banco Interamericano
de Desenvolvimento), o Banco Mundial, a CAF (Banco de Desenvolvimento da América
Latina) e querendo entrar, mas com um baixo comprometimento até agora, o New Development
Bank, que é o banco dos BRICS. O que acontece, vou falar o que eles têm hoje e onde eles
mesmos querem chegar. Como mencionei antes, eles não tinham muita facilidade de financiar
projetos que poderiam ter funding do BNDES, Caixa ou do BNB, porque tipicamente eles
traziam investimento em moedas estrangeira com custos baixos para o padrão internacional,
mas se você fosse comparar isso com o financiamento em reais a TJLP, fosse fazer o swap de
taxa e de moeda, talvez você fosse observar que o financiamento por BID ou do Banco Mundial
saiam mais caro do que o do BNDES. Basicamente eles financiavam estados ou governo federal
mais do que projetos privados com os recursos que tinham, lembrando também que os recursos
não são de uma amonta tão elevada assim, se não me engano o BID tem 2 bilhões de dólares
de carteira atualmente no Brasil, então não é um volume tão expressivo, pode ser para um
projeto individualmente, mas não para o conjunto dos nossos projetos. O que acontece, vendo
isso os próprios bancos falaram “Bom, eu consigo financiar governos tradicionalmente...” estou
falando de 2015, 2016 “...que por sua vez fazem os investimentos de infra” e eles pediam
garantias soberanas, uma vez que o Brasil é membro do BID, Banco Mundial e do NDB, só que
para a crise fiscal a garantia soberana se esgotou. Esse modelo que os bancos multilaterais
vinham fazendo também bateu em um obstáculo, numa parede. Agora eles estão tentando
financiar projetos e como algumas iniciativas bem interessantes de fazer, inclusive, uma
tesouraria no Brasil em que permita, internamente eles fazerem um Hedge Cambial e eles
oferecem a linha de financiamento em reais. Isso associado ao fato de que houve uma correção
dos subsídios do BNDES, que saíram do TJLP para TLP, tem aberto espaço maior para os
bancos multilaterais apoiarem nossos projetos em infra. E tem uma outra questão relevante que
é a seguinte, o mais interessante não é o banco multilateral financiar um projeto na sua maior
parte de precisar de recurso, mas sim se eles puderem financiar ou oferecer algum tipo de
garantia para riscos não gerenciáveis, de maneira que eles consigam melhorar o perfil de risco
do projeto sem ter que colocar de cara um grande volume de liquidez, de recursos no projetos,
seria mais para assumir alguns riscos ou entrar em algumas atividades que apresentem riscos
que o mercado não tolera, de modo a fazer um crédito de refinanciamento do projeto e permitir
financiamento pelo setor privado com um veículo melhor. Esse é um desenho para o qual os
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bancos multilaterais estão querendo migrar e tem um caminho grande para se fazer, inclusive o
BNDES também poderia caminhar nessa direção.
7) No Programa Nacional de Desestatização (PND) e nos diversos Programas
Subnacionais de Desestatização e participação do setor privado, como foi o
desenvolvimento de mecanismos de financiamento a infraestrutura no Brasil?
Entrevistado: Pode repetir a pergunta. O PND dos anos 90, lembrando que

Entrevistador: Claro. (Pergunta repetida)

Entrevistado: você está pensando mais recente ou desde o início dos anos 90?

Entrevistador: Sim, se a gente conseguir puxar desde o inicio dos anos 90 seria melhor.
A última pergunta a gente vai estar voltando um pouquinho para os anos 90, então de repente
uma parte da sua resposta já poderia contemplar. Na última pergunta eu ia pedir para você fazer
uma comparação entre o modelo contratual, por exemplo, vigente no governo Fernando
Henrique e um modelo mais Estatal do Governo Dilma, essa seria a última pergunta. Então,
acho que dá para fazer uma resposta com o mix das duas por isso que se conseguisse resgatar
lá dos anos 90 seria bastante útil.

R: O PND nos anos 90, lembrando que era um período ainda de inflação elevada, um pouco
mais instável, não tinha crédito a longo prazo como nós temos hoje, ele acabava buscando
algumas formas de induzir financiamento de prazo um pouco mais longo, inclusive no
parcelamento do pagamento, a possibilidade de fazer pagamento com moedas podres e no estilo
para que fundos de pensão entrassem, também, nos consórcios de forma a ter uma fonte de
longo prazo que pudesse financiar no caso equity dos consórcios licitantes. Nos dias de hoje,
no período mais recente, você tem o mercado de crédito e mercado de capitais que trabalham
com prazos bem mais longo, você tem grupos internacionais com uma realidade de juros bem
mais baixa que existia nos anos 90 de forma que o financiamento já não é mais tão restritivo
para grupos participarem de projetos de desestatização. Esse amadurecimento que a gente viu
do mercado de capitais e o mercado de crédito, em particular, favorecem agora a participação
de empresas na desestatização. É verdade que, especialmente no Governo Dilma, houve
também um estimulo para a entrada de fundos de pensão no equity de diversos projetos, alguns
dos quais não se mostraram viáveis, o que lamentavelmente trouxe prejuízos enormes para os
fundos de pensão participarem, geralmente fundos de pensão público ligadas a grandes estatais
federais, mas a gente tem uma realidade bem diferente hoje de financiamento para aquisição de
empresas privatizadas do que existia no início dos anos 90.
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8) A última pergunta a gente poderia trabalhar um pouco essa questão do modelo
contratual do Governo Fernando Henrique e esse modelo um pouco mais estatal
do Governo Dilma. É possível você fazer uma comparação desses dois modelos?
Entrevistado: Mas o que você está querendo dizer é modelo contratual do Fernando Henrique,
ou é, é o que exatamente?
Entrevistador: Um modelo mais para mercado, no caso de Fernando Henrique e um modelo um
pouco mais estatal, mais parecido com aquele vigente nos anos 70, do governo Dilma.

Entrevistado: Aí nessa privatização, concessão de uma maneira geral.

Entrevistador: Isso, exatamente!

R: No governo Dilma a gente viu uma ideia de fazer concessões em que o privado atuava junto
com estatais, por exemplo, nos aeroportos você concedia 51% do consórcio poderia ser privado,
mas 49% tinha Infraaero como sócio. Nas ferrovias, que infelizmente não saiu, era um modelo
no qual a Valec, uma Estatal Federal, iria comprar toda a capacidade da ferrovia e a Valec ia
vender para os donos de carga e nas rodovias você não teve participação estatal, mas acho que
foi um pouco uma exceção, mas você tinha mais do que o setor privado definido, você tinha já
uma definição pública de qual que é o volume do investimento tudo já estabelecido de acordo
com a lógica pública e não de acordo com a lógica privada do empreendimento. No caso do
setor de óleo e gás e navegação também toda uma ideia de conteúdo local (inaudível) teria que
ser oferecido pelos consórcios, pelos licitantes para poder participar do investimento de
infraestrutura, que volta um pouco essa lógica dos anos 70 que você mencionou. E no Fernando
Henrique não, aliás, fora forçar as estatais a participarem de alguns consórcios como Belo
Monte, Sete Brasil e por aí a fora. Os resultados é que as projeções de demandas super otimistas
do período Dilma acabaram não se realizando e os investimentos que foram feitos pelas estatais
trouxeram grande prejuízo pra elas e para economia Brasileira como um todo, porque você
acabou gastando recursos escassos para começar alguns investimentos que não se concluíram.
Em infraestrutura se você tem investimentos em metade da linha férrea você não consegue nada
de produção, se você faz meia refinaria de petróleo idem, se você constrói meio navio também,
então esses projetos falhos com premissas super estimadas e cuja a participação estatal foi
mandatória e não decidida com base em racionalidade econômica acabou trazendo grandes
prejuízos para o país, os recursos escassos foram investidos em projetos que não apuraram.
No governo Fernando Henrique a gente teve um modelo um pouco mais para o mercado, eu
ressaltaria que o setor de telecomunicações foi o grande desenvolvimento que a gente teve nos
anos 90 e foi um modelo de competição, as empresas passaram por um pouco de dificuldades,
mas estão ai até hoje e o Brasil que era muito atrasado em telefonia conseguiu modernizar esse
setor que tem uma velocidade tecnológica muito maior, inclusive, do que usamos na
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infraestrutura. Nós tivemos alguma coisa sendo feita também no início dos anos 90, pré
Fernando Henrique, no governo Collor, do setor de siderurgia, das ferrovias, algumas rodovias
estaduais também, e algumas federais, no próprio governo do Fernando Henrique, que se
mostraram concessões que passaram por fases altas e baixas, mas que estão aí até hoje, ao passo
que a terceira rodada de concessões e a terceira rodada de aeroportos, também. Desculpa, a
terceira rodada de concessões de rodoviárias e a terceira de aeroportos, que foi no governo
Dilma, ambas enfrentaram problemas de inviabilidade da concessão.
Então, eu acho que o governo estatal ele carece de lógica, ou você quer conceder com privado
ou você quer manter como público. Fazer um modelo em que você tem uma empresa que é uma
joint venture do público com privado não vejo muito sentido. O setor público se ele quer
conceder com privado ele vai assumir o papel de regulador, não vai aparecer regulador e
empresário do setor simultaneamente. E outro problema é que isso acabou pegando projetos,
dado que você não precisa passar integralmente pela lógica privada para poder viabilizar um
projeto, dado que você tem recursos públicos, isso acabou viabilizando, viabilizando não,
acabou colocando em atividade projetos muito otimistas, mal elaborados e que se mostraram
depois inviáveis.
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Entrevista 4
1) Avalie como a estabilidade inflacionária influencia os investimentos públicos e
privados em infraestrutura considerando a experiência brasileira pré-plano real?
R: Eu vou te dizer qual a minha visão da questão da estabilização e dos anos 80. A principal
mudança da estabilidade inflacionária no contexto histórico do financiamento de infraestrutura,
dos investimentos em geral no Brasil, foi que ela abriu as portas para que você começasse cada
vez mais a financiar em moeda local. Até a década de 80, de uma forma ou de outra você
especialmente financiava isso com dívida em dólar e os altos investimentos que o Brasil teve
na década de 70, e parte da década de 80, com altos e baixos né, eles foram todos financiados
ao custo de uma elevação muito grande dos nossos parceiros externos. Se você observa o
período mais recente, tudo bem que o custo é muito alto, mas a estabilização da inflação abriu
as portas para você financiar domesticamente, ainda que com uma participação somente nos
anos recentes, houve uma mudança muito grande do BNDES, mas abriu portas para que os
bancos privados também entrassem nesse mercado. E por fim, abriu portas para que você
começasse também a desenvolver o mercado de capitais, essa seria a minha visão nesse
processo.
2) Em um ambiente de contratos de parceria público-privada e concessões, qual a
influência da situação fiscal no financiamento a infraestrutura? Há diferença nesse
aspecto entre em PPP e concessões e como que PPP’s e Concessões se dão em cada
um dos níveis de governo: municipal, estadual e federal?
R: Acho que o grande erro de todo programa de PPP’s no Brasil, em sentido lato, então incluiria
concessões também, chamando PPP’s como se chama aqui fora qualquer tipo de contrato que
envolva uma relação de um concessionário com governo de longo prazo de prestação de
serviços não com função de ativos, esse seria uma conceito mais amplo de PPP, então eu
incluiria concessões. É que ele sempre se dá como fuga a restrição fiscal, sempre se deu, a
decisão nunca é tomada sob ponto de vista de qual seria a modalidade contratual mais eficiente
dado o problema que o projeto infraestrutura particular quer resolver. A situação fiscal brasileira
essencialmente moldou o nosso programa de parcerias de concessões. O Brasil é um dos países
que mais faz infraestrutura, senão o que mais faz, infraestrutura por participação privada, por
meio de concessões e PPP’s, porque a capacidade de investimento do estado é muito baixa, é
uma das razões não só por isso, mas é uma das razões. Uma esfera de governo, no governo
federal nunca se fez PPP, aí já falando PPP no sentido brasileiro, porque ela sofreu um temor
dos passivos contingentes que esses projetos poderiam gerar. O governo federal tem, que eu
saiba, só um contrato de PPP firmado sob a Lei 11.079, que é a lei de PPP’s, e você tem uma
infinidade de concessões porque é um entendimento que as concessões não te geram passivos
fiscais contingentes. O que não é bem verdade, por que ela pode te gerar sim, esse é o
entendimento, então o governo federal sempre trabalha com incentivo de reforçar um pouco a
mão para trazer uma concessão não fazer uma PPP (inaudível)... uma contribuição fiscal. Já ao
nível de estados eles viram isso como uma porta para poder viabilizar certos projetos, e a
experiência nos estados normalmente principal foi desastrosa em PPP’s, por que todas as PPP’s
que os estados fizeram, ou quase todas, elas acabaram gerando uma obrigação fiscal futuro,

192

como exemplo, o Porto Maravilha, os estádios, (inaudível) PPP’s e outros projetos, tem alguns
poucos transitórios, mas a grande maioria tem problemas se você vai no banco privado
brasileiro ou mesmo alguns bancos públicos, o banco do Brasil, por exemplo, tem um ente
financiado numa PPP estadual. E por que que os estados foram para as PPP’s? Há várias
explicações, mas duas eu ressalto. Uma é que eles sempre viram isso como uma forma de
(inaudível). A segunda razão foi que nos estados justamente onde se encontram esses projetos
está sob a responsabilidade estadual dos projetos que são mais adequados para serem
desenvolvidos por PPP’s. Então é o caso de hospitais, é o próprio caso dos estádios, é o caso de
escolas e é o caso de outros tantos projetos que tem um retorno social muito alto e que não
necessariamente tem um retorno financeiro alto. Todos os projetos de mobilidade urbana por
exemplo, metrôs e etc., vários deles foram feitos e parcelados por PPP’s.
3) Como o risco cambial é relevante para o financiamento a infraestrutura? Quais
são os elementos sobre o ambiente cambial que influenciam o investimento em
infraestrutura?
R: O risco cambial ele é relevante a medida em que ele, como o risco é menos para mitigá-lo
você acaba não conseguindo acesso ao lançamento externo, então tem todo um mundo de
recursos, liquidez, que a gente não consegue acessar simplesmente porque os investidores
externos não se sentem confortáveis com o risco cambial.
O elemento é justamente o risco, é a variação que te acrescenta uma camada adicional de risco
em cima de projetos que já são por definição muito arriscados, então isso dificulta bastante o
financiamento. Se você ver o financiamento externo e de um projeto que ficou no Brasil é muito
baixo, por um lado isso é bom por que você permite o descasamento dos ativos e passivo e das
receitas disponíveis você faz (inaudível), mas por outro te limita bastante em termos de prazo
e preço. Financiamento em dólares é mais longo prazo e na média ele acaba sendo mais barato
do que o uso cambial eu acho que é um limitante importante, mas país nenhum conseguiu
resolver ainda essa questão do uso cambial eles estão tomando empréstimo com o uso do
cambio absorvido pelo próprio concessionário. Vários projetos de energia no Chile, no Peru,
no México tem esse tipo de projeto.
4) No Programa Nacional de desestatização e nos diversos programas subnacionais
de desestatização e de participação do setor privado como foi o desenvolvimento
de mecanismos de financiamento para infraestrutura no Brasil?
R: São três elementos, o primeiro era a participação do BNDES. O segundo é que os bancos
comerciais entraram para fazer simplesmente empréstimo ponte, eles tomando o risco de
construção e o BNDES entrando como (inaudível) desse empréstimo. O empréstimo do BNDES
o concessionário pagava um empréstimo ponte e o BNDES tomava o risco já bastante multivisible ao prazo com o projeto já em fase de performance. O terceiro elemento foi o
desenvolvimento das debêntures de infraestrutura começaram em 2012 como uma alternativa
aos bancos comerciais e ao BNDES no contexto da adoção do Brasil de base 63 que restringiu
muito a capacidade do brasileiro para história e para infraestrutura principalmente no prazo
maior de 5 anos. O que aconteceu com esse modelo, ele desmoronou completamente,
principalmente com a Lava Jato, por que a ideia de que o banco começava a tomar o empréstimo
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ponte e na hora de performar o projeto o BNDES entrava dando um empréstimo a longo prazo
ele caiu por terra por que o BNDES passou a se recusar a dar empréstimo a empresas que
estavam envolvidas na operação que eram praticamente (inaudível). O no caso da debênture de
infraestrutura pela primeira vez o Brasil começou a ter projetos financiados por meio do
mercado de capitais, isso não é novidade, mas ela não é suficiente e nunca vai ser em nenhum
lugar do mundo para substituir completamente as fontes de financiamentos de capitais
tradicionais que seriam os bancos públicos e bancos comerciais. O que falta realmente, o quarto
elemento que falta no Brasil é justamente um pouco mais de financiamento externo para poder
acessar esse financiamento mais longo prazo, os debêntures tem sido bem sucedidos, na minha
avaliação, mas o prazo médio da CDB tem sido 9 anos, com algumas emissões de 15, algumas
poucas, teve umas 9 emissões por 15 anos ou mais, mas que está muito a quem da necessidade
de orçamento do país.
5) Qual o papel dos bancos públicos no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento a infraestrutura. Como enxerga a mudança de papel dos bancos
públicos ao longo das últimas décadas?
R: Bancos públicos é um conceito bem amplo, se a gente está falando de BNDES e não está
falando de Caixa e Banco do Brasil é uma discussão. Porque o Banco do Brasil se comporta
muito como um banco comercial e a Caixa está entre o BNDES e o Banco do Brasil, é um
pouco difícil colocar tudo num assunto só. Eu vou falar de BNDES, eu acho que o BNDES por
muitos anos ele foi o principal financiador dos projetos, financiadora direta. O que o BNDES
deveria fazer, mais ainda agora se torna necessário isso, é ele ao invés de ser o principal
financiador dos projetos ele ocupar uma posição minoritária nesses financiamentos e usar essa
posição dele para mitigar os riscos relacionados a esses projetos e assim poder induzir a
participação mais elevada de outros bancos privados ou de outros financiadores privados que
pode ser feita no mercado de capitais. Isso é uma coisa muito radical pela forma como o BNDES
funciona, então ele teria, que talvez isso seja o papel de alguns outros bancos públicos talvez o
BNB, não vejo muito a parte do Banco do Brasil ter essa capacidade, até por que ele tem o foco
em contratos comerciais, os bancos vão ter que entrar como mitigadores de risco e como
indutores de financiamento privado e não como financiadores principais dos projetos.
6) Qual o potencial do mercado de capitais no desenvolvimento de mecanismos de
financiamentos a infraestrutura? Em quais momentos o mercado de capitais se
tornou mais e menos importante e por quê?
R: O papel do mercado de capital ele tem duas situações: uma é a redução do BNDES e a
segunda é das métricas. O papel do mercado de capitais daqui para a frente ele é absolutamente
central, no entanto ele ainda tem ocupado uma proporção do financiamento muito pequeno, não
só aqui, mas em todos os lugares. Você vê, por exemplo, boa parte ainda dos projetos no mundo
inteiro contam com uma parcela relativamente pequena do mercado de capitais. A grande
exceção seria os Estados Unidos. Nos Estados Unidos se financia muita coisa por mercado de
capitais. Ele nunca foi importante no nosso caso, no caso brasileiro nunca foi importante, ele
sempre teve um papel secundário. Até 2012 achei só uma operação que tinha sido financiada
em parte por mercado de capitais, foi uma operação da Odebrecht, que era aquela rodovia Dom
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Pedro que conecta Campinas a Dutra. Me esqueci o nome fantasia que a Odebrecht deu para a
operação. A partir de 2012 com as debêntures de infraestrutura começou a ter mais e mais
operações, senão me engano se tem um estoque de 40 bilhões de reais para debênture de
infraestrutura, mas o financiamento total é mínimo a participação do mercado de capital nunca
foi relevante, ainda tem que se construir as condições para ir para o mercado de capitais seja
realmente um negócio para financiamento no futuro.
7) Na sua avaliação qual tem sido a atuação das instituições financeiras multilaterais
no financiamento a infraestrutura no Brasil? E como essa política se alterou nesses
últimos anos?
R: No caso do Brasil o papel das multilaterais tem sido muito mais de financiar projetos pilotos
com práticas ambientais e sociais mais altas. No ponto de vista do volume é quase irrelevante
a participação das multilaterais, porque elas não têm balanço para ser relevante no país como
Brasil. Você vê por exemplo, o Brasil é o maior cliente do BID. O BID desembolsa por ano
empréstimo para o Brasil, não só para infraestrutura, mas grande parte é para infraestrutura,
cerca de 2 bilhões de dólares ao ano. 2 bilhões de dólares ao ano dá 8 bilhões de reais ao ano.
Se você ver o BNDES chegou a desembolsar 180 bilhões no ano, quer dizer, não chega a... Hoje
caiu para 60 bilhões, o financiamento todo do BID somado, se você somar Banco Mundial
sendo o segundo país relevante dá mais ou menos, em infraestrutura, dá entre 8 e 10 bilhões de
reais ao ano. É muito pequeno. O diferencial dos multilaterais está em promover boas práticas,
ajudar principalmente os estados, os projetos mais específicos, porque a capacidade de
execução dos estados é mais baixa e os multilaterais deveriam entrar mais fortemente em
mitigar riscos com garantias e termos e emprestar dinheiro (inaudível), papel um pouco que o
BNDES deveria também cada vez mais tentar fazer.
8) Durante o governo Fernando Henrique nós tivemos um modelo mais contratual de
projetos de infraestrutura e mais recentemente nos voltamos a ter um modelo mais
estatal. Qual a diferença desses dois modelos para os investimentos de
infraestrutura no Brasil?
R: Primeiro eu acho que assim, os dois modelos eles devem sempre ser vistos como
complementares um ao outro, porque na verdade grande parte dos projetos de infraestrutura
principalmente nesse (inaudível), eles não geram retornos financeiros suficientes para serem
atrativos ao setor privado. Então você nunca vai conseguir desenvolver toda sua necessidade de
infraestrutura somente com o setor privado. É verdade que há uma diferença de graduação, mas
é verdade também que há uma certa expectativa que eu acho que é errada de que o setor privado
vai suprir toda a necessidade de infraestrutura, não vai, por que você não tem projetos
suficientes com retorno financeiro suficiente para ser atrativo no setor privado. Então, a
diferença de um modelo para o outro é que quando você tem um retorno econômico alto e um
retorno financeiro baixo ou inexistente, você tem que financiar com setor público. Você pensa,
por exemplo, qualquer rodovia pedagiada, todas as rodovias que levam fluxo a essas rodovias
pedagiadas elas não têm tráfego suficientes que justifiquem elas mesmo serem pedagiadas,
então elas são públicas e elas induzem e complementam o tráfego rodovia privada. O que tem
que se buscar é o equilíbrio entre o investimento público, investimento privado, e eu diria que
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principalmente nesses investimentos que afetam as cidades, onde uma grande parte do
programa estão paradas no gargalo de produtividade. Eu acho muito mais até do que na questão
do risco, a questão dos riscos de um jeito ou de outro vai se resolver. Eu não vejo nenhuma
solução clara para esses projetos de mobilidade urbana, que requerem investimentos muito
pesados que não substituem contando participação privada unicamente, a única cidade que eu
vejo mais ou menos tratando deste problema é São Paulo, que eles fazem a obra do metro, só
pra dar um exemplo, com recursos públicos e depois conseguem uma operação com iniciativa
privada. No final das contas a solução para o gargalo da infraestrutura do Brasil vai passar pela
reforma da previdência, por que ela que vai te dar aquele espaço para você fazer os
investimentos públicos necessários. Quando você faz bem um investimento público necessário,
e você supre certos gargalos isso te abre espaço e te rentabiliza investimentos no setor privado.
Esses dois modelos na verdade são complementares, e o que não acontece no Brasil, você
sempre faz por que não tem outra alternativa. O governo poderia sair desses setores que não
fazem mais sentido que não requer mais capital público, sair totalmente do sistema Eletrobrás,
Telebrás ..., ela vai ser liquidada e privatizada e deveria sair completamente do setor elétrico,
porque o setor elétrico não precisa mais de apoios público para justificar nenhum tipo de
investimento, está ficando sem, regiões muito especificas com dificuldade de acesso, no caso
de assuntos rurais, mas para isso você pode fazer algum sistema de orçamento uma coisa mais
condicionada, e aí o governo poderia se dedicar realmente aquelas áreas que faltam projetos
com recursos financeiros suficientes para justificar a participação privada como, adquirir
mobilidade urbana, água, resíduo solido, esses tipos de projetos.
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Entrevista 5
1) Avalie como a estabilidade inflacionária influência investimentos públicos e
privados em infraestrutura, considerando a experiência brasileira pré-plano real.
R: Eu acho que é fundamental, basicamente duas razões que me veem diretamente a cabeça, a
primeira é que a inflação elevada torna o retorno real dos investimentos muito incerto e
portanto, tanto no ponto de vista do que você vai receber como do que você vai pagar com seus
financiamentos, por tanto é um fator de risco no investimento de longo prazo, penaliza muito o
interesse do investidor seja em fazer o investimento seja em financiar o investimento, tendo
sempre na cabeça que o financiamento em infraestrutura é um quase equity, normalmente são
empresas de propósito específico, recursos a balanço dos acionistas é pequeno, então quem
financia, seja crédito, seja patrimônio de equity e ações, está bancando o risco do
empreendimento. A segunda coisa é que se você tem mais inflação você tem mais riscos
regulatório, político, jurídico, no sentido de que você tem mais ocasiões em que as tarifas
precisam ser alteradas e que pode haver protestos e intervenções no sentido de você não
atualizar as tarifas para a perda de poder aquisitivo da moeda. É um risco adicional que se torna
maior quando você tem uma inflação mais alta.
2) Em um ambiente de contratos de parceria público-privada e concessões, qual a
influência da situação fiscal no financiamento a infraestrutura? Há diferença nesse
aspecto entre PPP e Concessões?
R: Em princípio sim, no sentido que uma concessão, em tese, ou a operação, pelo menos, de
investimentos adicionais, distorções, coisas que são contratadas em um contrato de concessão,
são financiadas pelo usuário e a questão fiscal perde um pouco de importância. Pode entrar às
vezes no detalhe do financiamento, às vezes você tem contratos cheios de concessão que são
viabilizados via financiamentos subsidiados e aí obviamente a questão fiscal passa a ter algum
peso porque o financiamento vem do poder público no final das contas. Em princípio em um
contrato de concessão limpo, no sentido mais conceitual da expressão, (inaudível) o
financiamento é feito pelo usuário, o poder público num certo sentido é mais um intermediador
de garantir que um contrato, quais são as regras do que está contratado, quase um representante
das duas partes na realização do contrato. A Parceria em princípio não. A Parceria em geral,
quando você pensar no Brasil, é algum tipo de contribuição financeira do poder público e aí,
obviamente, passa a ser crucial a situação fiscal.
3) Como o risco cambial é relevante para o financiamento a infraestrutura?
R: Na medida em que parte do financiamento do projeto seja feito via recursos que venha de
fora o risco cambial é um risco que alguém vai assumir nesse processo. A prática no Brasil tem
sido o financiador assumir esse risco, a quem proponha que, eu não sei se o financiador, na
Argentina, por exemplo, era o usuário que assumia esse risco em medida que havia algum grau
de totalização. O Brasil também via aparecer na inflação, obviamente, então o usuário também
bancava parte desse risco mesmo que não diretamente. Na Argentina houve casos em que
efetivamente fixou as tarifas e pôs em dólar, mas óbvio que era o usuário. Mas em geral é o
financiador externo que assume esse risco e aí, obviamente, como a infraestrutura gera receitas
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em reais, não (inaudível) desse serviço doméstico, não é um (inaudível) de exportação, sempre
existe o risco de uma desvalorização mais forte quebrar financeiramente a concessão e esse
risco passa a ser do financiador.
4) No Programa Nacional de Desestatização e nos diversos programas subnacionais
de desestatização e de participação do setor privado, desenvolveu-se mecanismos
de financiamento de infraestrutura no Brasil?
R: Se discutiu. Nos anos 90, por exemplo, se conversou muito sobre um título de participação
em receitas que seria um financiamento que você criaria um escrow account, que as receitas da
concessão iriam diretamente (inaudível) para a concessionária, iriam para essa conta e você
teria título que seria rastreado por essas receitas, mas isso nunca chegou a ser implementado. A
única medida de fato no mercado são as debêntures de infraestrutura que tem incentivo fiscal,
(inaudível. Tem todo um problema que elas (inaudível) é interessante com a pessoa física,
(inaudível) fundos de pensão, mas fundos de maneira geral, que têm isenção tributária, isso não
acrescenta muito, então o limite de potenciais beneficiários não é tão grande assim, mas tem
funcionado com certos tipos de operações com isso. Existem outras discussões, como é que
você poderia securitizar os recebíveis do BNDES, créditos que o BNDES dá, mas tudo isso eu
conheço mais no sentido da discussão teórica e não da orientação prática. Uma coisa que o
BNDES fez alguns anos atrás que beneficiaria a infraestrutura que foi pensada, parte por conta
disso, o BNDES passou a fazer o que se chama de (inaudível), em que ele dividia, foi uma
preocupação em que fundos de pensão e outros investidores institucionais eles acabavam
sempre recebendo garantias de pior qualidade, porque as garantias de melhor qualidade ficavam
com o BNDES. Quando você passou a fazer um esquema em que se você fizer default com um
você está basicamente em default com outro também, então isso alavancava o poder do BNDES,
num certo sentido, o desejo do tomador de crédito pra dar calote com o BNDES, mas isso não
era específico de infraestrutura, isso era uma coisa mais voltada pra emissão de títulos de
corporativo de renda fixa e quem tivesse benefício (inaudível).
5) Qual o papel dos bancos públicos no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento à infraestrutura?
R: Eu acho que pode ser muito importante, não sei se no plural como você colocou. Eu vejo o
papel do financiamento público (inaudível) pelo papel que um banco faz. O banco é um
processador de informação, eu uso de inteligência, então ele precisa avaliar o projeto, ele
precisa avaliar as garantias, os riscos, precificar os riscos e as garantias, monitorar o prospecto
enquanto o projeto está sendo implementado, isso é típico dos bancos, não é uma coisa
especificamente de infraestrutura, mas ganha uma proporção maior em infraestrutura porque
são grandes operações com risco de (inaudível) muito elevado, é muito difícil para um
investidor qualquer, em geral, fazer uma avaliação, muitos fundos de pensão, por exemplo, se
recusam a fazer esse tipo de avaliação, porque exige um conhecimento sobre construção,
infraestrutura, etc., muito grande. O papel principal de um banco público é ter essa inteligência,
ter o monitoramento do projeto, obviamente fazer ajustes se a coisa não está indo no caminho
e depois securitizar e transferir esses créditos, uma vez que o projeto é de uma alteração e os
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riscos principais desapareceram. Então, eu entendo que é mais uma questão de inteligência, no
meu entendimento.
6) Qual o potencial do mercado de capitais no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento de infraestrutura?
R: Acho que ele é válido, desde que você tenha alguém que faça esse papel. Eu acho que o
mercado de capital não vai entrar nesse projeto que vai ter aí na construção, e assim por diante,
com uma escala grande, porque o risco é elevado e os investidores não tem... assim, existe um
problema de ação coletivo, o investimento individual, uma pessoa física, por exemplo, um
fundo de investimento não vai monitorar se o projeto está sendo feito como deveria, ele não
tem como avaliar se o projeto de engenharia está bem feito, se aquilo vai dar problema, isso é,
quando passa a ser um risco muito elevado. No geral, deveria ter um banco no meio do caminho
para ajudar a financiar isso, e empresas que, com o tempo, talvez, desenvolvam uma reputação
muito grande, passem a ter, contar com a confiança do mercado, isso com o tempo possa existir.
Acho que é um papel grande. O mercado de capitais é excelente desde que você tenha liquidez
para financiar projetos de longo prazo em grandes volumes, de grandes quantidades, mas existe
uma operacionalização seja nessa fase inicial, seja realmente em dar a liquidez para esses papéis
que seriam importantes, mas fora isso, eu acho que seria um grande financiador, deveria ser o
mercado de capitais por excelência.
7) Na sua avaliação o papel das instituições financeiras multilaterais no
financiamento à infraestrutura no Brasil tem sido relevante?
R: Não. O pouco que eu conheço hoje, não. Na verdade, tem mais na área de saúde, educação.
Não na infraestrutura, inclusive por contas de questões de impacto sobre o meio ambiente que
é muito sensível para isso.
Entrevistador: Mais por questões quantitativas, por recurso ou a importância mais
qualitativa dos multilaterais?
Resposta: Os multilaterais eu acho que não tem recurso para financiar as necessidades de um
investimento que, obviamente, não impede que eles entrassem em um projeto ou outro. Mas eu
acho que tem outras questões, como eu mencionei, infraestrutura é uma coisa que é muito
sensível ao meio ambiente, porque você tem deslocamento de terra, passa por terras muitas
vezes indígenas, tem questões variadas dentro desse guarda-chuva maior do que o pequeno que
a gente faz na regulação ambiental de infraestrutura. É um tema muito sensível. Você
claramente observou a partir do final dos anos 80 uma saída dos multilaterais. Eles eram muito
ativos no financiamento de infraestrutura até meados dos anos 80 e saíram bastante dessa área,
no meu entendimento, por conta da sensibilidade que esses temas passaram a ter no meio dos
seus acionistas.
8) Durante o Governo Fernando Henrique nós tivemos um modelo que nós
chamamos mais de contratual, mais voltado para o mercado nessa área de
infraestrutura e nos anos mais recentes nós tivemos uma guinada mais forte para
o lado do Estado. É possível estabelecer uma comparação entre esses dois modelos?
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R: O Contratual, em geral, é mais transparente, é mais fácil de você monitorar do que quando
o Estado entra diretamente, porque você não sabe exatamente quais são os recursos de fato que
o Estado está usando, a medida que nem todos são disponibilizados na margem, tem recursos
humanos, tem garantias, tem outras questões. Em teoria o problema pode estar num caso ou no
outro, eu acho que é mais o detalhe do que metodologia. De novo, o Estado diretamente é
sempre um pouco mais complicado por questões de transparência, mas (inaudível) pode ser
pouco transparente via contrato, então não há uma garantia.
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Entrevista 6
1) Avalie como a estabilidade inflacionária influencia os investimentos públicos e
privados em infraestrutura considerando a experiência brasileira pré-plano real.
R: Eu acho que a estabilidade inflacionária ela é um potencial, não que ela garanta, a atração
para investimento em infraestrutura, dado que pelo menos ela permite uma melhor precificação
do perfil de risco macroeconômico do projeto cobre. Eu acho que antes da estabilização do real,
mudança do plano real, e essa estabilização inflacionária que veio no país, era muito difícil você
fazer um planejamento, não só investimento em infraestrutura, mas em qualquer outra coisa.
Então, eu acho que essa previsibilidade hoje de ter uma inflação dentro da banda, pelo menos,
eu acho que ela permite pelo menos você colocar em um modelo econômico financeiro, um
reajuste de preço, uma correção que é muito mais plausível do que era no passado. Então,
embora ela não seja um determinante do investimento infraestrutura ela pelo menos é uma
variável que ajuda, vamos dizer, mitigar um pouco do risco macroeconômico que se tem na
economia.
2) Em um ambiente de contratos de parceria público-privada e concessões qual a
influência da situação fiscal no financiamento à infraestrutura?
R: Perfeito! Eu acho que essa é a grande questão que gera uma tensão entre a crise fiscal e o
desenvolvimento da infraestrutura no Brasil, e isso não é uma característica só particular do
Brasil, outros expedientes internacionais mostraram isso. O grande driver fiscal para se fazer
contrato de PPPs e Concessões no Brasil hoje, infelizmente, é a pressão fiscal porque a maior
parte dos governos estão intimidados operando com um déficit e não sobra dinheiro para fazer
investimento em infraestrutura já que a despesa pro custeio é a que consome a maior parte do
orçamento público. Então, muitos governos acabam procurando fazer PPP e concessão para
obter um financiamento privado para a infraestrutura que ele precisa fazer. Por quê? No caso
de uma PPP stricto sensu, sessão administrativa ou patrocinada, você dilui o impacto
orçamentário desse investimento que poderia ser público, mas que passa a ser privado, mas que
terá o pagamento do público ao longo do tempo durante um contrato de 30, 35 anos. Então, se
não tem que fazer um investimento no ano 0, mas você vai esse investimento de alguma forma
de volta para o privado ao longo do tempo, então isso é realmente um investimento com
financiamento. No caso da concessão comum você faz o que: você antecipa por meio da
outorga. Na verdade o que você está fazendo, você está antecipando um fluxo de recebíveis que
você teria no longo prazo caso essa alteração fosse pública, só que você está trazendo isso a
valor presente e, infelizmente, como é hoje você usa esse dinheiro para fazer um pagamento de
custeio para reduzir teu déficit ou seu endividamento. Então, hoje a situação fiscal ela tem sido
claramente o grande determinante do investimento em infraestrutura para trazer o investimento
privado já que o setor público não tem dinheiro, então ele acaba buscando esse financiamento
privado e, ao meu ver, isso é má política fiscal porque uma hora esses ativos podem ser
privatizados ou concedidos eles vão acabar, você não vai ter mais como substitui-los e você
deixa de lado a grande questão de um contrato de PPP e concessão que é aumentar a eficiência
e a qualidade na prestação de serviço público.
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3) Como o risco cambial é relevante para o financiamento a infraestrutura?
R: O risco cambial é muito relevante se você busca atrair financiamento externo, investidores
externos, porque eles precisam de alguma maneira entender como que a variação cambial pode
passar o fluxo de recebíveis ou de despesas. Então, quando se fala de investimentos externos
ou de financiamento de players externos, o risco cambial ele é muito importante e ele precisa
ser mitigado e esse é um dos grandes desafios que o Brasil enfrenta hoje, porque a nossa
legislação complica demais, a questão você, por exemplo, não tem hoje a possibilidade de
atrelar recebíveis em uma outra moeda, por exemplo, o dólar ou euro, tem que estar em real,
então esse risco cambial ele é permanente e afeta sobremaneira investidores externos.
4) No Programa Nacional de Desestatização e nos diversos programas subnacionais
de desestatização e de participação do setor privado como foi o desenvolvimento
de mecanismos de financiamento à infraestrutura no Brasil?
R: Olha, a experiência ela é muito variada, porque você tem legislações, inclusive que são
federais e legislações que são subnacionais. Agora os mecanismos de financiamento de
infraestrutura, sobretudo em âmbito subnacional, eles são extremamente limitados, porque
governos não podem emitir títulos de dívida, então você não tem a possibilidade, governos
subnacionais, de emitir títulos para projetos específicos de infraestrutura e isso basicamente
coloca uma trava muito grande. O que teve de inovação para tentar trazer o mercado de capitais
para investimentos em infraestrutura foram as debêntures incentivadas que tem isenção de
imposto de renda e aí tem uma série de iniciativas de títulos que foi de projetos que captaram
recursos usando debêntures incentivadas, alguns com bastante êxito, outros sem êxito, outros
que tiveram problemas, mas porque a tentativa foi conceder isenção de imposto de renda para,
para pessoa física. Então, a ideia foi endereçar o problema tentando democratizar esse tipo
investimento, mas nem sempre o investidor pessoa física tem o conhecimento necessário para
avaliar um projeto de infraestrutura, então teve muito projeto que teve problema. Eu
pessoalmente tenho uma debênture de infraestrutura que deu problema, entrou em default. Essa
questão dos instrumentos de financiamento é, assim como essa questão fiscal, a questão do risco
cambial, é um dos grandes gargalos das discussões de que você tem hoje no Brasil de como
criar financiamento alternativo para a infraestrutura no país, uma vez que o financiamento
público, que este sim, é a fonte tradicional de investimento em infraestrutura no país dos
governos mingou, mas tem outra característica importante do contexto brasileiro que
historicamente o setor privado tem um papel muito grande no financiamento da infraestrutura.
Então, a maioria dos países em desenvolvimento do setor público tem um percentual maior do
que do o setor privado do total de investimento em infraestrutura. No Brasil esse cenário é
diferente, isso não significa que tenha tanto recurso privado, na verdade os números vão mostrar
que no fundo o total de investimento em infraestrutura aqui é baixo.
5) Qual o papel dos bancos públicos no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento à infraestrutura?
R: Discussão quente essa porque no fundo ela também tem uma raiz ideológica, tem uma raiz
ideológica não resolvida. Então, tanto que um exemplo emblemático de um banco público que
tem essa questão ideológica contestada é o BNDES. O BNDES durante muitos anos concedeu
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os juros subsidiados para o investimento em infraestrutura e fez um crowding out no mercado
de infraestrutura de orçamento privado para infraestrutura tirando distorções indesejáveis. Por
outro lado, a tentativa recente de recondicionar o BNDES minguando o financiamento de
infraestrutura também trouxe o setor privado para o jogo e isso incentiva de uma maneira geral
um investimento de infraestrutura (inaudível). Então essa é uma situação mal resolvida. Ao meu
ver os bancos públicos tem sim um papel a cumprir, mas eu não acredito que é disponibilizando
crédito subsidiado, mas ajudando na priorização dos setores que daí devem ser investidos e
assim concedendo créditos para esses setores que possam ter um efeito incentivador. Então,
Caixa que tem um papel no financiamento do saneamento e na habitação dependendo de como
você enxergar a infraestrutura. O Banco do Brasil já não é um player tão importante, mas
poderia ser melhor utilizado e sobretudo o BNDES, sim, podem jogar um papel importante. Há
um papel para os bancos públicos, o financiamento da infraestrutura.
6) Qual o potencial do mercado de Capitais no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento a infraestrutura?
R: Eu acho que o mercado de capitais tem um papel gigantesco. Acho que é ele que deve ser o
mais induzido a entrar no jogo, só que para o mercado de capitais estar aí tem que ter uma
segurança jurídica, um ambiente institucional para negócio muito melhor do que está hoje,
porque o investidor privado para financiar essa infraestrutura ele não quer se meter em aventura
e o mercado de capitais não muda isso, é trazer mercado de capital privado para o
financiamento, para o investimento em infraestrutura. Então, aí nós estamos falando de
estabilidade de segurança política, estabilidade regulatória, um ambiente, quando a gente estava
falando de risco cambial que possa ser endereçado, tem uma série de questões que precisam ser
endereçadas ao mercado de capitais ter um papel mais ativo. Esse certamente tem que ser o
futuro.
7) Na sua avaliação qual tem sido o papel das instituições financeiras multilaterais no
financiamento em infraestrutura no Brasil?
R: Eu acho que tem um papel, por exemplo, para mitigar muitos dos riscos políticos, até mesmo
alguma coisa de risco cambial, mas eu acho que ainda tinha que ser muito maior. Eu acredito
que hoje as multilaterais têm uma presença no Brasil interessante no sentido de firmar alguns
acordos com alguns governos na estruturação de projetos, você tem o IFC mundial, você tem a
equipe de PPP do Banco de Desenvolvimento, você tem a UNOPS da ONU e são players
interessantes que trazem capital intelectual para ajudar a estruturar bons projetos e ao ter bons
projetos eles tomam alguns riscos quando esses organismos multilaterais entram que eles são
pagos, por exemplo, grande medida pelo êxito do projeto. Isso força a ter projetos melhores,
teoricamente, que sejam bancados e que atraem o capital para o investimento nos projetos. Isso
é uma linha, usar multilaterais como estruturadores para melhorar a qualidade dos projetos,
aumentar a credibilidade e atrair investimentos. Agora, tem uma outra questão que são as linhas
de financiamento desses bancos, por exemplo, o Banco Mundial, o BID, para investir em
projetos em infraestrutura e recursos que podem ser a fundo perdido e depois empréstimos.
Existe sim um núcleo nesse financiamento hoje, investimentos desses bancos multilaterais aqui
no Brasil, seja no nível Federal ou seja no nível subnacional, em alguns casos, inclusive
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descasados dos projetos de PPPs e Concessões por via de investimento público tradicional que
impactam também no endividamento de longo prazo nos governos. Se esse investimento é
grande ou pequeno eu acho que isso depende, naturalmente, não é grande, até porque nosso
investimento em infraestrutura de uma maneira geral é pequeno e poderia ser aumentado. Agora
de novo, isso dentro de um pacote de credibilidade dos governos.
8) Pontue a diferença do modelo mais contratual e mais pro-mercado vigente no
governo Fernando Henrique no setor de infraestrutura e esse modelo um pouco
mais centrado no estado que vigorou nos últimos anos aí principalmente durante
o governo Dilma. Pontuar as diferenças entre os dois.
R: Eu acho assim, que o governo do Fernando Henrique foi a primeira onda de desestatização,
ele foi focado em privatizações e focado em concessões, a gente não tinha as figuras das PPPs
como a gente tem hoje e certamente tinha uma discussão dupla de saneamento fiscal, ou seja,
do driver fiscal que eu te falei, está muito presente no governo do Fernando Henrique, ou seja,
precisamos dar uma saneada, então vamos vender os ativos, e vamos conceder e talvez juntar
concessão de energia, Telecom, por exemplo, e privatizações, mas naquele momento existia
também uma discussão papel do Estado, uma rediscussão do papel do Estado, ou seja, tem um
Estado menor que não precisa estar nessa área como um agente implementador, proprietário
desses ativos e tinha uma discussão também ideológica. No governo Dilma essa discussão
ideológica nem acho que ela foi tão forte como dizem e tanto que foi no governo Lula que foi
promulgada a lei das parcerias públicas privadas no fim de 2004, de uma certa forma sim, deu
ali a questão de fazer concessões tal por questões de caixa. Agora, realmente você tem razão,
teve um nível de intervenção muito maior, acho que setor elétrico é um grande exemplo disso,
detonou toda a lógica de investimento de privado infraestrutura na área elétrica gerando muitos
problemas para as empresas, mas se você tinha, por exemplo, essa questão das participações
grandes da Infraero nas concessões dos aeroportos e você não consegue de tudo, tem que manter
um certo controle público, você tenta, por exemplo, fazer no caso das rodovias, leilões por
menor tarifa, menor pedágio, que nem sempre parava em pé e afugentava os investidores ou os
investidores concessionário davam um “bid” lá embaixo pra levar e depois ficavam pedindo
reequilibro, então eu acho que esse modelo é mais estadocêntrico, não do ponto, tinha lógica
um componente ideológico, mas um componente de gestão só mostraram que também adianta.
Então, na verdade, cabe... acho que a gente ainda está em busca do nosso modelo de equilíbrio
entre qual o papel a gente quer do Estado e qual o papel que a gente quer que o privado tenha.
Talvez nesse governo essa discussão volte de uma maneira mais ideológica, nesse governo
Bolsonaro, tem um viés muito mais liberal, e aí será um outro teste, até que pode tirar o estado
de tudo, se ele não tiver um fortalecimento da regulação, por exemplo, ou da gestão de
contratos, também é benéfico, eu acho que isso a gente está para ver.
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Entrevista 7
1) Avalie como a estabilidade inflacionária influencia os investimentos públicos e
privados em infraestrutura considerando a experiência brasileira pré-plano real?
R: Pré-plano real não havia como se falar de investimento de longo prazo. Como a
infraestrutura depende de um investimento de longo prazo, na verdade, a estabilidade
inflacionária trouxe a possibilidade de você começar a financiar esse tipo de investimento
através de instrumentos de dívida. Antes a maior parte de investimento era feito com recursos
do Governo e não estavam atrelados a financiamento. Não havia financiamento privado para
infraestrutura, os títulos de crédito normalmente não ultrapassavam o prazo de um ano, era raro
ver operações com 3 (três) anos, de modo que não é possível falar em crédito privado de
infraestrutura pré-plano real.
2) Em um ambiente de contratos de parceria público-privada e concessões, qual a
influência da situação fiscal no financiamento a infraestrutura? Há diferença nesse
aspecto entre PPP e concessões? Há questões de cada nível de governo: Municipal,
Estadual e Federal?
R: Sim, há uma grande diferença. A concessão não depende de fluxo de recursos do governo,
na concessão o serviço é remunerado pela tarifa, isso já é uma grande uma diferença em com
relação à PPP. Na concessão você também fica exposto a questionamentos do setor público e
eventual intervenção, porém não fica exposto à disponibilidade de recursos financeiros por
parte do Governo. Na PPP, a partir do momento que existe a dependência de recursos públicos
para remunerar o serviço de maneira adequada, aumenta muito o risco de recebimento.
Infelizmente no Brasil, por questões históricas, o ente público seja Municipal, Estadual ou
Federal é alguém que você não consegue acionar para exigir um pagamento imediato. Você
até consegue obter sentença favorável e receber um precatório, mas até chegar neste ponto o
projeto já foi por água abaixo. Depender de pagamentos constantes, de qualquer que seja o ente,
é um risco grande para o financiamento de PPP. Para minimizar este risco, alguns agentes
exigem garantias que possam assegurar o pagamento das parcelas das PPPs por parte do poder
concedente. Por isso, PPPs de iluminação pública, que possuem uma tarifa destinada
exclusivamente para a prestação do serviço são vistas com bons olhos pelos agentes de
financiamento. Por outro lado, o mesmo não acontece com PPP de coleta de lixo. Uma eventual
taxa de lixo e coleta de resíduos sólidos mudaria este quadro. Da mesma forma, no caso de
PPPs estaduais uma das primeiras perguntas é sobre a garantia de pagamento por parte do
Estado. Quanto a diferença entre a PPP ser Municipal, Estadual e Federal, diria que sim, faz
diferença quem é o poder concedente para o financiador. Com mais de cinco mil municípios,
não é um consenso de como cada município entende PPP e as regras não são tão claras, então
a incerteza que existe com relação às PPPs municipais é maior. Além disso por serem menores,
há uma dificuldade maior em aprovar crédito para eles, a menos que o município tenha uma
tarifa direcionada para PPP, como no caso de iluminação pública. Outra alternativa para
viabilizar o crédito para PPPs de municípios seria um aval por parte do governo federal ou
estado. Sem estes mecanismos, fica difícil avançar no financiamento de PPPs municipais, salvo
em municípios de porte maior como São Paulo. Quanto a PPPs estaduais a percepção é mais
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favorável ao risco. Principalmente com relação a prestação de serviços continuados, como no
caso do metrô, porque o permissionário tem a capacidade de diminuir ou paralisar a prestação
de serviço na eventual falta de pagamento por parte do Estado. Quanto às PPPs do Governo
Federal há uma percepção de crédito melhor. Isto porque já existe um entendimento maior no
Governo Federal sobre a necessidade manter em dia o pagamento das prestações de PPPs para
viabilizar a participação do setor privado nas áreas de infraestrutura.
3) Como o risco cambial é relevante para o financiamento a infraestrutura? Quais
são os elementos sobre o elemento cambial que influencia o investimento?
R: O risco cambial é relevante porque o Brasil não tem poupança intern. O risco cambial está
ligado à dependência de recursos externos para poder financiar a infraestrutura no Brasil. O
financiamento em dólar requer o pagamento em dólar no final do prazo. Se houvesse poupança
interna suficiente para financiar o investimento de infraestrutura, ninguém estaria falando do
risco cambial. Devido ás crises econômicas no passado, existe uma preocupação muito grande
com o risco cambial no Brasil. O entendimento atual é que é impraticável passar esse risco
para o usuário, por exemplo, o usuário de água não pode ter sua conta de água variando de
acordo com a cotação do dólar. No entanto, acredito que há setores que permitem financiamento
em moeda estrangeira e conseguem suportar eventuais oscilações do câmbio. P exemplo você
poder dolarizar o uso de uma ferrovia para empresas que já trabalham dolarizadas, as trading
de commodities. Na agricultura a soja e fertilizantes, são dolarizados, por isso, o transporte
destes insumos também pode estar atrelado ao dólar. No setor de portos onde o frete é
dolarizado, preço do combustível é dolarizado, não vejo prejuízo de se trabalhar com
investimentos dolarizados. No entanto, há situações onde não há como passar o risco cambial
para o usuário. No caso do diesel, por exemplo, a Petrobras, em um determinado momento, quis
passar para o caminhoneiro de maneira automática as oscilações do câmbio e do preço do barril
de petróleo e não funcionou. Nestes casos as oscilações e riscos precisam ser monitorados e
administrados. O problema é que não existe no Brasil a possibilidade de se fazer hedge cambial
de longo prazo no mercado financeiro para os projetos de infraestrutura. Não é possível travar
um fluxo de 10 (dez) ou 15 (quinze) anos de Reais para Dólares. O Governo através da Fazenda
e do próprio Banco Central deveria desenvolver alguns mecanismos para que este mercado se
desenvolva. O Brasil tem que caminhar nesta direção, a questão cambial não pode mais ser
tratada como um tabu devido ao medo de uma corrida contra a moeda brasileira.
4) No Programa Nacional de desestatização (PND) e nos diversos programas
subnacionais de desestatização e de participação do setor privado, como foi o
desenvolvimento de mecanismos de financiamento em infraestrutura no Brasil?
R: Restrito, não houve preocupação em se desenvolver o mercado. A tarefa foi assumida pelo
BNDES e depois em determinado momento pelo FGTS da Caixa Econômica Federal. Na minha
opinião esta atuação inibiu outras soluções de financiamento ao mesmo tempo que antecipava
receitas para o Governo na medida que propiciou ágios maiores nos leilões que serão
amortizados no prazo do financiamento subsidiado do BNDES. Por isso, for prejudicial, há
obras de infraestrutura que precisam de subsídios, mas isso foi feito sem nenhum critério do
ponto de vista técnico. Teria sido melhor em muitos casos ter recebido uma outorga menor,
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com financiamento do setor privado do que um valor alto justificado pelo subsídio do
empréstimo do BNDES. No final o BNDES ficou no risco do projeto, quando poderia ter
passado para o setor privado. O pouco que foi feito para desenvolver este mercado está
relacionado a emissão de debêntures de infraestrutura que possuem isenção fiscal. Estas
debêntures têm sido utilizadas para financiar projetos, porém costumam contar com direito de
regresso contra as companhias responsáveis pelos projetos. Logo o financiamento de projetos
ainda tem muito a avançar. Uma parcela boa de culpa para que as alternativas não tenham
evoluído mais é a própria legislação de falências que regulamenta mecanismos de recuperação
de crédito e a capacidade de executar um contrato de garantias. O arcabouço jurídico da lei de
licitações e concessões também precisa ser aprimorado. A possibilidade de: recuperação rápida
dos projetos que não estão funcionando, tirar o acionista sem pôr o projeto inteiro a perder,
recuperar as garantias, exercer as garantias de uma maneira mais rápida e eficiente são
fundamentais para o desenvolvimento do financiamento a projetos. Casos recentes mostraram
que os credores não tinham mecanismos apropriados para recuperar o crédito. Entendo que o
governo tem ciência disso e está caminhando nessa direção. Há também uma parcela de culpa
por parte do Judiciário que ainda está aprendendo como lidar com estas situações.
5) Qual o papel dos bancos públicos no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento de infraestrutura? Como enxerga a mudança de bancos públicos ao
longo das últimas décadas?
R: Os principais bancos públicos em infraestrutura são o BNDES e a Caixa Econômica Federal
(incluindo o FGTS). A Caixa, historicamente, atuou no setor de habitação e saneamento. No
passado recente, usou o dinheiro do FGTS para investir em participações acionárias
minoritárias em projetos de infraestrutura. Estes investimentos foram feitos sem critérios claros
e na maioria não tiveram um bom resultado, alguns chegando inclusive a ser questionados. A
atuação da Caixa no setor de saneamento tem funcionado bem, junto com organismos
internacionais foi uma das poucas fontes de financiamento do setor. A participação do BNDES
se deu através de um misto de financiamento e subsídio. Acredito que a participação do BNDES
seria mais efetiva se ele financiasse a fase de implementação do projeto e depois transferisse o
financiamento para o setor privado. Por exemplo, uma vez que a hidrelétrica já estivesse
operando, com os contratos de venda de energia assinados, tudo funcionando, o financiamento
do BNDES poderia ser substituído por um financiamento do setor privado. O BNDES deveria
focar no financiamento durante fase de implementação dos projetos, mesmo porque em
coordenação com o poder concedente, teria mais condições de sanar eventuais problemas
durante a fase de implementação.

6) Qual o potencial do mercado de Capitais no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento da infraestrutura? Quais os momentos em que o mercado de
capitais se tornou o mais importante e menos importante e por quê?
R: O mercado de capitais tem ganhado importância no Brasil, o que o impede de ter uma
participação maior são os mesmos problemas que o financiamento enfrenta: dificuldade na
execução das garantias do projeto, capacidade de recuperar o crédito e falta de poupança a longo
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prazo. Com a queda da taxa de juros as pessoas vão naturalmente migrar para investimentos
de longo prazo para conseguir uma remuneração adequada para financiar sua própria
previdência. Neste sentido, o mercado de Capitais tende a ter uma participação maior no
financiamento de infraestrutura. Ao mesmo tempo, o apetite dos bancos por ativos de longo
prazo deve diminuir em função das mudanças nas regras de Basiléia. No mercado americano
os bancos já não atuam no financiamento de projetos de longo prazo, deixando este papel para
o mercado de capital e agências de fomento. Acredito que a medida que o Brasil aprimore o
arcabouço jurídico das concessões e recuperação de crédito o mercado de capitais pode ser o
principal agente no financiamento de infraestrutura.
7) Na sua avaliação qual tem sido a atuação das instituições financeiras multilaterais
no financiamento infraestrutura no Brasil? Como a política destas instituições
mudou ao longo das últimas décadas? Quais são os players multilaterais relevantes
e como se comportam?
R: É um setor com o qual nunca tive muito contato. Vejo o Banco Mundial com uma
participação mais relevante. Sua participação e os contratos de financiamento tem sido feitos
com o setor público. Ele interage com o Governo Federal e Estados no financiamento de obras
públicas. Normalmente estes financiamentos possuem garantia do ente que está executando os
projetos e não dependem do fluxo de receitas do projeto. Costumam ser feito em dólares e em
determinados momentos era o único financiamento de longo prazo disponível para o Brasil.
Acredito que a tendência é de que estas instituições multilaterais tenham uma participação
menos relevante no volume total de financiamento no futuro, mas acredito que tenham um papel
relevante em ajudar ao mercado brasileiro estabelecer as melhores práticas de financiamento
devido a capacidade técnica e experiência que possuem de outros países que estão
desenvolvendo seu financiamento doméstico.
8) Faça uma comparação entre o modelo contratual a partir do governo Fernando
Henrique e o modelo estatal do governo Geisel?
R: O modelo Geisel eu não acompanhei. Até onde eu sei, se baseou nas contas públicas para
fazer os investimentos. Toda a infraestrutura era pública, não havia empresas privadas
responsáveis por definir os projetos e operar a infraestrutura. A participação do setor privado
ocorria apenas na fase de construção como um prestador de serviço para o Governo. Se foi
eficiente, ou não, não tenho como avaliar. O que posso dizer que talvez fosse difícil replicar
este modelo hoje devido a estrutura da administração pública e da lei de licitações (Lei 8666).
Por não ter tantas amarras, o setor privado consegue ser mais eficiente na contratação da obra,
administração e operação dos ativos de infraestrutura. Por outro lado, a participação do setor
privado requer agências reguladoras fortes e mecanismos de fiscalização maiores. As
concessões de rodovias do Estado de São Paulo são um exemplo de como o setor privado pode
ser mais eficiente na construção e operação de rodovias se as regras forem claras e a fiscalização
presente. O setor de telecomunicações também é prova de que infraestrutura de
telecomunicações só pode avançar no Brasil a partir do momento que a operação saiu da mão
pública e passou para setor privado. Hoje o estado não tem capacidade de desenvolver e operar
a infraestrutura do país por inúmeras razões: estrutura da máquina, a legislação e as próprias

208

restrições que a administração pública possui. A maior participação do setor privado é uma
tendência não só no Brasil. No Brasil talvez esta tendência seja mais acentuada devido à
escassez de recursos públicos (limitada capacidade de endividamento) e a necessidade de
financiamento por parte do setor privado para fazer os investimentos necessários.
Por isso, acho que não resta muita dúvida sobre o caminho que o país irá seguir daqui em diante,
porém este caminho requer uma melhor regulamentação devido a necessidade de uma interação
constante entre o setor público e setor privado.
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Entrevista 8
1) Avalie como a estabilidade inflacionária influencia os investimentos públicos e
privados em infraestrutura considerando a experiência brasileira pré-plano real?
R: Durante o período hiperinflacionário era difícil você achar alguma obra ou quer pelo setor
privado quer pelo setor público que tivesse um retorno, um fluxo de caixa que renderia aquilo
que renderia na ciranda financeira, tanto isso é verdade que se você olhar lá, eu tenho até uma
parte, não sei quantos trilhões de por cento de inflação nós tivemos de 1980/1994 e o PIB do
Brasil cresceu em média 2.3 por cento, ou seja, não teve praticamente investimento em
infraestrutura necessário para nós termos um crescimento sustentável, mas isso daqui também,
veja, não quer dizer que o fato de eu ter hiperinflação não ajudou meus investimentos em
infraestrutura isso é verdade, mas mesmo depois da queda da inflação os meus investimentos
em infraestrutura também continuaram caindo por outros problemas. Quais foram esses
problemas? Um dos produtos da dívida pública, quer queira quer não, começou a subir e a
dívida do setor privado durante a época do plano real ela entrou em infraestrutura em relação à
privatizações e etc., mas aí entramos num governo que gostaria apenas de entrar com setor
público e ajudou, mas obviamente o setor público nós saímos de uma dívida de 45% do PIB
para 78% do PIB por monte desonerações tributárias e por momentos ideológicos onde o capital
privado era bem vindo desde que aceitasse tanto de retorno com tanto de risco. Veja, não dá
para você travar essas duas coisas na minha cabeça, ou você fala no risco e eu digo o retorno
ou você fala o retorno e eu digo o risco que eu estou disposto, agora você me dá o risco e o
retorno e eu não quero entrar e quanto mais você grita, quanto mais você fala mal de mim, mais
eu me sinto arriscado e menos eu invisto, tanto é que durante o segundo período Lula e primeiro
e segundo período Dilma você vê que o investimento em infraestrutura era muito pouco, mesmo
na época do Fernando Henrique, não passava de 2.2% do PIB, mas chegou a bater 2%, 1.8,
1.7, chegamos no absurdo de 2017 o investimento em infraestrutura não passar de 1.17% do
PIB e o que é pior, pra você manter, ou seja, recuperar a depreciação acumulada, ou seja, você
não está melhorando nada hein, melhorando nada, você precisa investir pelo menos 2.3% do
PIB todo ano. Para 2040, no mínimo, você deveria fazer um investimento de 5.5% (cinco e
meio) do PIB todo ano, significa dizer mais ou menos uns 80 bilhões de dólares. Meu Deus,
quem vai botar essa grana? Então você está no momento que, ah mas o governo tem! Esquece
o governo. O governo não tem dinheiro nem para pagar o aposentado, vamos botar o setor
privado, aí fica aquela coisa vou colocar quem, OAS, Oderbretch, Andrade Gutierrez, quem
que eu vou botar pra fazer, então vamos confiar no chinês, eu acho ótimo confiar no chinês,
mas o chinês não vai conseguir trazer todo ano 80 bilhões de dólares, mantém o setor privado,
o setor privado tá, e o funding vem da onde, daí começa a falar, bom vamos pegar do BNDES,
porque todo mundo fala, olha sem o BNDES não tem investimento em infraestrutura, isso é
uma falácia para as finanças, está errado um negócio desse, porque você tem investimento em
infraestrutura mesmo se eu te emprestar IGPM + 10, a questão é: o fluxo de caixa vai fechar.
Se o governo aceitar tarifas mais altas, eu tenho possibilidade de fazer debêntures incentivadas,
eu tenho possibilidade de pegar dinheiro funding de bancos, eu não preciso ficar totalmente
dependente do BNDES, mas é que o BNDES, lógico, é uma grana subsidiada, de novo é uma
falácia dizer que não é subsidiado, porque existe o argumento que o trabalhador quando dá o
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FAT ele não tem outra oportunidade de investir, isso é errado, óbvio, dá uma parte do FAT para
mim que eu sei onde vou colocar, eu não vou querer ganhar TJLP como eu ganhava, então deixa
comigo que eu sei onde vou colocar, mas se a gente quiser investir em infraestrutura, urge ao
governo passar a aceitar tarifas, pedágios mais caros, porque o custo do funding, eu não posso
mais ficar dependendo do BNDES, além do que, mesmo que eu dependa do BNDES, agora não
vai ser mais TJLP, é TLP, então resumindo aqui, durante a fase inflacionária, investimento em
infraestrutura foi muito ruim, durante a fase pós inflacionária ela também foi ruim, mas isso
não quer dizer que a inflação ajudou, muito pelo contrário, teve outros problemas, um problema
ideológico e na hora que o problema ideológico passou a ser de certa forma endereçado, eu tive
um problema de dívida PIB e aí juntou com a Lava-Jato, em nenhum momento estou falando
mal da Lava Jato, mas é que calhou de estar sempre no lugar errado, primeiro lugar, você tá no
lugar errado da hiperinflação, segundo lugar você estava no lugar errado por ideologia, terceiro
lugar você estava no lugar certo, mas aquele que poderia fazer tá todo mundo na cadeia, e o
BNDES não quer dar dinheiro, então o investimento em infraestrutura, a coisa simples, você
entende finanças, fluxo de caixa fecha, “olha o custo da minha dívida é muito alto”, não tem
problema, eu ajusto pela tarifa, “não mas isso eu não aceito”, governo se você quiser fazer uma
PPP ou uma concessão é o que a gente tem, e um dos problemas, talvez eu já esteja até
colocando outras perguntas, um dos problemas da infraestrutura do Brasil, diferentemente da
Colômbia, é que nosso revenue stream é totalmente indexado a reais e IPCA e IGPM, ou seja,
eu não posso contar com a IFC, eu não posso contar com o BID, eu não posso contar com
funding dos banco dos BRICS, então são todos denominados em dólar e nem eles querem correr
esse risco, não tem (inaudível) para 10, 20 anos e nem eu como on lender vou querer correr o
risco, porque o BNDES pode repassar o dinheiro para o banco, e falar: você corre. Não, eu não
vou correr esse risco, meu revenue stream é em reais, minha dívida é em dólar, 20 anos, “Ah,
mas lá na frente você se ajusta”, não mas se eu tomo um calote, um problema de um ano, tenho
que alocar isso aí no meu capital, isso daí meu (inaudível) vai para o fundo, eu tenho que alocar
mais capital, então duas coisas: ou o governo passa a aceitar tarifas mais altas e/ou ele passa
aceitar tarifas mais indexadas ao dólar como a Colômbia faz. Não, mas isso é impossível,
bobagem porque Itaipu é indexada ao dólar, é questão de você entrar em um negócio desse, é o
que temos para hoje.
2) Eu já vou pegar uma carona nessa resposta que o Senhor deu e tem uma parte aqui
que envolve as agências multilaterais, então a pergunta seria: o financiamento a
projetos de infraestrutura, a partir da atuação das instituições financeiras
multilaterais nos financiamentos de infraestrutura no Brasil, qual tem sido a
atuação dessas entidades aqui no Brasil, quer dizer, as instituições financeiras
multilaterais no financiamento de infraestrutura? Quais são os Players mais
importantes dessas instituições e como que eles atuam no Brasil?
R: Respondendo com uma palavra só, poderia dizer que essas multilateral agencies que a
atuação dela é de complementaridade, complementaridade do BNDES, complementaridade
das minhas debêntures incentivadas, como eu te falei a maior parte, quer dizer, todas, a não ser
o BID que teve ter alguma coisa de linha indexada a reais, mas a maior parte tudo em dólar,
então você colocar, vamos supor, eu quero fazer um (inaudível) equity 70/30, eu até topo você
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me dar 10% do multilateral agency, acima disso você está muito arriscado, então respondendo
principalmente diretamente a sua perguntava ela está como complementaridade. A não ser que
eu tenho uma garantia do governo federal, por exemplo o New Development Bank ele dá
bastante recursos para municípios, que aí não é o caso do setor muito privado, ela dá recursos
para municípios em dólar e você não tem uma estrutura de project finance, mas aí você passa
pela CONFIEX e o governo garante tudo, se tiver uma oscilação cambial o governo garante.
Mas não é isso porque o problema também está em estradas, essas coisas e o governo não pode
garantir todo esse risco, não existe almoço de graça, quem vai garantir o risco cambial de 20
anos, não tem jeito, então quem mais atua US Eximbank, (inaudível) Alemão, isso vai depender
muito de quem são os players, quem são os stakeholders. Então você tem URB Investiment
Banking, ISC, BID, BAG, FMO, os EXIM’s da vida, os EXIM’s Bank da vida depende de
quem é o material, por exemplo, se nós estamos falando na época da Petrobrás, tinha muita
coisa do Korea Exim, porque eu pegava muito dreanly unit da Coreia, então Korean Exim dava
bastante bastante recursos e agora com um pouquinho mais China Exim Bank e China
Development Bank, mas ainda tá, esses são os papéis do multilateral agency que a gente está
indo, se por exemplo, não é projeto de infraestrutura mas é a compra de um equipamento
eventualmente com garantia corporativa, pode ser, mas e o Novo? É complementar. Essa turma
não vai destravar, acho que é algo importante passar o seguinte, esses multilateral agency, a
grana deles, por mais que eles estejam propensos a emprestar para o Brasil, não são eles que
vão destravar, não é o principal pitfall da falta de investimento, o problema não é deles, o
problema é que todo nosso revenue stream é em reais, eles querem dar dinheiro, nós que não
queremos, nós que não queremos. Não é que nós que não queremos, eu não quero esse
descasamento, então fica aquela coisa, ele vem dar o dinheiro daí eu falo: tá, mas quem corro o
risco? Eu corro o risco, não, não, me dá uma malinha em reais, não, uma malinha em reais fica
caro, fica tão caro quanto a malinha da tesouraria do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil.
Então a gente bate na porta do BNDES, uma debênture de infraestrutura.
3) E aí, a questão do risco cambial, ela acaba sendo relevante...
R: Totalmente relevante, isso não é relevante, isso é deal break. O risco cambial eu não corro,
eu já vi alguns financistas falarem: não, veja, você perde dinheiro no primeiro ano, vamos supor
que o câmbio vai para 5 (cinco), você se ferra, sim mas ai você põe return to the mean, se volta
pra média, sim, mas não é assim que funciona o banco, se eu tomar um totó no primeiro ano,
se ele não pagar minha dívida e isso eu já vou ter que aportar mais capital de acordo com a
Basiléia ou de acordo com etc. e tal, então não é que ao fim dos 20 anos eu ganho dinheiro, eu
não posso tomar calote intermitente, não é assim, porque todo mundo fala: que na média você
ganha! Não, eu não trabalho na média, banco não trabalha na média, o banco tem que estar
casado, tem que estar de acordo com a Basileia 3 com o buffer de liquidez 100% do tempo, não
é assim, olha eu quebrei, não quebrei, quebrei, não quebrei, quebrei, não quebrei, mas em 2050
eu estou bem, não é assim que funciona, então respondendo diretamente, o risco cambial é um
deal breaker em projetos de infraestrutura no Brasil. O BID fala: te dou uma em dólar. O que
nós vamos falar para o BID? Só se você correr o risco ambiental, porque eu como banco on
lender não garanto isso daí se quiser entrar sozinho, entra, o BID não vai entrar, a não ser que
tenha garantia da União.
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4) Professor falando um pouquinho dos bancos públicos, qual seria o papel dos
bancos públicos no financiamento do desenvolvimento de mecanismos de
financiamento de infraestrutura e como que esses bancos públicos têm atuado no
Brasil nas últimas décadas?
R: Olha, o banco público, se a gente falar Caixa Econômica, Banco do Brasil, a atuação dele é
bastante semelhante do Itaú, Bradesco, etc., não difere nada, eles têm risco, eles pensam com
retorno, o custo é deles e geralmente estão sempre esses bancos no consórcio. Então não são
eles que tomam mais risco do que a gente, não! Quando eles tomam o risco? Vejam, tem
projetos que passou por aí que a gente sabe que o risco socioambiental era inaceitável, o que eu
quero dizer com o risco socioambiental era inaceitável, a gente sabe que a maior parte, 90%
dos bancos brasileiros, são adequados aos princípios do Equador. Princípio do Equador o que
é? É uma ferramenta Framework, Risk Framework Analysis, que você usa IFC Performance
Standard. O IFC Performance Standard é como é que o teu projeto deveria estar em relação a
parte ambiental, se você reassentou as famílias? Reassentei! Como foi feito? Foi feito assim,
assim, assim. Você fez as oitivas com os indígenas? Fiz! Como foi feito? Foi feito assim, assim!
Você tem biodiversidade? Tenho! Como é que você realocou? Então a primeira coisa desse
equal to principals, você pede para o teu cliente fazer um, como é que chama, um environmental
analysis, onde você está, e depois um environmental gap analysis, onde você deveria estar de
acordo com a IFC. Feito isso, o que que os bancos signatários do princípio do Equador pedem?
Eu quero que você faça um enviroment action plain, ou seja, como é que eu vou bridge those
gaps, como é que eu saio de uma parte não aceitável de risco para uma parte aceitável de risco.
Se você não fizer isso eu não aceito. Por quê? Porque a lei 6938, de 1981, que mostra o sistema
de corresponsáveis por problemas socioambiental, mostra que os bancos no Brasil são
corresponsáveis por problemas socioambientais, se você tiver problema, por exemplo, em Belo
Horizonte o ministério público pode me chamar para pagar isso daí porque tem usual procedure
junto, em nenhum lugar da América Latina você tem, coloca o banco como um sócio
corresponsável como lender corresponsável, e o Ministério Público está questionando pelo
menos há uns 4 anos atrás, ele questionou 100% das obras de infraestrutura no Brasil por
problemas socioambientais. Agora, você está com uma espada de Dâmocles na cabeça que os
bancos não querem correr, então ou você faz isso ou eu estou fora. Aonde entra o banco público?
Às vezes tem alguns projetos que os bancos privados não aceitam que por, como é que chama,
chapa Branca alguns bancos públicos acabam entrando, principalmente em algumas
hidrelétricas da Amazônia, olha a gente está vendo que tem problema, mas paciência tem que
fazer. Mas veja, isso não é questão de environmental is not just about turtles, é o que a gente
sempre fala, eu vou tomar um “tuitaço”. Se eu tiver uma invasão dos movimentos atingidos por
barragens a obra atrasa, a obra atrasa eu não vendo energia no GRID, eu não vendo energia no
GRID eu vou ter que comprar energia no PLD, no SPOT, ou seja, eu já entrei em default, fora
isso, pode correr um “tuitaço” contra determinado banco, preço da minha ação cai, ou seja, “we
are talking about money here”, isso é um risco, o risco socioambiental é um risco de imagem,
risco de crédito e risco legal, então ele deveria estar em budget em qualquer análise de risco de
project finance porque infelizmente a lei de 1981 mostra que o banco é corresponsável e
perguntaram pro Supremo até onde iria a responsabilidade dos bancos. Herman Benjamin, ele
respondeu “cada caso é um caso”, quer dizer, aí fica mais complicado, porque não é que os
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bancos, na minha opinião, não é que os bancos não queiram correr riscos, risco a gente corre,
risco a gente precifica, o que não se precifica é a incerteza, o que que você quer? O padrão de
desempenho do IFC está bom para você? Não, cada caso é um caso. No momento que você não
coloca o padrão que você pede eu não sei como precificar, ao passo que eu não sei como
precificar, isso não é mais risco, isso é incerteza, como é incerteza eu não entro. Então,
eventualmente você pode até perguntar, das lacunas do meio ambiente você acha que esse novo
governo vai melhorar? Não, a questão não é essa, a questão é você ter uma legislação onde os
bancos são corresponsáveis, a gente não quer, os bancos não querem exibir a culpa de ser
corresponsável, mas a gente quer o padrão, até que linha d’água a gente pode ir além de
responsabilidade e o que você precisa fazer. Ai assim está bom? “Às vezes sim, às vezes não,
depende.” Não, não é depende, ai você me preocupa. Então, eu acho que um problema aqui é o
custo, mas isso o governo tem que aceitar, dólar eu não aceito, risco socioambiental o banco é
corresponsável, como é que eu endereço isso? O Ministério Público tem que dizer até que ponto
eu deixo de ser corresponsável e até que ponto eu posso ir, até aí eu estou limpo na carteira do
Ministério Público, acho que isso é um ponto crucial, também.
5) Professor, e o mercado de capitais? Qual o papel que ele poderia desempenhar do
ponto de vista do desenvolvimento de mecanismos de financiamento de
infraestrutura e em que momento que o mercado de capitais se tornou mais e
menos importante no Brasil?
R: Agora ele está se tornando cada vez mais importante, você vê que tem vários projetos cada
vez mais financiados por debêntures de infraestrutura, por dois motivos: um, a taxa de juros
está muito baixa, a SELIC está muito baixa, então o pessoal quer alguma atratividade para
comprar, não está querendo só ir no Tesouro Direto, outra, você não está pagando ou não vai
mais pagar TJLP, você vai pagar TLP que é NTN-B, então está ficando caro, só que quem
compra debêntures de infraestrutura precisa ter em mente que durante a fase pré-operacional
se não houver, se não existir uma garantia dos sponsor essa turma está correndo um risco
enorme, porque você fala: não, espera um pouquinho, eu não tenho sinking fund, eu não tenho
escrow account, eu não tenho pledge do equipamento, eu não tenho revenue stream, eu não
tenho todo esse rol de garantias, sim, você tem! Eu não tenho seguro performance, seguro
garantia? Tem, mas você não tem seguro contra atraso de licença ambiental. Se o negócio não
entrar em operação naquele momento, a debênture entra em default, então eu não sei se quem
está comprando essas debêntures sabe exatamente o risco que está correndo. Eu adoraria
comprar uma debênture incentivada de infraestrutura somente depois do projeto entrar em
operação, e quando o cara vira para você e fala: eu tenho o revenue stream, isso é bobagem, o
revenue stream só vai existir quando a obra estiver pronta. Enquanto a obra não tiver pronta eu
tenho um risco enorme que é o meio ambiente. Por que o meio ambiente? Para eu tentar falar
com o meio ambiente, o cara que está fora dessa esfera de project finance fala: é só pegar a
licença! Não, não é assim! Você tem que pegar a licença do CECAV, que cuida de cavernas,
você tem que pegar a licença com ICMBIO, que cuida da biodiversidade, o negócio do Chico
Mendes, você tem que pegar a licença para ver se tem a Funai, você tem que pegar a licença se
tiver órgãos estaduais, você tem que pegar a licença se tiver com dois estados também com o
IBAMA. Todos têm que dar , só que todos têm agendas diferentes e pensam diferentes e se um
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falar não atrasa todo o processo e mesmo que todos falaram sim, o IBAMA me deu uma licença,
mesmo assim, chega o Ministério Público e fala: não concordo, ou seja, aí você fica numa e
fala “oh gente, dá para vocês se acertarem?” Numa dessas se eu compro uma debênture
incentivada e um banco está sendo questionado no Ministério Público o que que o banco vai
fazer? Ele vai parar com o desembolso, “espera aí, o Ministério Público está me chamando para
explicar”, ele vai parar com desembolso. Se ele para com o desembolso aquele revenue stream
que você entrou no mercado de capitais vai sofrer um “totózinho”, então eu acho que você tem
um problema crasso aí para saber até onde vai a responsabilidade dos bancos em relação ao
aspecto ambiental, não é a celeridade, não adianta você me dá licença, você me dá licença e o
MP fala: não vale. Isso daí seria bom se fosse endereçado, seria muito mais simples vender
debêntures de infraestrutura, que é o caminho, porque não do BNDES, não, o BNDES está
ficando caro, só que eu não sei se quem compra, porque a hora que o cara que compra uma
debênture dessa, geralmente o speech é o seguinte: você tem seguro-performace, tem seguro
garantia, a obra vai entrar em operação. Sim, mas se tiver uns caras acampados, ou indígena ou
não sei o quê e o Ministério Público me chamar não tem seguro que garanta isso. Então, essa
turma no meu parecer eu acho que tem muita gente correndo risco que não está bem avaliado,
que está no mercado de capital, mas a tendência é cada vez mais mercados de capitais, essa
turma entender o risco que está e aquela coisa, tudo tem um preço.
6) Professor em uma das primeiras intervenções que você fez você falou um pouco
dessa questão do modelo mais estatal né, principalmente no governo Dilma, existe
parâmetros de comparação entre aquele modelo mais contratual do Fernando
Henrique e esse mais estatizante do governo Dilma principalmente?
R: Veja, existiu, porque na primeira parte, durante a fase Lula você não precisava fazer muito
investimento em infraestrutura porque estava com hiato do produto enorme, então os astros
sorriram para o Lula, você estava com um bruta hiato do produto e a “marolinha” você estimula
o consumo, cresce 7,5 (sete e meio) e não bate tanto na inflação. Eu entreguei para Dilma o
mercado assim, crescimento aqui em aparelho capacidade produtiva quase com o padrão na
infraestrutura, o certo seria: vamos melhorar a minha capacidade produtiva, que era educação
e infraestrutura e depois eu aumento o consumo. O erro foi que ela tentou aumentar o consumo
e falou: não, as obras públicas deixa que eu faço, só que não tinha dinheiro. No segundo período
Dilma, ela falou “quero o setor privado”, mas maltratou o setor privado, foi quando ela falou
“olha o risco é esse eu não pago mais do que 6%”. “Não, mas eu quero 7”, “Não, porque vocês
não são patriotas, porque...” Veja, quando você precisa de dinheiro, a questão é: Qual é o meu
risco? Quanto mais você grita, é que nem aquela reunião que o (inaudível) teve agora no
departamento do Tesouro dos Estados Unidos, teve uma reunião com os bancos de Wall Street
para dizer que a liquidez está tranquila. Só essa reunião já me assustou, quer dizer, só de você
me chamar para dizer que eu não tenho risco, mas eu preciso de vocês apesar de eu não gostar
de vocês, você me assusta, se eu não quiser esse teu retorno e você me chamar de não patriota,
eu não quero mais seis, eu quero oito, até que ela percebe e fala: está bom eu pago 9! Não
adianta você brigar, você não briga com quem tem dinheiro, “follow the Money, Richard
Nixxon, baby”. Ela brigou com quem tinha dinheiro que era o setor privado, olha eu faço e
aconteço, é o PPP, mas o governo tem que poder, e o pré-sal é nosso. Legal, o pré-sal é teu.
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Você tem dinheiro para tirar? Não, não tenho, mas a Petrobras vai ter que investir 30%. Tá bom,
a Petrobras tem dinheiro? Não, não tem, então para tudo a exploração do pré-sal. Você tem que
ir até netuno, uma bruta de uma quantidade de dinheiro, mas não tem dinheiro que segura o
preço da gasolina. Agora finalmente o Serra foi aprovado e falou que se tem um right of first
refusal, a Petrobras tem o direito, se você não quiser passa para outro e aí sim conseguiu
deslanchar um pouquinho pré-sal e parar com essa bobagem, por exemplo, tem que ser
equipamento nacional. Para que eu quero fazer um dreanly unit no Brasil se tem um coreano
que faz muito mais rápido, muito mais barato e melhor, ou em Singapura. Então essas coisas
atravancavam demais o óleo e gás, aquele teu bilhete premiado nessa brincadeira enquanto isso,
normalmente que você coloca isso, o que que acontece, o mercado...(pausa do entrevistado)

Onde eu estava? Eu me perdi!

Entrevistador: O Senhor estava exatamente na questão do por que a gente fabrica aqui se um
coreano, por exemplo...

Continuação Resposta: Exatamente, para que um cara que fabrica aqui se um coreano pode
fazer melhor, um cara do Singapura pode fazer melhor. Então, tudo isso começou a atrapalhar
e nessa brincadeira de falar que eu tenho um bilhete premiado, chegou um cara nos Estados
Unidos e falou que tinha uma nova tecnologia, qual é? O fraking, é o shale gas. Pronto! o présal é teu então fica em cima disso. Você está perdendo tempo. A idade da pedra, não acabou
com o fim da pedra. Vai chegar uma hora que o mundo não vai precisar tanto de petróleo quanto
você acha. Agora o mercado está a Arábia Saudita, Rússia e Estados Unidos com shale gas e
você ainda discutindo se o pré-sal é nosso. Já deu, então foram medidas que você falou: a mas
eu não tive inflação. Sim, mas tive outros erros de política macroeconômica e ideológicos que
atravancaram o meu investimento. Bom, mas e agora está tudo bem? Sim, mas quem poderia
fazer essas obras estão na cadeia, quem que eu vou chamar para fazer? E outra, não é questão
de se fazer uma obra, eu preciso fazer uma hidrelétrica, eu preciso fazer uma termelétrica, eu
preciso fazer uma baita de uma linha de transmissão, quem que vai fazer isso aí que não esteja
envolvido na lava jato. “Ah, mas esse cara está, mas não está...”. Não, pode até estar, mas não
estar não sei o que, mas o banco não vai querer emprestar para esse cara, vou fazer um
conference call com ele, mas agora não dá porque não é o banho de sol dele, não dá, quer dizer,
qual é o player que vai realmente duplicar ou triplicar investimento em infraestrutura sendo que
todos que faziam estão citados ou condenados na Lava Jato?! Então, está difícil negócio de
infraestrutura, por isso que eu não estou bullish no crescimento sustentável do Brasil. Falar,
agora vai? Não, eu acho que tem um hiato bacana, vamos crescer, se tudo der certo, se bem que
o mercado exterior está bem problemático, mas vamos bater na parede e vamos ter um voozinho
da galinha. Você já deve estar cansado de me ouvir falar, eu sei... eu sou o jockey do Apocalipse.
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7) Existe uma diferença entre PPPs e Concessões. Qual seria a diferença entre essas
duas modalidades pensando exatamente em financiamento de infraestrutura?
R: A Concessão é aquela que você faz sem ajuda nenhuma do governo. Por exemplo, você quer
fazer uma concessão e fazer duplicar, triplicar, quadriplicar sei lá fazer o quê na Bandeirantes,
você cobra o pedágio e eu digo sim ou não, se você tomar prejuízo o problema é teu. Uma PPP
(Parceria Público-Privada) a gente sabe que não vai ter retorno, eu quero fazer um presídio em
Piauí, que retorno você vai te? Por mais que você cobre alguma coisa ou vamos supor, vamos
tirar o presídio, quero fazer uma estrada ligando Quijingue a Melancias, é importantíssima essa
estrada, mas o preço de viabilidade é muito caro, não vai dar certo, então não dá a concessão.
Então o governo entra aportando a complementaridade dos recursos, esse é o PPP, esse é o PPP,
então o governo entra com complementaridade. Essa obra é importante, “tá, mas eu faço essa
obra desde que eu pague tanto, cobre tanto de pedágio”, não, se eu tiver esse pedágio ninguém
vai passar por aqui porque ele é muito caro, bom então o governo entra com 20, 30% do valor
do pedágio para que o projeto fica em pé. O problema disso daí? O problema é que quando um
banco entra em uma PPP, o banco não tem medo de ser (inaudível), o banco tem medo, veja,
em 20 anos nós vamos ter de quatro a cinco governos, existe um bruta de um risco do próximo
governo ser da oposição da situação e falar que não concorda, não concordo, não pago tudo
isso, ou seja, o negócio desmonta, ele falar não concordo, um governo populista e me quebra.
Então um governo ou um banco que falar que gosta de PPP está mentindo, se não for São Paulo,
Paraná, é difícil você falar: vamos fazer uma PPP em Alagoas, posso estar enganado, de jeito
nenhum, só se tiver garantia do Governo Federal.
8) E a questão fiscal pode ser um impeditivo numa situação dessa?
R: Aí é problema deles, lógico que vai ser, mas eu correr risco, desculpa falar, mas Acre,
Alagoas, 20 anos para uma PPP não existe, eu prefiro fazer uma concessão. “Ah, mas o Governo
do Acre...”, não é questão do Governo do Acre, pode ter um cara completamente que respeita
o contrato e pode vir um outro, por motivos populistas e falar não pago isso, e a gente sabe que
o governo muda e é justamente aí que ele ganha voto, quebrando o que o anterior fez, você sabe
que o Brasil é assim, ele fala: olha, o governo passado foi um horror, eu vou rever tudo, fazer
uma devassa nas contas. Sim, uma devassa nas contas pode fazer ou pode não fazer, mas só o
fato de achar que ele pode fazer eu não quero entrar e agora que tribunal eu vou pegar esse
cara? “Ah, mas com o tempo você recebe o dinheiro de volta...” Filho eu sou banco, eu não
posso demorar 3 meses, 1 ano, isso eu vou ter que usar capital, se usa o capital o cost of equity
é muito mais caro. Não é que eu não quero, por exemplo, o pessoal fala “Não, certamente se
você entrar em uma briga judicial você vai receber”. Se Deus quiser, mas eu não quero nem
atraso, porque atraso custa dinheiro, é cost of equity que tenho que botar. Se o cara não me
pagou, atrasou 1 (um) ano eu tenho que alocar capital, esse alocar eu poderia usar para outra
coisa, então já está dando prejuízo. Então chega um cara e me fala: você quer alocar capital
numa PPP ganhando um RAROC de 12 ou quer fazer o mesmo volume para o mesmo cliente
com RAROC de 12,5? Muito risco, não vou entrar, muito risco. Então PPP sem garantia do
Governo Federal, tirando São Paulo, acho muito difícil.
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Entrevista 9
1) De que maneira a estabilidade inflacionária após o plano real influenciou os
investimentos públicos e privados em infraestrutura?
R: Bom, é um contexto macro, de fato, da estabilidade. A estabilidade obviamente que ela foi
extremamente positiva, óbvio, então desde logo a estabilidade dá um horizonte para os
investimentos, para as decisões de investimentos mais claro e nesse sentido ela é
inequivocamente um benefício. O que, por outro lado, a maneira como ela foi executada, com
a valorização cambial, com taxas de juros elevados e que talvez não tinha outra alternativa no
momento, até para o plano poder acontecer e depois com crise cambial de 98 por conta da
supervalorização, etc., então isso acabou sendo prejudicial a investimento que tem longo prazo,
investimentos em geral na economia, vamos lembrar que a taxa de formação do capital no Brasil
nunca deu uma subida compatível com o maior grau de estabilidade que a gente teve, a gente
sempre teve taxas de juros reais bastante elevadas e acho que talvez seja nesse momento agora
que a gente está vivendo o primeiro momento em que, de fato, eu consegui ter taxas reais de
juros mais baixas e um horizonte onde a estabilidade, afinal, está entregando um horizonte de
custos de investimentos mais compatível. Então assim, desde logo a estabilidade foi, é
absolutamente fundamental como uma condição sine qua non, você poder fazer conta, poder
ter expectativas mais concretas, poder planejar, mas o contexto macroeconômico que ela, pelo
meio do qual ela foi implantada e talvez em algum momento não tivesse alternativa, mas que
se teve problemas ao longo da execução, da implantação, também produziu um quadro
sistemático de taxa de juros extremamente elevadas, flutuação cambial extremamente elevada,
vamos lembrar que a gente ainda teve a crise internacional em 2007, 2008, teve crise em 97,
98, então assim, a estabilidade sozinha ela não conseguiu entregar tudo que se imaginava, mas
ela é uma condição de partida especialmente relevante.
2) Em um ambiente de contratos de parceria público-privada e concessões qual a
influência da situação fiscal no financiamento a infraestrutura? Há diferença nesse
aspecto entre PPP e concessões?
R: Bom, eu sou oriundo de finanças públicas desde os anos 80, então assim, finanças públicas
em ordem para mim é algo básico, não adianta se imaginar não só a extensão de direito, não só
investimento etc., com finanças públicas desarrumadas, gastos correntes crescendo acima da
sua receita etc. Então, acho que assim, mesmo perspectivas keynesianas (inaudível), como
dizem os italianos, mesmo essas perspectivas é o privilégio do investimento, então assim, o
orçamento é um investimento, investimento relevante. Então você tem que ter condição fiscal
tanto para expandir seus gastos sociais como para expandir os investimentos, então condição
fiscal sólida significando administrar, ter um bom gerenciamento do gasto corrente, como ter
um orçamento de investimento consistente ao longo do tempo, isso é básico. Entre PPPs e
Concessões tem algumas diferenças. No caso de Concessões como você está alocando
momentaneamente para o consumidor e não para o cidadão que paga imposto, eles se
confundem em vários momentos, mas no caso das Concessões você pode realocar não para o
contribuinte e sim para o cidadão que consome determinado serviço público, então você tira
um pouco o peso fiscal no caso das concessões. Então as concessões podem se viabilizar no
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contexto do crescimento da economia ainda que se tenha, por vez, orçamentos mais apertados
os negócios são restáveis, os projetos estão bons, eles podem eventualmente ter seus fluxos,
então você tem exemplos de situações que (inaudível) a situação fiscal não permitir grandes
investimentos e conseguir atrair o setor privado em áreas, são poucas áreas que você consegue
fazer isso em um país que nem o Brasil, mas você tem áreas que isso é possível, setor elétrico,
coisas muito básicas, as rodovias de São Paulo aqui o core das rodovias de São Paulo e em
outras áreas, alguns portos relevantes você até consegue ter esse tipo de coisa. No caso das
PPPs a condição fiscal é de partida porque a própria lei, se você observar a lei de PPP, sempre
tem lá o artigo 10. Em princípio nenhuma PPP poderia ser feita se o artigo 10 não está sendo
cumprido, que é você ter um horizonte de 10 (dez) anos com planejamento financeiro, situação
fiscal pertinente, então no caso das PPP’s a única que você faz, no ponto de vista financeiro, é
você estender um pouco o tempo, as condições de financiamento, defasar um pouco no tempo
a possibilidade da estrutura de financiamento, alongar um pouco o perfil do teu financiamento,
mas ter saída se você não conseguir comprovar que a possibilidade fiscal de fazer o gasto não
tem programa de PPP. No contexto nosso, no contexto das parcerias Público-Privadas de forma
como elas estão definidas na nossa legislação, então assim, é condição de partida.
3) De que forma o risco cambial é relevante para o financiamento a infraestrutura?
R: O risco cambial no caso das infraestruturas com as tarifas em reais é importante ter um
investimento externo que venha para essas áreas, sempre houve relutância tanto no governo
federal como nos governos estaduais, compreensível dado histórico do país, quer dizer, se
tivesse um país desenvolvido, inserido internacionalmente com uma estabilidade consolidada
de muitos anos e com solidez de baixo pagamento e mais aberto, onde você tem a flutuação de
taxa de câmbio ela está já absorvida pelos agentes em certas faixas, o risco cambial não deveria
ser uma questão. No entanto, o fato de você ter uma estabilidade coloca sempre essa questão
do risco cambial para os investidores externos e mesmo por contratação de empréstimo,
investimentos internacionais. Em muitas infraestruturas você não tem uma necessidade tão
grande de ter esse tipo de cobertura, acho que você tem investidores, marcos regulatórios mais
ou menos definidos e você tem, no caso de rodovias, investidores nacionais com capacidade de
fazer esses investimentos, mas é muito caro você fazer e é muito difícil para a Administração
Pública prover instrumentos de risco cambial, eu nem acho que seja muito confortável, minha
experiência de anos de Fazenda, de tempo de Brasília, é muito desconfortável, é muito difícil
para o gestor introduzir mecanismos de risco cambial, etc., em contrato, porque sempre pode
ter alguma contestação sempre pode ter alguma coisa. Eles são necessários, a gente deu por
exemplo o caso da linha 4 do metrô, então aí existe uma situação concreta onde a grande
probabilidade que havia é que fosse mais barato importar os equipamentos do que tê-los
fabricados aqui no Brasil, então o custo melhor no conjunto para o investimento era você ter
equipamento importado, então não fazia muito sentido e você estava em uma situação cambial
onde você já tinha tido uma extrapolação de câmbio em 2003, 2004 na virada do governo Lula
para o Fernando Henrique, então quando a gente definiu o projeto em 2004, 2005 a
probabilidade de você ter um outro repique do câmbio era mais baixa, então do ponto de vista
macroeconômico se tinha uma probabilidade mais baixa do câmbio popular, do ponto de vista
microeconômico fazia muito sentido porque os investimentos estavam com, muito
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provavelmente, o custo maior, o custo menor para o projeto era de investimento em
equipamentos que fossem importados. Então, acho que é algo que se as multilaterais tivessem
mais apetite de risco, elas poderiam prover um pouco esse conforto em vários casos, mas é
sempre uma questão difícil, não acho que ela seja decisiva, mas acho que para volumes
relevantes de investimentos ela se coloca assim em determinado momento.
4) No Programa Nacional de Desestatização (PND) e nos diversos programas
subnacionais de desestatização e participação do setor privado como foi o
desenvolvimento de mecanismos de financiamento a infraestrutura no Brasil?
R: Eu acho que assim, se você pegar o PND do governo Collor, ele basicamente ele não tinha
associado a ele um programa de financiamento. O que aconteceu ao longo dos anos 90 foi que,
de fato, o BNDES saiu de uma posição de financiador industrial, principalmente, para uma
posição de maior peso da infraestrutura nas carteiras e o BNDES ajudou a financiar o processo
mesmo de privatização e daí o processo de financiamento das concessões, de todas as áreas que
foram concedidas na época do governo do Fernando Henrique e dali pra frente, e depois outros
processos de desenvolvimento, mesmo no final já do governo Lula, os aeroportos, então o
BNDES passou a atuar muito fortemente no setor elétrico, no setor de rodovia, no
financiamento, enfim, da infraestrutura, mas se você não teve uma estruturação, uma ação de
mecanismos de financiamento para infraestrutura ou você tem (inaudível) os grandes bancos de
fomento, se criou alguns instrumentos como as debêntures de infraestrutura, mas não se criou
um orçamento grande, um programa enorme já com uma situação fiscal mais complicada que
foi o PAC que tinha uma mistura de infraestrutura com outras áreas, com programas de
habitação que de certa forma poluía um pouco o conceito de infraestrutura e mesmo conceito
de investimento, então eu não diria que você teve uma estruturação, de fato, de mecanismos de
financiamento claros assim além da utilização correta e extremamente importantes do BNDES
e também muito menos ainda nos estados. Os estados, até por circunstâncias da estrutura nossa
federativa, tem muito pouco poder, mesmo no estado de São Paulo ele depende muito do seu
balanço, muito do seu orçamento, então é o balanço do estado sem duas empresas, a principal
empresa do estado que é a Sabesp tem capacidade de alavancar recursos por conta própria,
como tinha a CESP, mas no caso da CESP o estado já não tinha mais investimentos tão
relevantes pra fazer em um setor que está completamente privatizado e bem regulado, então
assim, o estado depende muito do seu balanço, depende muito da sua situação fiscal, se não tem
estruturas de financiamento que consigam alongar prazos de maneira relevante, baixar custos,
você depende da estruturas nacionais, as estruturas nacionais são as que apoiam isso, então você
tem a Caixa Econômica, os bancos de fomento, então eles prestam sim, na minha visão, uma
contribuição importante, eles não importantes porque a gente tem um mercado de longo prazo
muito restrito, os prazos de mercados privados são restritos, agora sim você com essa taxa de
juros mais baixa colocando a questão do custo de capital em um patamar mais razoável, então
o problema do custo de capital isso melhora a situação que a gente está no presente, mas em
determinados momentos o acesso e o recurso ao BNDES era um caminho natural de todos os
agentes inclusive, no estado de São Paulo por exemplo e de outros estados.
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Essa sua resposta ela já elimina a quinta pergunta que era exatamente sobre o papel dos
bancos públicos, então ela está contemplada.
5) Essa pergunta está ligada ao mercado de capitais no desenvolvimento de
mecanismos de infraestrutura. Como essa situação se encontra no Brasil nesse
momento?
R: Na verdade é assim, eu vejo os bancos de fomentos como relevante, mas é evidente que a
magnitude dos investimentos que tem que para infraestrutura, diria que não só mercado de
capitais, entendendo a colocação de títulos e de instrumentos de mercado de capitais, os
investidores, mas o crédito privado, ou seja, crédito dos bancos grandes privados para
determinados setores. Isso será absolutamente fundamental, então sendo fomento,
principalmente o BNDES, tem um grande conhecimento dos projetos, das áreas de
infraestrutura que os bancos não têm. Eu tive várias conversa com os bancos nesse período de
crise forte, mudou vários ativos e concessões voltaram para os bancos, os bancos tinham dado
empréstimos pontos, tinham participado junto com o BNDES, como depois das aplicações das
jurisdicionalização desse setor por conta da Lava Jato, em particular, você teve uma volta desses
contratos todos para a mesa dos bancos e os bancos tiveram que montar a equipe de
infraestrutura para lidar com isso porque simplesmente eles repassavam o BNDES ou então
atuavam muito sem análise especificamente dos projetos, os bancos não tinha conhecimento de
infraestrutura a não ser no setor elétrico, um pouco no setor mais organizado, mais claro, mas
nos demais setores, setor de logística inteiro, setor de aeroportos, até dos bancos tinham uma
assimetria enorme de informações entre setoriais e o BNDES e os bancos privados. Então assim,
as instituições de fomento têm um papel crucial nesse momento, mas elas são insuficientes e
nem sei se faz sentido, acho que não faz sentido o tamanho do peso do BNDES no período
recente, então existe um caminho para fazer o mercado de capitais participar mais disso. Agora,
você precisa, neste caso do mercado de capitais, não só que os bancos façam isso, mas que os
instrumentos de dívida que as empresas lançam tenham regras muito claras, precisam de
mercados secundários para que os papeis tenham liquidez, possam ser trocados ao longo do
tempo, se precisar que a taxa de juros permaneça nesse patamar de maneira sustentável por uns
2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco) anos de modo que esse mercado cresça, ganhe volume,
ganhe liquidez você precisa colocar os risco dos projetos de maneira muito concreta, as coisas
que derem errados nos projetos tem que ser muito bem resolvidas, tem que ter clareza das saídas
e infelizmente isso é algo que está muito patinando, só tem dezenas de projetos que estão com
soluções de contrato, está muito complicado nesse momento, sem clareza regulatória, sem
clareza de quem vai ficar responsável pelos ativos, como é que, de fato, tendo... tem ativos que
estão com uma dificuldade de vender porque eu não sei quais foram os riscos que ficaram, então
esse ambiente decole, de fato, instrumento de dívida no mercado de capitais e ainda nesse
(inaudível) também fundamental, mas ele ainda está em construção.
6) A sétima está ligada ao papel das instituições financeiras multilaterais no
financiamento de infraestrutura no Brasil. Qual o papel das multilaterais no
financiamento a infraestrutura?
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R: Elas sempre foram muito importantes, talvez até mais importante do ponto de vista
qualitativo do que quantitativo, o balanço BID, o Banco Mundial das instituições conseguem
dar para o Brasil tamanha das necessidades quando a coisas começam a fluir e fica muito aquém
do que seria o desejável pelo Brasil, natural que aconteça isso, o Brasil é grande, ele tomará
rapidamente os recursos, as exposições das instituições rapidamente ela é preenchida quando
está funcionando, mas eles são muito importantes do ponto de vista qualitativo, pelo tipo de
projetos que eles trazem, pelo tipo de abordagem por governança, por compliance eles tem que
estar nos projetos, com cuidado ambiental, com cuidado com os projetos, com regras claras de
saídas, de licitação, de acompanhamento de projetos, nem sempre isso a gente tem visto aí na
prática, nem sempre isso funciona como deveria, mas em princípio quando essas instituições
entram você tem projetos sérios, é o que a gente demanda muito e espera que cresça do ponto
de vista do setor privado e bancos de fomentos brasileiros. Ou seja, quando entra o BNDES em
um projeto na mesma forma que entra o Banco Mundial, Banco Inter Americano você entende
que é um projeto que tem uma governança mais forte e um risco menor que as coisas acabem
desandando, então isso é muito relevante, eles avançam em muitos projetos que são diferentes,
projetos urbanos, principalmente, que mesmo o BNDES tem uma dificuldade de financiar
projetos urbanos, projetos as vezes não só de mobilidade, mobilidade é mais claro, projetos
urbanos de infraurbana, de desenvolvimento urbano na cidade que o BID e o Banco Mundial
apoiam, então isso é muito importante, acho que elas têm um papel bem relevante, um papel
complementar muito relevante de deliberar algumas coisas qualitativas.
7) A última pergunta é um pedido de comparação entre aquele modelo contratual
mais pro-mercado da era Fernando Henrique e esse modelo um pouco mais estatal
vigente nos últimos anos de governos Petistas. Traçar uma diferença entre esses
dois modelos.
R: Bom isso daria uma outra tese de doutorado, porque eu acho que há muitos nuances. A
contratualização no fundo, as concessões, elas são uma forma do estado mesmo participar só
que ele não é mais dono, mas ele usa sei direito, seu ativo, a licença de que alguém vem operar,
então esse modelo, essa abertura desse mercado de concessões foi bem importante na época do
Fernando Henrique, você teve coisas ruins, teve alguns setores de infraestrutura que não dá para
dizer que foi bem sucedido, pode até ter melhorado em relação a situações anteriores, um dos
exemplos que é muito claro são as ferrovias que melhorou em relação a situação da rodoviária
federal que precisava de recurso do tesouro para pagar seus funcionários, mas na passagem do
modelo você não teve o cuidado devido, nem a agencia de ANTT (Agência Nacional de
Transportes Terrestres). A ANTT foi instalada depois que algumas concessões que tinha sidos
feitas no setor rodoviário, até a ANTT começar a funcionar o mercado já estava andando em
algumas áreas, então você deixou, não teve o cuidado nessas áreas nem de estimular fortemente
o investimento, nem um livre acesso nas vias, acho que houve passagens e passagens nas áreas
de infraestrutura, então esse modelo é melhor, não tenha dúvida do ponto de vista contratual,
mas acho que faltou um pouco a transição, foi uma transição que houve alguma avaliação que
o Estado tinha que sair do planeamento do e tudo que foram equivocadas, então assim, você
tem uma boa mudança do ponto de vista de um modelo estatal, modelo contratual na época do
Fernando Henrique e quando você volta no governo Lula, mais no governo Dilma na verdade,
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eu não acho isso muito no primeiro Lula, mas no segundo Lula e pós crise principalmente essa
ideia de Estado ser... isso, claramente, não tem sustentação nem fiscal e nem sustentação do
ponto de vista dentro de uma política financeira de longo prazo, então você hesita, hesita muito
para tomar decisões, outro exemplo aqui concreto são os aeroportos, hesitou, hesitou, hesitou
até demorou uma década para tomar uma decisão e a decisão acaba sendo não bem tomada,
então quer dizer, o modelo, que não é exatamente um modelo que se deseja, se aventura até
fazer uma Infraero forte nos modelos com uma estatal enorme de aviação isso foi muito
concreto, uma ideia muito concreta, uma ideia que obviamente é muito mais ineficiente do
ponto de vista de tomada de decisão, protelar decisões quando você tiver um modelo contratual
bem assentado e com regulação boa, forte, o teu planejamento, os teus recursos fiscais,
principalmente, eles podem ser muito target, muito focados, por exemplo, para alavancar
projetos, ele dá garantias para pontos específicos para participar de projetos decisivos de uma
maneira especifica, tópica, seletiva e não ficar imaginado que isso vai definir taxa de retorno
dos projetos, tomar decisões em todas as áreas, isso claramente é ineficiente, o Estado já não
faz bem coisas que são de absolutamente responsabilidade dele, fará mal coisas que o setor
privado já faz, está acostumado a fazer aqui e em vários lugares do mundo.
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Entrevista 10
1) De que forma que o senhor avalia que a estabilidade inflacionária pode ter
influenciado investimentos públicos e privados em infraestrutura, considerando a
experiência pré-plano real?
R: A expectativa que se tinha no começo da estabilização era que por conta justamente dela
aflorassem, digamos, novas forças, digamos assim, animal spirit empresarial represado
naquelas circunstâncias que poderiam descortinar o futuro de alguma forma, a ideia que você
tinha na ocasião é que a economia brasileira tinha ficado num período de vinte anos, até então,
e, particularmente, uns dez anos anteriores ao plano real, numa situação muito ruim em que
aquilo que eu tecnicamente denominaria hiperinflação reprimida, porque a gente estava em
transitória sistematicamente hiperinflacionária, apenas interrompida cinco vezes com aqueles
cinco planos de estabilização Cruzado, Bresser etc., e que ao desaparecer o fenômeno da alta
inflação forças associadas ao dinamismo empresarial se fariam presentes estimulando
investimento e economia. Talvez não tenhamos todos dado a devida ênfase ao problema
relacionado com a insuficiência crônica histórica de poupança da economia brasileira e que em
vários períodos depois de 1994 se agravou, por conta em boa parte dos problemas fiscais que
são bem conhecidos. Então, eu diria o seguinte, como dizemos os economistas, coeteris paribus,
tudo mais constante, é natural imaginar que numa situação de baixa inflação, deveria haver mais
investimento numa situação de altíssima inflação como a dela. Mas como concomitantemente
ocorreram uma série de coisas relevante na economia brasileira, com destaque para o fortíssimo
crescimento do gasto público no período do agravamento do problema fiscal etc., essas outras
questões acabaram se sobrepondo e, portanto o investimento continuou sendo muito precário,
se dando em níveis muito baixos.
2) De que maneira a questão fiscal ela acabou se constituindo como um limitador no
desenvolvimento de mecanismos de financiamento de infraestrutura no Brasil?
R: Ela acabou prejudicando muito de duas formas: primeiro lugar diretamente, pelo fato de que
o crescimento das despesas correntes do governo, por definição dado uma certa restrição
orçamentária, limita a evolução do investimento, então basicamente nós patinamos ao longo
dos últimos vinte anos com alguns ups and downs, mas dentro de uma faixa pequena com
investimento do governo federal em torno de 1% do PIB. Se a gente somar isso aos municípios
naturalmente mais na faixa de 2 a 3% do PIB mas sensivelmente inferiores aos níveis que se
verificam, por exemplo, nos Golden Seventies, nos anos dourados, nos anos 70. No caso do
setor privado porque dava necessidade de financiamento desse aumento dos gastos, como a
gente sabe, depois de 1998 particular no ano de 94, houve uma forte elevação da carga tributária
que nos levou de uma carga tributária agregada em torno de 26, 27% do PIB, se não me falha a
memória, lá pra 97, 98 antes do ajuste fiscal para níveis de 33, 34% do PIB como os atuais.
Complemento da 2 - O senhor saberia pontuar a diferença e a importância entre PPP’s e
concessões?
R: As PPP’s são arranjos específicos contratuais em que se dá algum tipo de comprometimento
em que em troca de determinado tipo de atuações total há um contrato pelo o qual o setor
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privado se responsabiliza por tipo de coisas. Concessões é um arranjo amplo que abrange uma
série de outro tipo de situações. Enquanto as concessões envolvem uma transferência plena da
atividade para o detentor da mesma, sem maiores injunções que não as regulatórias, nas PPPs
em geral costuma haver uma contrapartida financeira do setor público.
3) De que maneira o risco cambial é relevante para o financiamento de
infraestrutura?
R: Ele é um elemento importante que se procurou atenuar no Brasil, na prática, através do final
do papel do BNDES no financiamento a infraestrutura, e que é algo recorrente na discussão
pública sobre assunto que sempre esbarra nas limitações orçamentárias para que haja algum
tipo seguro de crédito que seja bancado pelo estado.
4) Entendi! Professor o senhor deu um gancho para a questão quatro, que é uma
questão que fala exatamente do papel dos bancos públicos no desenvolvimento de
mecanismos de financiamento a infraestrutura. Como que o senhor enxerga a
mudança do papel desses bancos nesses últimos anos?
R. Claramente um divisor de águas que é a provação da TLP que começou a vigorar a partir de
janeiro do ano passado. Os bancos públicos notavelmente o BNDES tiveram um papel
importante no financiamento da infraestrutura num contexto que: taxa de juros no mercado
extremamente elevada um diferencial de juros muito importante entre as taxas de juros de
mercado e as taxas de juros de alguma forma definidas, excepcionalmente, particularmente, a
TJLP. Então, isso contribuiu para manter o financiamento à infraestrutura em condições
razoáveis numa situação de taxa de juros elevada, mas teve como contrapartida um custo fiscal
que se tornou muito expressivo pela combinação de duas coisas, pelo diferencial existente no
passado e pela acumulação desses ativos em poder do BNDES na forma de crédito no Tesouro
que viraram depois como contrapartida empréstimos do banco. O resultado disso foi então
engordar bastante a conta de juros do setor público, que no contexto em que a despesa de juros
era 7, 8, 9% do PIB, havia um componente importante associado a esse diferencial de juros com
muitos questionamentos a atuação do setor público nesse campo. Nesse contexto se deu então
toda a discussão pública em torno da chamada originalmente MP777 que foi a da criação da
TLP, transformaram então em lei no segundo semestre de 2017 passando a vigorar a partir de
janeiro de 2018. Agora há um período de adaptação de cinco anos entre janeiro de 2018 e janeiro
de 2023, e a ideia é de que em 2023 as taxas de juros do BNDES, em termos de reais da TLP,
sejam iguais a taxa de juros de mercado dos títulos públicos para o vértice de cinco anos. Toda
a lógica disso, como digo, é que o futuro será diferente do passado, ou seja, de que nós não
teremos nem oscilações tão grandes da taxa de juros como tivemos no passado, nem taxa de
juros no mercado tão elevadas como tivemos no ano passado, de uma forma que essa taxa de
juros de cinco anos fique aí para dizer algum número redondo, alguma coisa entre 3 e 4% ao
ano em termo reais e nos níveis de 7 e 8% que se observaram no passado.
5) A partir do programa nacional de desestatização como foi a participação do setor
privado em mecanismos de financiamento de infraestrutura? Houve condições para que
isso se desenvolvesse ou ainda se continuou muito dependente do financiamento público?
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R: O que aconteceu foi o seguinte, o mercado de capitais passou a se desenvolver naturalmente
depois da estabilização. Havia um desenvolvimento incipiente até 1997, muito embrionário
porque a estabilização estava fraca naquela época, por assim dizer, depois recapitulemos o
período, nós tivemos a crise asiática em 97, a crise russa em 98, depois tivemos a nossa própria
crise da desvalorização em 99, em 2001 tivemos a crise da Argentina, em 2002 tivemos a crise
da incerteza eleitoral. Nesse contexto todo, a cada ano havia a perspectiva que tínhamos uma
crise nos espreitando na virada da esquina. Superada a incerteza eleitoral e a recessão
temporária de 2003 a partir de 2004 se abrem novos horizontes e houve um período de expansão
importante do mercado de capitais que cumpriu um papel no “mini boom” do investimento que
houve entre 2004 e 2007, e em 2008 tivemos novamente uma crise muito importante
internacional com impacto no Brasil no final de 2008, impacto em 2009, e depois na saída com
um breve intervalo naquele “mini boom” em 2010 e depois tivemos os problemas e uma
tendência a retração do ritmo de crescimento da economia a partir de 2011. Então, o que eu
posso dizer é que havia uma tendência que se soltasse as amarras do mercado de crédito e
houvesse uma expansão, mas sempre arriscada em função desses acontecimentos conjunturais
que relatei. Vamos ver se daqui para frente esse novo erguimento do mercado de capitais que
se iniciou a um ou dois anos tem continuidade.
6) Essa era exatamente a sexta pergunta professor. É a perspectiva do mercado de capitais
como sendo importante no desenvolvimento de mecanismos de financiamento de
infraestrutura. O senhor colocou uma perspectiva passada, pontuou muito bem, o senhor
vê como boas perspectivas de futuro o mercado de capitais, como sendo um fator de
desenvolvimento no mecanismo de infraestrutura?
R: Sim, sem dúvida nenhuma a um papel muito importante para ele, particularmente num
contexto de retração dos bancos públicos. Eu vejo eles num futuro atuando em parceria com as
próprias instituições de créditos oficiais notadamente o BNDES, com um papel menos relevante
para o BNDES, mas de participação como sócio, como um estruturador de projetos, então o
BNDES ao invés de entrar com 80, 90% do financiamento com créditos, na prática, subsidiados
em relação a preços de mercado, ele entraria com uma participação minoritária 20, 30, 40% dos
projetos sendo o componente restante associado a financiamento externo, no caso
infraestrutura, empresas em geral grandes com acesso a mecanismos de crédito internacionais,
como também a proliferação desses instrumentos próprios, particularmente debêntures, então
se pode pensar em projeto no futuro que nós tenhamos por exemplo, 30% do empreendimento
financiado no BNDES, 30% financiado por fontes externas, 20% debêntures colocadas no setor
público e 20% através de aquisições de fundo de pensão, por exemplo.
7) Qual tem sido o papel das instituições financeiras multilaterais no financiamento
a infraestrutura no Brasil?
R: Ele tem se voltado, mais ilógico, que assim seja, para alçada estadual e municipal. Municipal
mais concentrada em algumas capitais mais importantes, porque a partir do momento em que
com a estabilização o governo federal ganhou um acesso muito maior ao financiamento externo
basta ver os números de balanço e pagamento, tanto em investimentos como em outras formas
de financiamento eles explodem em meados dos anos 90 a uma mudança completa de ordem
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de grandeza. Os multilaterais que eram muito importantes historicamente durante décadas para
o Brasil eles perdem relevância, o que que é 1bilhão de dólares hoje no contexto de uma
economia de um trilhão e quinhentos bilhões de dólares, tem uma importância muito menor que
no passado. Agora, isso não vale para os estados, para os estados ter essa janela de
financiamento continua sendo importante. Então, eu vi isso, porque em 94 no começo
estabilização, eu estava trabalhando em um dos órgãos de multilaterais, eu estava trabalhando
em Washington, naquele momento, e outros países da América Latina já tinham iniciado esse
percurso que o Brasil iniciou de abertura financeira no exterior já desde antes e havia uma
discussão de multilaterais acerca do que fazer e em países maiores, mais federativos, Brasil,
Argentina e Colômbia essa questão da descentralização de recursos já estava colocada.
8) Nós vivemos recentemente no governo Dilma um modelo estatal de intervenção em
diversos assuntos entre eles as questões de infraestrutura. Então eu gostaria que o
senhor rapidamente fizesse uma comparação entre aquele modelo mais voltado
para mercado, que foi aquele modelo contratual do Fernando Henrique e esse
modelo mais estatal do governo Dilma que remetia um pouquinho ao Brasil dos
anos 70.
R: Ai se combinam duas coisas: no governo Fernando Henrique foram adotadas um conjunto
de políticas, no meu modo de ver, positivas para o mercado na linha mencionada na pergunta,
mas que por uma série de razões, particularmente os episódios em 2001 e 2002, as crises da
Argentina e da incerteza eleitoral por um lado e do setor elétrico por outro fizeram com que
fossem de um modo geral frustrantes em termos macroeconômicos. Então, havia uma demanda
política por mudanças, no Brasil no imaginário coletivo existe um pouco aquele saudosismo
dos anos 70 sempre existiu durante boa parte desse período. Se combinou uma percepção
naquele momento de fracasso, ainda que fosse equivocada, do meu ponto de vista, porque não
considero que aquelas políticas tivessem sido fracassadas, simplesmente que... infelizmente
foram adotadas num contexto muito adverso. Quando se dá a configuração de que se tem por
um lado um governo com países ideológicas bastante diferentes em relação da matriz da política
econômica do governo Fernando Henrique, com aquela percepção política que levou a eleição
do Partido dos Trabalhadores em 2002 se criaram as condições para mudança. Curiosamente o
que ocorre é que o governo Lula ele acaba se firmando naquela situação de bonança até 2007
antes da crise, na verdade mantendo a essência da política econômica que vigorou nos anos
Fernando Henrique, mas com a ideia, por conta da ideologia dominante no partido, de que
aquilo seria uma etapa tática para conquistar forças políticas e levar a adoção do que seria a
verdadeira política do PT que a interpretação majoritária é que é a que veio ser adotada no
governo Dilma. Num contexto externo em que o boom das commodities já tinha ficado para
trás e o espaço e manobra para fazer políticas expansionistas tinham ficado muito diminuídas e
deu no que deu.
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Entrevista 11
1) Avalie como a estabilidade inflacionária influência investimentos públicos e
privados em infraestrutura, considerando a experiência brasileira pré-plano real.
R: Então, a primeira sem dúvida a parte a estabilidade inflacionária permitiu uma melhor
programação de investimento públicos e privados em geral, mas também tem que lembrar que
toda infraestrutura brasileira foi construída mesmo num processo de inflação alta que a gente
teve, pelo menos até os anos 80. Então, houve realmente uma construção e aí você pode até
dizer que, entre aspas, o imposto inflacionário ajudou a financiar o setor público a construir sua
infraestrutura e o setor privado não participava tanto quanto talvez hoje se pede dele, e claro,
existiu um mecanismo de financiamento específico para infraestrutura que eram boa parte dos
impostos únicos que eram cobrados e também toda alavancagem que empresas públicas
setoriais podiam fazer, além do próprio endividamento externo do país junto aos organismos
oficiais e eventualmente a alguns tipos de mecanismos de mercado, então era outro ambiente
de financiamento. Era isso antes do plano pré-plano real. É claro que a divida externa teve seu
impacto sobre infraestrutura, porque eliminou o acesso ao recurso externo e depois, com a
Constituição, acabaram os impostos únicos e, por tanto, limitando a capacidade de
financiamento de novas infraestrutura.
2) Em um ambiente de contratos de parceria público-privada e concessões, qual a
influência da situação fiscal no financiamento a infraestrutura? Há diferença nesse
aspecto entre PPP e concessões? Há questões de cada nível de governo Municipal,
Estadual e Federal?
R: A segunda eu vou começar com uma pequena brincadeira de fato, que para mim o país já
nasceu oriundo de uma concessão pública-privada que foram as capitanias hereditárias. Então,
se você ver a história da capitania hereditária é igualzinho. Portugal não podia investir, buscou
o setor privado, levou mais de um ano para moldar os mecanismos para a partir do piloto das
Ilhas Madeiras, sei lá, e no final foram os amigos do rei que ficaram com parte das concessões,
e as únicas que mais ou menos prosperaram foram aquelas que tinham acesso a tecnologia do
capital estrangeiro. Então, é algo muito semelhante que nós temos hoje, ou seja, como tem uma
impossibilidade do financiamento fiscal essas parcerias podem acontecer. O problema que eu
vejo é realmente como lidar com a questão de rentabilidade dessas operações frente ao ciclo da
própria economia, ou seja, se você pega as histórias das concessões iniciais de Telefonia, ou até
mesmo de Portos, da década de 40, 50, ou até mesmo as concessões do início do século 20 o
problema inflacionário sempre esteve por trás para corroer a tarifa e consequentemente
impossibilitar novos investimentos. Você tem sempre esse ciclo macro atrapalhando. E claro,
PPP e Concessões. PPP é ter o Governo como sócio, Concessão o Estado é o dono e você está
prestando serviço ao Estado, aí é o grau de relacionamento contratual que... Bem, no final não
é muito diferente, apenas como é que você pode ser ressarcido ou não sobre seus investimentos,
então pode ser nacionalizado, estatizado, ou você entra na justiça, e isso vai dentro do
federalismo da infraestrutura, municipal, estadual ou federal. Então, é um pouco... aí entra o
jargão da insegurança jurídica de como fazer essa relação prosperar entre o Estado e o setor
privado.
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3) Como o risco cambial é relevante para o financiamento a infraestrutura? Quais
são os elementos sobre o ambiente cambial que influenciam o investimento em
infraestrutura?
R: O risco cambial é relevante, mas a pergunta que eu sempre faço é: por que o investidor
estrangeiro de infraestrutura deve ter um privilégio em relação a qualquer outro investidor na
economia brasileira? Se ele quer operação, se ele está preocupado com Hedge em dólar, ele tem
um custo, isso ele tem que ver. A CEPAL junto com o IPEA, aqui no escritório, a gente fez uns
estudos recentes que estão para ser publicados, sobre financiamento da infraestrutura e um
pouco dessa questão do risco cambial. O problema é quem paga a conta, ou seja, o risco cambial
ficaria com o estado, é um pouco tirar o justamente que se fala tanto das concessões, das
parceria, que é realmente colocar questões de preços livres, sem arbítrio e você já entrar
arbitrando e dizendo “Olha, esquece o câmbio” e se você for ver a experiência internacional,
quer dizer, a não ser no caso dos organismos internacionais de financiamento, infraestrutura
geralmente são fundos de longuíssimo prazo ou até (inaudível), eu não sei o quanto você já está
estudando o mecanismo de financiamento dos Estados Unidos, sempre te colocam: cadê as
empresas Americanas nas Concessões e PPP’s brasileiras? É porque elas... a não ser que seja
quase que uma privatização, no qual eles já compram, ou ela é uma concessão muito bem
definida, como talvez dos presídios, as empresas não... construtoras não estão muito nisso,
porque geralmente infraestrutura nos Estados Unidos você tem as figuras da autoridades, que
são algo meio público-privado em si mesmo, mas em parte é o setor público porque essas
autoridades que se endividam, aí é uma outra figura. No passado, aí voltando no passado
mesmo, tinha a famosa resolução 63 e os mecanismos de financiamento a agricultura, não sei
se era dentro da 63, tinha a própria, tem a própria, se quiser, um paralelo que sempre se pode
colocar com os empréstimos intracompanies que entram aí como investimento e a empresa que
toma aqui, a subsidiária que fica com o risco cambial para pagar a matriz. Então, são exemplo
disso.
Se existe um investidor internacional, mesmo, em infraestrutura separando em quem é o
operador quem é o construtor e quem é apenas o, entre aspas, “o especulador”.
4) No Programa Nacional de desestatização e nos principais programas subnacionais
de desestatização e de participação do setor privado, como foi o desenvolvimento
de mecanismos de financiamento a infraestrutura?
R: Os Programas Nacionais, de PNDs e tudo, os subnacionais de desestatização, bem, isso cada
um teve sua história, e aí entrou sempre uma disputa entre uma visão fiscal, ou seja usar esses
programas para ajudar a abater endividamento, o que nunca se mostrou muito eficiente, quer
dizer, até tenho um colega aqui no escritório que foi do programa da equipe do PND dos anos
90, que arrecadou na época 100 bilhões de dólares ou 100 bilhões de dólares, equivalente, e que
foi basicamente usado para comprar reservas e depois gastar nas reservas. Então o efeito da
dívida pública foi praticamente zero. Eu estou simplificando, por favor! Mas é um pouco isso.
Tinha, também, aqueles como o Antônio Barros de Castro que achavam que esses programas
era interessante para reestruturação setorial, então a petroquímica essas coisas era uma
necessidade de construir grupos nacionais, e tudo, então tinha uma visão estratégica que é um
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outro aspecto da desestatização ou da participação do setor privado, até tinha proposta de criar
uma grande, tornar as Estatais, na verdade, uma só que era a grande holding, e ela iria distribuir,
muito baseado numa experiência da Itália que era o IRI. Então, são esses. E a brincadeira, se
quiser, é que naquela época havia uma regra que nenhum leilão poderia abrir se não tivesse um
representante Espanhol no balcão, porque os Espanhóis compravam tudo.
5) Qual o papel dos bancos públicos no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento à infraestrutura? Como enxerga a mudança de papel dos bancos
públicos ao longo dos últimos anos?
R: Os bancos públicos, eles tiveram tudo, especialmente o BNDES. Eu sempre coloco que o
BNDES é o banco de investimento do Governo Federal, então ele faz de tudo como um banco
de investimento. Ele faz fusões e aquisições, faz aumento de participação, reestruturação do
setor, então boa parte desse processo dos anos 90 foi graças ao BNDES e, também, até aqui
com Governo Lula e o início do Governo Dilma foi o BNDES, então tem um papel crucial, os
outros bancos públicos tem papel menor, geralmente já na operação da infraestrutura. A
experiência brasileira é a presença do banco público, sem ele acho que não tem tido muito caso
de concessões que se realizaram, mesmo naqueles com menor participação. Mesmo em
aeroporto, acho que o BNDES no final estava por trás de tudo.
Está boa essa?
Entrevistador: Está legal! Ele acabou de alguma foma, a partir do BNDES, a gente acabou de
alguma forma afugentando parte do capital privado.
Continuação da Resposta: Era porque é como... Eu conheci uma pessoa que participou do
processo de concessão do aeroporto de Campinas e ele calculava e no final eu não tive que
colocar nenhum dinheiro. Então, é aquela coisa brasileira: a gente pega uma boa ideia e depois
estende ela ao limite que se torna que nem aquela coisa, o valor da água, a primeira gota é
crucial no final você está se afogando.
Entrevistador: Utilidade marginal.
Continuação : Exatamente! Então o BNDES foi um pouco isso.
6) Qual o potencial do mercado de capitais no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento de infraestrutura. Quais os momentos em que o mercado de capitais
se tornou mais e menos importante e por quê?
R: Mercado de Capitais, eu acho que é legal, mas você tem que pensar muito em oferta e
demanda. De novo, esse colega que trabalha aqui comigo ele diz: olha, se você moldar um
produto que seja bom para um fundo de pensão você pode ter interesse em financiamento.
Então, o mercado de capitais aqui, primeiro, produtos visando a demanda, especialmente
daqueles fronts mais médio e longo prazo e segundo, ver como é que as empresas ou operadoras
podem se tornar empresas de mercado aberto. O ideal, não sei quantas delas estão cotadas na
bolsa de valores hoje, que é uma forma delas se capitalizarem e também, eu acho que aí um
outro lado importante, porque o mercado de capitais exige transparência, então é importante ter
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essa transparência. Eu acho que assim, recentemente, eu acho que o Banco Central tem feito
naquele relatório monetário financeiro tem mostrado o aumento do uso de debêntures, esse tipo
de coisa, mas você vê que é muito pouco e depois fica nessa discussão se é com imposto de
renda sem imposto de renda. De novo, é um pouco a premissa que financiamento de longo prazo
tem que ser fontes de longo prazo e a principal fonte é imposto, compromisso de setor público
(inaudível). É uma pergunta até para você no sentido de... a China, por exemplo, está fazendo
toda a infraestrutura, basicamente projetos públicos, mesmo países famosos, como Singapura e
Coréia, infraestrutura foi ação do Estado. Assim, pode ter sido, eu incluo Estado a esses tipos
de autoritties americanos. Na Europa, especialmente no sul da Europa, foram os fundos
regionais que fizeram, na verdade dinheiro Alemão. Então, é um pouco isso. Tem que ver se as
debêntures incentivadas, mas aí fica já o setor público pagando antes do fato.
7) Na sua avaliação qual tem sido a atuação das instituições financeiras multilaterais
no financiamento à infraestrutura no Brasil? Como a política dessas mudou ao
longo das últimas décadas e quais são os Players multilaterais relevantes e como se
comportam?
R: Claro, BID, Banco Mundial, sempre tiveram um papel. Se você for ver na década de 70 eles
tiveram um papel crucial nessa infraestrutura. Primeiro com algum tipo de financiamento, mas
muito também com a parte técnica e parte de gestão dessa infraestrutura. Não sei quanto você
recuperou aí, talvez a discussão de algumas agências, tem a Eletrobrás, Petrobrás e tudo, mas
você tinha também a EBTU, a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, tinha o GEIPOT,
que era o Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes, que criavam um
mecanismo para gerir a infraestrutura, no sentido de construir e operá-la. Eu acho que o
problema é que o Brasil ficou muito grande para elas. O Brasil também se coadunou. A carteira
hoje do Bando Mundial, do BID, é muito limitada. Depois, teve, vamos dizer, o custo
oportunidade, porque aí teve o risco cambial, vamos dizer, mas o Governo, por exemplo,
resolveu passar os anos 90 o Banco Mundial e o BID, e agora mais recente a CAF, para financiar
os governos estaduais e locais, isso tirou eles dos grandes projetos e colocou ao invés de ter um
grande projeto, dez pequenininhos projetos para um custo de gestão significativo. Então, eu
acho que a história dos bancos no Brasil foi essa, uma grande participação nos anos 70, uma
construção de capacidade financeira e térmica, claro que a ideia dos impostos únicos era dar a
famosa contrapartida local sem maiores problemas, o que estagnou também esse mecanismo é
que para você ter acesso a um milhão você tinha que ter 500 mil reais, vamos dizer, e você
nem tinha depois os 500 mil reais para começar, então você acabava pagando imposto, pagando
juros, sobre um milhão que você não usava. Então foi quando nos anos 90 o governo federal
tentou passar isso para os estados e municípios, só que o que se descobriu que esse dinheiro não
era carimbado entrava no caixa do estado e pagava aposentado, esse que foi o dilema. Mas eu
recomendo muito você buscar o pessoal do Banco Mundial, do BID e também a CAF que aqui
em Brasília eles são os mais novos, então tem o Dr. Jaime da CAF, aqui, que é um cara muito
legal.
8) As diferenças do modelo contratual mais voltado para o mercado vigente na
década de 90 e aquele mais focado em Estado como provedor de investimento em
infraestrutura que vigorou nos anos recentes.
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R: Eu acho que naquela época, primeiro era privatização, então era realmente vender, fique com
o que você tem. Segundo, aí é a experiência do DERSA, eu acho que seria mais interessante
você ver como é que foram aquelas parcerias da construção da Ayrton Senna, de outras estradas
que talvez tenham sido mais bem-sucedidas. Você também tem a história agora da renovação
da ponte Rio-Niterói, eu acho que também é uma caso relativamente bem-sucedido. Mas você
tem outros modelos que não. Portos, então, é uma confusão de modelos, e isso voltado para o
mercado eu acho que no final se você quer mesmo voltar pro mercado você privatiza, vende o
ativo e regule aí no que for possível que era um pouco, vamos dizer, que era o projeto maior do
Governo Fernando Henrique, de privatizar e você regula depois. As Concessões são muito mais
complicadas. É um pouco isso, não sei. A diferença contratual, a diferença está basicamente o
quanto o Estado ainda quer interferir na gestão do dia-a-dia. Imagino que os portugueses devem
chamar coisa de brasileiro. Aquela coisa de aeroporto no qual você tinha cento, duzentos por
cento sobre o ágio, aí tinha a Infraero, coitada, correr atrás porque ela ficava com 49% da
loucura do outro. Então é um pouco nesse aspecto.
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Entrevista 12
1) Avalie como a estabilidade inflacionária influência investimentos públicos e
privados em infraestrutura, considerando a experiência brasileira pré-plano real.
R: Eu acho que a importância é muito grande, muito relevante. Na verdade, o ambiente
macroeconômico é uma condição muito importante para pensar em investimento, investimento
de grande porte, como são os investimentos aqui da infraestrutura. Então, uma economia com
um bom ambiente macroeconômico é uma economia mais favorável a mobilização de capital
que gera mais incentivos a realização de investimentos. Por que razão? Por duas razões
fundamentais, porque o ambiente macroeconômico mais estável ele permite um maior
(inaudível) de planejamento para o investidor. Então quanto maior a estabilidade macro e a
confiança nessa estabilidade macro eu acho que a formação de expectativa por parte dos
investidores ela tende a ser mais favorável a orientação de decisão de investimentos. Então a
estabilidade inflacionária como parte dessa condição para estabilidade macro influencia
positivamente esses investimentos a medida que amplia esse horizonte de planejamento e por
outro lado reduz as incertezas. O ambiente inflacionário muito forte, como nós vivemos lá no
pré-plano real, desorganiza muito o ambiente, eu acho que potencializa mais os fatores de
incerteza, não falo nem risco, incerteza mesmo, não prova de risco, que acabam por influenciar
negativamente as decisões do investimento. É óbvio que não é o único fator. Não adianta você
ter uma estabilidade inflacionária e não ter uma série de outros requisitos que, por exemplo, nós
ainda não temos, estamos tentando construir nesse momento atual. Mas sem dúvida que aquela
construção lá atrás do plano real foi um requisito importante e eu acho que o ambiente macro
hoje, com todos os percalços mais recentes, o fato de você ter uma política monetária bem
estruturada, mais madura, um órgão gestor dessa política monetária já com domínio muito
grande desse instrumental, desse referencial de política monetária, novo clássico e tudo mais, é
um ponto favorável que nós temos no ambiente, a estabilidade lá atrás foi boa e hoje acho que
um ponto favorável é o domínio que a gente de política monetária, ainda que isso por si só não
ajude e ainda que logo no imediato pós estabilização a gente tinha taxa de juros tão altas que
acabavam tendo um efeito paradoxo, você tem estabilidade (inaudível) de preço, mas você tem
uma taxa de juros muito alta e isso inibe o investimento, sem dúvida, taxa de juros muito alta
inibe investimento, mas o fato de você ter o ambiente macroeconômico estável é extremamente
favorável. O segundo desafio foi tentar abaixar a taxa de juros e a gente vem tentando fazer
essa caminhada. Estruturalmente não sei ainda se essa taxa de juros atual é uma taxa de juros
compatível com a trajetória da economia Brasileira, me parece que não, me parece que ela é
ainda uma taxa de juros de uma economia que não cresce, então a gente vai saber se a gente
consegue ter uma taxa de juros razoável com algum nível de crescimento. Mas de qualquer
maneira respondendo a pergunta: sim, eu acho que a estabilidade macro contribui para a
estabilidade, estabilidade de preço contribui para a estabilidade do ambiente macro e esse ponto
é muito favorável, ainda que com essa observação, quando isso é combinado com taxa de juros
muito alta, como tivemos de lá para cá em inúmeras situações, essa taxa de juros alta acaba
desincentivando, um efeito de desincentivo, mas aí não é um problema da estabilidade de preço
é um problema da nossa estrutura macro que nos leva a ter essas taxas de juros muito
expressivas, aí já é outra história.
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2) Em um ambiente de contratos de parceria público-privado e concessões, qual a
influência da situação fiscal no financiamento a infraestrutura? Há diferença nesse
aspecto entre PPP e concessões? Há questões de cada nível de governo Municipal,
Estadual e Federal?
R: Sim! Em um ambiente de contratos de parceria público-privado e concessões há influência
da situação fiscal no financiamento a infraestrutura, sim, muito grande. E aí qual a diferença
nesse aspecto entre PPP’s e concessões. Basicamente assim, do ponto de vista do financiamento
a gente pode, que os advogados me perdoem aqui pela simplificação que eu vou fazer, mas
basicamente PPP’s e Concessões, tudo é concessão, né, mas aqui na nossa linguagem PPP e
Concessão a diferença fundamental dela é que em concessões eu não tenho tesouro e em PPP’s
eu tenho uma dose muito grande de tesouro dentro do jogo, entendeu? Então assim, quando eu
faço uma concessão em tese, supondo que os meus estudos de viabilidade técnica e econômica
estão bem-feitos, são consistentes, e que eles fundamentaram uma decisão de fazer concessão,
significa que eu tenho um ativo aqui que eu posso contratualizar e que a execução desse projeto
de investimento relacionado a esse ativo ela é viabilizada por tarifa, ou seja, pelos usuários, os
usuários pagam tarifa e esse volume de tarifa é suposto que banque o projeto e torne ele viável
do ponto de vista, inclusive, de uma decisão privada. A PPP não. O que caracteriza a PPP é
exatamente o fato que essa tarifação não é o suficiente para sustentar, para viabilizar o projeto
de investimento. Ela pode ser uma PPP administrativo, aí não tem tarifa o governo banca tudo.
Ela pode ser uma PPP patrocinada, mas mesma na patrocinada significa que a tarifa por si só
não dá conta de bancar e que o governo precisa ir lá com o tesouro e bancar esse valor necessário
pra completar uma taxa interna que remunere o capital privado. Então assim, não por acaso a
gente está vendo o governo a trancos e barrancos, em alguns setores com maior êxito e outros
nem tanto, fazendo concessões e as concessões estão rodando, por problema de aprendizagem
e de barbeiragem também, porque em alguns casos não precisava tanto tempo para aprender,
mas em alguns casos sim, precisou algum tempo para aprender, mas está fazendo. Talvez o
setor portuário seja o setor clássico, a gente pisou na bola lá atrás, deslizou, mas hoje está
conseguindo fazer o pessoal está aprendendo rápido e está incorporando uma série de
conhecimentos novos nos contratos, então a experiência está se tornando muito exitosa. Agora
quando a gente olha para a PPP, qual foi a PPP do governo federal? Nenhuma. Nunca houve.
O governo passado falava de uma certa PPP entre o Banco do Brasil e a Caixa para montar um
centro de processamento de formação, aquilo não tem característica clássica de PPP, portanto
não vale como uma PPP, contabilizar como PPP. Agora o governo atual está dizendo que vai
fazer a primeira PPP, que é a PPP do COMAER , que é o Comando Militar da Aeronáutica,
para construir uma parceria público-privada. Sinceramente não conheço os termos dessa PPP
ainda. Quinta-feira agora eu estou organizando um seminário que exatamente o pessoal que
desenhou essa PPP vai fazer uma exposição, quinta-feira de manhã, a PPP do COMAER. Então
se de fato ocorrer vai ser a primeira do governo federal. Por que que o governo federal não
consegue fazer uma PPP e faz concessão? Por essa razão, porque não tem fiscal para garantir a
sustentação dessa PPP no longo prazo e como os investidores todos sabem a situação fiscal do
governo, que é uma situação tem problema de déficit primário e tudo mais, mas mais do que
isso, tem um teto de gasto em cima, e quando você coloca o teto de gasto, teto de gasto é como
uma tampa de panela de pressão, não tem como passar por ali, é inconstitucional. Então, esse
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processo de ajuste fiscal que a gente está em curso aí, situação diversa e ajuste, ele é um ajuste,
que está construído com uma estrutura de gasto muito rígida, que tem alto grau de rigidez, então
onde ele vai ajustar, ele vai ajustar nas despesas discricionárias e dentro das despesas
discricionárias do governo federal está lá no investimento. Então a gente está fazendo um ajuste
dado a essa institucionalidade do gasto usando o investimento como uma das variáveis para
esse ajuste, ou seja, é um ajuste de baixa qualidade. Ora, todos os investidores sabem qual é o
modelo de ajuste. Então eles sabem que o governo não tem como honrar novas despesas de
grande porte e duração continuada como são as contrapartidas de PPP e aí eles não entram no
jogo. Então o governo federal não faz PPP exatamente pela restrição fiscal hoje, se a gente
tirasse a restrição fiscal a gente até descobriria outras dificuldades, mas hoje o fator fundamental
para ele não fazer é essa.
O que os estados e municípios fazem, chegando aqui no terceiro ponto. Olha, só tem PPP em
realização em alguns estados, estados que tinham, que estavam, que viveram um período de
organização fiscal razoável, São Paulo estava fazendo, antes de chegar perto da crise, acho
pouco provável que eles consigam abrir novas PPP’s agora, mas vamos lá. Minas fez, também,
A Bahia fez, Pernambuco fez. Então assim, alguns estados que tinham saúde fiscal, os estados
brasileiros as condições fiscais deles são bem diferentes, são bem heterogêneas, tem o Rio
Grande do Sul e o Rio de Janeiro falidos há ‘bilhões’ de anos e tem o Ceará com todas as contas
em dia há muito tempo. Então alguns estados que tinham contas em dia conseguiram fazer PPP
e estão tocando algumas. E os municípios, quem é que faz PPP? Bom, os municípios não têm
capacidade técnica para fazer PPP, 95%, 95 não, sendo muito bondoso, 95% dos municípios
nenhum tem capacidade para fazer PPP, e nem condição fiscal, mas estão fazendo. Tem um
monte de município fazendo. E eles estão fazendo qual PPP? Eles estão fazendo PPP da
Iluminação Pública, o que é efetivamente, que está efetivamente em realização no âmbito
municipal é PPP de iluminação pública. E por que que eu empresário privado vou lá, fazer
contrato com esse pessoal aí, que segundo diz não tem nem capacidade técnica nem fiscal para
fazer, por uma razão simples, é que tecnicamente PPP de iluminação pública é muito fácil fazer,
é simplório, você faz esse projeto em um final de semana em casa. E segundo, porque a
institucionalidade da iluminação pública que é antiga criou a taxa de iluminação pública, a TIP,
para puxar o dinheiro, tem um mecanismo facílimo de lidar com isso, de baixo custo, que é a
conta de iluminação, que é a conta de luz que a gente paga, que cai em uma conta específica e
garante, como é uma receita vinculada, garante o pagamento das obrigações com a
concessionária que venha a explorar essa PPP. Então, por essa institucionalidade, essa
particularidade da iluminação pública, os municípios estão enveredando por PPP e estão
fazendo uma quantidade muito grande de PPP Brasil a fora, com todas essas dificuldades
técnicas que eles têm, estão contratando consultoria e tal. Outro dia eu dei aula aqui no Instituto
do Gilmar Mendes. Eu ia só te contar uma história, eu fui dar duas aulas de mestrado lá no IDP,
aula do curso do Gomide, ele me chamou lá, e me deparei lá com um aluno lá que era consultor
da Fundação Getúlio Vargas, que estava trabalhando especificamente com projetos de PPP no
setor de iluminação Pública em municípios do Nordeste, especialmente Pernambuco. Inclusive
eu desenvolvi esse argumento com ele e ele disse “não, é isso mesmo a gente só consegue fazer
de iluminação Pública”. Então assim, não sei se fui claro na resposta, fator fiscal influencia
decisivamente, isso explica porque você faz concessão, porque não tem tesouro no meio e
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porque o governo federal não faz PPP, porque hoje o fator principal é essa trava fiscal, e essas
diferenciações por nível de governo também é isso, alguns poucos estados fazem porque tinham
saúde fiscal o resto não faz. Rio de Janeiro não vai fazer PPP nem Rio Grande do Sul, porque
não tem nada para oferecer e os municípios estão fazendo basicamente em Iluminação Pública.
Agora deixa eu te dizer, o governo federal não está fazendo PPP, mas ele tomou uma decisão,
há uns dois anos atrás, de criar uma capacidade de suporte aos estados e municípios para
incentivar esse tipo de contrato. Então recentemente eles criaram dois fundos para financiar a
estruturação de projetos de PPP’s e Concessões para estados e para municípios, um fundo
desses está no BNDES, é um fundo novo, mas ele não está capitalizado. Semana passada houve
uma reunião do presidente do BNDES com o pessoal do governo aqui, e o pessoal explicando
a importância de capitalizar esse fundo para viabilizar os projetos nos estados e municípios e o
presidente do BNDES tomou para si a responsabilidade, disse que achava importante, que ia
capitalizar o fundo que o Governo iria comprar cotas e ligou direto para o pessoal do Bradesco
já para começar, para pedir o apoio de compra de cotas também, é um valor pequeno, para esses
bancos é pouco relevante. Mas tem outro fundo que a Caixa Econômica administra e esse fundo
é para financiar projetos dos municípios, especialmente projetos de saneamento. Então, talvez
se for do seu interesse e se você me passar o e-mail eu te mando o nome desses fundos e o link
deles, porque eu não estou me lembrando agora. São até dois nomes parecidos, mas é que eu
não estou me recordando agora. O administrado pela Caixa já está operando, já está
capitalizado, etc., e o outro do BNDES que está em estágio de capitalização. Esse da Caixa por
estar operando já tem um aprendizado em curso. Todos os dois focados em estados e
municípios, ou seja, o governo federal está procurando dar suporte ao desenvolvimento de
estruturação de projetos desses entes subnacionais.
3) Como o risco cambial é relevante para o financiamento a infraestrutura? Quais
são os elementos sobre o ambiente cambial que influenciam o investimento em
infraestrutura?
R: Sim! Eu acho que os fatores macros, tanto política monetária via taxa de juros, quanto
política fiscal via suporte que o Governo dá para esses projetos todos e são suportes
fundamentais, quanto câmbio são fundamentais para facilitar e não dificultar financiamento de
infra, pela natureza do tipo de grandeza e complexidade desses contratos.
Em relação ao câmbio eu acho que tem dois canais. Um canal é da relação de atração de
investimento, quer dizer, o investidor pra trazer o dinheiro dele pra cá pra infra ele vai ter que
converter a moeda dele em real na hora que voltar pra criar recurso para a matriz ele vai ter que
converter o dinheiro na moeda dele, obviamente que oscilações no câmbio vão comprometer
ou podem comprometer, podem pôr em risco o fluxo de caixa na moeda dele, na nossa aqui ok,
mas na moeda dele é isso aí. Acho que o Governo Brasileiro, especialmente no período recente
do Temer, essa discussão foi muito forte por aqui, queriam atrair investidores e o grande dilema
era esse, como é que agente cria um mecanismo de hedge cambial para esse negócio, e não se
conseguiu construir algum instrumento que fizesse mitigação nessa escala que seria necessária.
Bom, qual é o ponto? O ponto é um seguinte, quando você está pensando em investidores que
vem para cá com uma perspectiva estratégica, de longuíssimo prazo, como os Chineses, por
exemplo, então esse pessoal vem por que, porque a perspectiva deles é de se estabelecer, de
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permanecer muito tempo por aqui e a taxa de retorno de investimento deles lá é uma taxa que
compões mais variáveis do que uma simples (inaudível) retorno financeiro do investimento.
Eles estão preocupados com o retorno de dimensão Geopolítica, tem outra dimensão muito
importante para eles que é a Segurança Alimentar, por isso eles entram em ferrovias, entram
em portos, etc., então, o capital Chinês está vindo. Quando você olha para um fundo de
investimento, por exemplo, professores lá do Canadá, aí esse fundo vem pra cá ele vem com
outra perspectiva, ele vem com uma perspectiva muito centrada especificamente para o retorno
financeiro e, obviamente, que para esse tipo de gente o risco cambial ele intimida mais. Então
assim, tem essa dimensão de atração do investidor, essa dimensão é muito importante, então a
gente vai precisar contar mais com esses investidores que vem para cá com a dimensão
estratégica mesmo, vem pra cá com um intento e tudo mais. Eu acho que talvez os fundos de
investimento que aplicam aqui venham com um grau de timidez maior. A outra dimensão é a
dimensão de custos mesmo, quer dizer, um projeto que é intensivo de importação de máquinas,
equipamentos lá fora, compra de serviços lá fora, obviamente que está mais sujeito a impacto
dessa natureza. Não é o caso das rodovias, mas, por exemplo, o caso dos aeroportos talvez,
talvez porque eu não conheço a estrutura de custo dos aeroportos, mas eu imagino que talvez
os casos dos aeroportos tenham essa exposição de custo de manutenção e operacionalização do
risco cambial talvez seja um pouco mais expressiva. Não creio que seja nada muito grande, mas
talvez tenha um componente de custo de risco cambial associado ao custo de operação e
manutenção. Mas eu acho que o grande problema é esse, é atrair investimento para cá, trazer
dinheiro de quem quer colocar diretamente na infra. Eu acho que a gente precisa trabalhar
melhor isso, repito, não para investir pros Chineses que são estratégicos tem outros propósitos,
mas para os investidores tipo Fundo de Investimento que seriam muito bem-vindos aqui, porque
tem muito dinheiro rolando mundo a fora, que eu acho que contam um pouco com essa inibição.
4) No Programa Nacional de desestatização e nos diversos programas subnacionais
de desestatização e de participação do setor privado, como foi o desenvolvimento
de mecanismos de financiamento a infraestrutura?
R: A minha percepção é a seguinte: o programa nacional de desestatização, que rodou forte no
Fernando Henrique, ele trabalha a privatização em alguns setores, como no setor de Telecom,
por exemplo, que foi clássico, mas ele não tem associado ao programa nacional de
desestatização uma estratégia de financiamento desses ativos de infraestrutura que estavam
sendo privatizados, ou seja, eu vendo os ativos da Telecom, da Telebrás, mas eu não tenho a
preocupação de construir um mecanismo de financiamento para esses ativos, na verdade o setor
de Telecomunicações pós venda passa a tomar crédito do BNDES e com tempo, com a
maturidade dos negócios do setor, e dada a política do governo, também, que foi restringindo
um pouco, limitando um pouco a participação do BNDES nesse seguimento, ele foi pro setor
privado naturalmente, ele tem grande parte dos investimentos dele bancado pelo mercado de
capital privado (inaudível).
Continuação da Resposta: Eu estou dizendo que o programa nacional de desestatização ele
cuidou da venda de ativos, ele não trouxe junto com ele nenhum desenvolvimento de
mecanismo de financiamento desses setores que estavam sendo privatizados. Os setores foram
privatizados, eu estou usando o exemplo da Telecom, e quando foram privatizados, no primeiro
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momento, passaram a demandar os instrumentos clássicos de financiamento que o setor público
tinha disposição, o BNDES, por exemplo, e com a maturidade desse setor, que é um setor muito
seguro, os negócios são muito rentáveis, etc., ele foi para o investimento privado, mercado de
crédito, mercado de capitais, e ele transaciona muito bem lá, nesse setor, talvez de toda a infra
seja o setor que tenha, de longe, o maior percentual de financiamento bancado por mobilização
clássica no mercado financeiro privado, entendeu? Então eu não vejo relação no programa
nacional de desestatização e o desenvolvimento de mecanismo de financiamento para a
infraestrutura como política de governo. Esse setor passa com maturidade mais ao mercado de
capitais, etc., e operar por lá, não tanto como uma política de governo, mas eu acho que em
decorrência da própria (inaudível), mas tem gente que conhece mais isso, talvez.
5) Qual o papel dos bancos públicos no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento à infraestrutura? Como enxerga a mudança de papel dos bancos
públicos ao longo das últimas décadas?
R: O papel dos bancos públicos no desenvolvimento de mecanismo de financiamento de infra
é enorme, gigantesco. Na verdade, a nossa infra, todo o desenvolvimento da nossa
infraestrutura, ela foi fundada aí nesse período, com exceção da Telecom que já opera bem no
mercado privado, e da energia elétrica que tem alguma participação de financiamento privado,
mas os demais setores todos desenvolveram muito centrados na atuação dos bancos de
desenvolvimentos. Basicamente, Caixa Econômica na política urbana, circulação, habitação,
saneamento, etc., e o BNDES nos demais setores (inaudível) tem um papel fundamental. Só
que tem um problema, esse papel dos bancos de desenvolvimento para se sustentar, a briga é
que esses bancos para atender uma demanda crescente pra financiar diversos setores, entre eles
a infra, esses bancos de desenvolvimento eles precisam captar, precisam buscar lá o lado do
passivo recursos com estrutura de prazo longo, funding, para poder ofertar do lado das
operações ativas deles. E aí o que historicamente sustentou esses bancos de desenvolvimento?
Poupança compulsória. A Caixa Econômica tinham o FGTS, que é uma poupança compulsória
extra fiscal, porque é recurso privado, mas gerenciado pelo governo, para financiar política
urbana, repito, e o BNDES o PIS-PASEP que, poupança fiscal, compulsória de natureza fiscal,
que vai formar um fundo, o FAT, que despeja recurso do BNDES com uma exigibilidade de
longuíssimo prazo, então (inaudível).
Continuação da Resposta: Então assim, eu acho que os bancos públicos têm papel fundamental,
central para financiar infra, tem tido nesse período todo da estabilização, só que as demandas
para esses bancos eles vão crescendo e elas não só da infra, são de diversas origens e a infra no
meio. O que ocorre, para esses bancos darem a resposta eles precisam, para eles aumentarem a
oferta de recursos do lado do ativo do balanço deles, eles precisam ir lá do lado do passivo do
balanço e captar recursos, captar recursos compatíveis com essas operações, ou seja, como foi
a história dessa captação, basicamente poupança compulsória, Caixa Econômica usando FGTS
para financiar política urbana e BNDES usando PIS-PASEP que vai para um fundo, o FAT, e
que vai disponibilizar recurso para ele operar as outras áreas de política de infra. Esses recursos
não crescem, ou não cresceram, na proporção que as demandas por recursos cresceram,
especialmente nesse passado de alguns anos atrás que a gente teve uma aceleração do
crescimento alta. Diante do não crescimento da mesma escala qual era a opção que o governo
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teve para gerar esse funding para os bancos operarem, especialmente o BNDES, título público,
o governo emitia título público e entregava (inaudível). Só que ele me parece que ele é
insustentável por um prazo mais longo. Por quê? Porque o Governo vai gerando dívida pública
e vai expandindo a dívida pública e acelerando em uma escala muito grande. Em seis anos
foram 500 bilhões de reais. Então é um negócio que, poxa, é um instrumento que talvez em
uma escala menor, circunstancial, possa dar conta, mas efetivamente nessa escala que foi
praticado, nos termos que foi praticado, do ponto de vista fiscal é insustentável. Expandiu muito
a dívida bruta, casado com outras razões a dívida foi lá pra cima e a dívida liquida num primeiro
momento da emissão ela não variava por quê? Porque o governo emitia títulos por um lado,
mas ele estava fazendo uma operação de crédito com o banco, então ele tinha um recurso a
receber por outro, então ele não tinha nenhum impacto na dívida líquida, mas a dívida bruta
subindo, lá pra cima. Então assim, do ponto de vista fiscal essa mobilização dos fundings dos
bancos por título, por operação de recurso do tesouro, eu acho que ela não sustenta por muito
tempo, você pode até resolver um problema pontual, mas não sustenta por muito tempo. Então
isso não deu conta. Agora com a mudança política e com a mudança dos economistas que estão
no governo está se repensando esse papel dos bancos públicos, acho eu que os bancos públicos
vão continuar tendo um papel muito importante no financiamento da infra, ou de grande parte
dos setores da infra, agora vai reduzir, a importância, vamos dizer assim, relativa do papel deles,
o papel continua importante, só que do ponto de vista relativo como eles não tem um funding
em expansão que possa sustentar tudo isso, eles não tem (inaudível))
Continuação da Resposta: Eu digo assim, os bancos públicos estão mudando a postura, eu acho
que eles continuam com um papel muito importante, mas eles não têm (inaudível))
Continuação da Resposta: Então há um ajuste em curso que é os bancos mudando a escala de
operação, e mudam a escala por uma razão óbvia, eles não tem mais um mecanismo de
crescimento do passivo deles que permita eles manterem uma taxa de crescimento das
operações ativas muito aceleradas, e mais do que isso, o BNDES está antecipando o pagamento
da dívida, que ele tinha com o Governo Federal, que era uma dívida longuíssima, 25, 30 anos,
diversos prazos, mas a maioria delas longa, e por razões fiscais a decisão da equipe de política
econômica é para devolver de maneira antecipada, então ele devolveu 150 bilhões já, em dois
anos, e tem uma perspectiva de devolver mais agora, então ele está reacomodando o tamanho
do passivo dele, por um lado, para operação. Isso tem uma implicação, vai financiar contratos,
vai, mas você tem que escolher, fazer uma escolha mais restritiva de áreas a serem beneficiadas
por recursos do banco, segundo reduz a participação do banco, do total a ser financiado,
financiava 80, baixou para 70, quem eles financiavam 70% do projeto estão financiando 60,
então tem esse ponto. E tem o outro ponto também que são as condições de créditos, quer dizer,
antes você tinha TJLP, em boa parte dos contratos, e agora você tem a TLP, que é uma outra
taxa de juros, que a diferença fundamental entre elas é basicamente porque na fórmula da TLP,
a TJLP era uma taxa administrativa desconectada da taxa de captação do Governo Federal,
então a TJLP rodava aqui e desconectava no padrão que o governo estava financiando lá no
mercado, as taxas de emissão dos títulos públicos rodava de um lado e a TJLP era separada,
apartada. O que a TLP traz de novo? Ela traz um componente na fórmula dela que permite, esse
componente permite o que, é sensível as mudanças das taxas de juros dos títulos públicos, então
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quando as taxas de juros dos títulos públicos sobem agora você tem um canal de transmissão
para a TLP, vide a esse componente que captura, salvo engano, é a NTN-B. Então, agora com
essa nova taxa de juros, obviamente, as condições de créditos mudam, os créditos não estão
mais baratos como antes em função da mudança da taxa. Isso é uma transição por quê? porque
todos os contratos que foram financiados pela TJLP até 1 de janeiro de 2018, salvo engano, eles
continuam até o final dos tempos, deles, desse contratos, com TJLP e esse mecanismo de
transmissão ele é um mecanismo que está, essa transmissão está sendo feita e ao longo de cinco
anos você vai completar esse canal de transmissão. Mas de qualquer maneira já é uma mudança,
e é uma mudança importante no custo dessa captação. Então você tem mudança na escala geral
de operação do banco, isso tem repercussão na escala de financiamento de projetos, no número
de linhas que o banco está operando e tem a implicação da mudança da taxa de juros com as
condições de créditos, ou seja, as taxas de juros estão um pouco mais altas agora e tendem a
estar mais altas, mais sensíveis a captação do governo em títulos públicos, isso implica redução
de subsídio implícito, aquele diferencial de quanto o governo paga para captar recurso lá no
mercado de títulos públicos do quanto ele acaba emprestando pro BNDES, então são mudanças.
Acho que essas mudanças vêm para acomodar um pouco essa condição fiscal das operações
financeiras do governo, isso implica, repito, redução da escala e mudança das condições de
créditos, mas os bancos continuam importantes, a importância relativa reduziu, reduziu, mas eu
acho que ainda cabe a afirmação de que eles continuam muito importantes. Agora eu acho que
tem um ponto, Ricardo, importante aí talvez ser explorado, não sei como anda a sua tese, mas
é um aspecto que é um seguinte: é uma mudança na atuação dos dois bancos, Caixa Econômica
e BNDES, que tradicionalmente tinham um foco muito grande no crédito para infraestrutura
(inaudível) num passado mais recente... diferentes a operar no mercado de capitais orientados
ao financiamento da infraestrutura, atuando no mercado de capitais, então não é novidade a
atuação dos bancos no mercado de capitais. Agora o que tem de novo na atuação dele, é que ele
passa a atuar no mercado de capitais incentivando instrumentos de financiamento em
investimento em infraestrutura, por exemplo, os FIP’s, Fundos de Investimentos em
Participação, IE, infraestrutura, o mercado privado de fundos ele tem entrado de maneira muito
modesta, então eles observam que tem problema de (inaudível)... para operar nesse mercado
atual, etc., o que o BNDES está fazendo, o BNDES está desenvolvendo algumas experiências
de fundo de investimento que é, eu digo que é como se fosse uma incubadora, ele compra um
pacote de cota e oferece outras cotas para o mercado, oferece cotas com boas condições de
garantias para o mercado e mantém cotas subordinadas em posse dele. Então assim, ele entra
com a expertise, estrutura, chama o mercado para o negócio, assume (inaudível) monta o fundo
de investimento e entra na compra de debêntures, articulas as debêntures, então quando ele vai
incentivar as debêntures, ele vai incentivar a emissão de debêntures de infra por um lado e ele
vai gerar demanda por essas debêntures via esse fundo de investimento que ele está
estruturando. E aí quando ele vai realizar as compras, ele, BNDES, ele entra numa condição
subordinada e ele oferece cotas e operações com condições mais favoráveis, inclusive de
garantias para o investimento privado. A medida que o setor privado vai operando esses fundos
e conhecendo a metodologia, dominando e se sentindo mais seguro o BNDES vai vendendo
essas cotas, ou seja, a proposta dele não é se manter permanente nos fundos, é operar como
incubadora e gerar atratividade para esse tipo de veículo de investimento e na medida que o
veículo amadurece os cotistas privados tem interesse há uma transição e venda dessas cotas.
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Esse modo de operar incentivando, por exemplo, estruturação de fundo de investimento
orientado especificamente para infraestrutura é um modo novo, interessante. O BNDES opera
lá dessa forma, a Caixa Econômica faz o mesmo via FI-FGTS, que é um mecanismo novo, tem
7, 8 anos, e que pega recurso que antes ia para o crédito e coloca no mercado de capitais, é isso
que o FI-FGTS faz, e mais, FI-FGTS não só pega crédito com o mercado de capitais, mas ele
pega recursos que estavam restritos a política urbana e libera para toda a infra, o FI-FGTS abriga
em mercado de capitais em papéis emitidos por todo projeto de infra, não só em política urbana.
Então, esse é um aspecto importante, você pegar bancos de desenvolvimento para operar
instrumentos incentivadores, vamos dizer assim, do desenvolvimento do mercado de capitais.

Entrevistador: Quer dizer, você sai do foco do crédito e entra no mercado de capitais.

Continuação resposta: E entra no mercado de capitais, por exemplo, incentivando estruturação
de fundo de investimento e participação, fundo de investimento em direitos creditórios,
também, que é outro fundo importante que antecipa capital para os projetos que tem uma
dependência futura de recursos que vão entrar em seu fluxo de receitas e, também, esse bancos
estão comprando debêntures, as debêntures incentivadas e incentivando essa compra, de
debênture incentivada e eu ainda não sei se o BNDES está fazendo isso, por enquanto parece
que não, mas é importante ter mercado secundário para essas debêntures incentivadas, porque
se você tiver o mercado secundário você aumenta a emissão primária delas ou, pelo menos
favorece a emissão primária e parece que o BNDES tem, parece não, ele tem condições de ser
Market Maker, Construtor de Mercados, por enquanto não está exercendo essa função porque
quem está comprando debênture de infraestrutura está aguardando, está tesourando, não está
vendendo, mas o banco está pronto para operar nesse mercado secundário na medida que isso
for razoável. Essa mudança, que ainda é uma mudança, vamos dizer assim, proporcionalmente
você pega os valores não é uma coisa tímida, mas é um novo modo de atuação e orientado a um
mercado que a gente tem uma perspectiva que precisa se desenvolver para esse tipo de projeto,
projetos complexos de longo prazo, e aí eu acho que é um fator interessante, eu acho que vale
pensar, vale explorar um pouco, vale discutir, não sei como é a sua tese, ainda que como uma
questão futura.
6) Qual o potencial do mercado de capitais no desenvolvimento de mecanismos de
financiamento de infraestrutura quais os momentos em que o mercado de capitais
se tornou mais e menos importante e por quê?
R: Eu acho que o mercado de capitais, assim, considerando esse período da estabilização, eu
acho que ele tem uma curva de importância agora, nesses últimos 10 anos, especialmente em
função dessas políticas, primeiro, a criação das debêntures incentivadas, tem um papel muito
importante, segundo, a regulamentação do fundo de investimento em direito creditório,
inclusive do Fundo de Investimento de Participação em Infraestrutura, o FIP-IE, esses dois
aspectos são importantes, a criação do FI-FGTS, que é um mecanismo de jogar dinheiro de
poupança compulsória em mercado de capitais e essa nova escala de operação do BNDES agora
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em fundo, ou seja, você tem um política financeira do governo orientada ao desenvolvimento
do mercado de capitais e com isso o mercado de capitais obviamente ganha um ânimo para se
desenvolver.

7) Na sua avaliação qual tem sido a atuação das instituições financeiras multilaterais
no financiamento à infraestrutura no Brasil? Como a política dessas mudou ao
longo das últimas décadas e quais são os Players multilaterais relevantes e como se
comportam?
R: Eu acho que em escala de recursos são muito modestas, essas instituições tem uma escala de
recursos muito modesta. Então assim, pensando em escala de recurso o papel delas é residual.
Agora, qual a importância que tem, se não tem escala de recursos? Eu acho que elas têm um
papel, e esse papel é muito claro no BID, no Banco Interamericano, de um animador desse novo
modelo de contratualização de Concessão e PPP. O BID tem feito muito curso, capacitado
pessoal nessa área, etc., construindo parceria para desenvolvimento de capacitação e tem criado
sistema de informação para manter um rol de (inaudível)... uma agenda de notícias favoráveis
sobre esses aspectos, e tudo mais, ele tem cumprido esse papel. Esses bancos também operam,
têm um papel importante às vezes como certificadores, que às vezes eles entram com um
recurso muito pequeno no projeto, mas como o fato deles entrarem no projeto envolve uma
certificação, uma avaliação de boa qualidade do projeto, isso facilita o projeto ter (inaudível)
eles entraram com alguma residual e qual efeito positivo lá na frente, mas sabe-se que isso é
uma tradição de atuação desses bancos multilaterais que, ao invés deles entrarem com uma
escala de valores maiores, tem valor pequeno, entram lá, mas quando entram um pouco que
certificam qualidade, relevância para aqueles projetos e isso facilita o acesso de mercado de
capitais. Terceiro aspecto é que esses bancos têm atuado, também, nessas políticas de, vamos
dizer assim, eu que estou denominando de incubação, de incubadora de fundo de investimento,
em participação em Fundo de Investimento em Direito Creditório, a CAF, a comissão de
fomento, ela está desenvolvendo um projeto desses de fundo de investimento em direito
creditório aqui no Brasil a partir de uma experiência que ela teve na América Latina, parece
que eles trabalharam no Peru, e acho que na Colômbia, e trouxeram essa experiência para cá
(inaudível)
Continuação Resposta: A CAF (inaudível)... Banco de Desenvolvimento da América Latina
agora, está na transição de nome, eles trouxeram para o Brasil uma experiência que eles
desenvolveram no Peru e na Colômbia, Fundo de Investimento em Direito Creditório, e eles
estão desenvolvendo isso em parceria com BNP Paribas, o grupo financeiro francês, e
chegaram no Brasil estavam estruturando e chamaram o BNDES para uma conversa e o BNDES
entrou no projeto deles também. Não sei se lançaram agora ou não lançaram, mas tem um aluno
meu do mestrado, que é orientando meu que está fazendo um projeto, ele é da CAF e está
desenvolvendo inclusive um estudo sobre esse fundo, o fundo tem estruturação. Mas essa é
participação desses organismos multilaterais, eu acho que também como incubadores, como
disseminadores de novas tecnologias, novos produtos, isso é importante, como certificadores,
porque eles entram com pouco recurso, mas certificam o projeto, especificamente em relação
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ao BID muito animador do jogo, capacitando muita gente, criando mecanismo de formação, e
tudo mais, mas em escala mesmo de recurso direto não, modesta, sempre foi modesta.
8) As diferenças do modelo contratual mais voltado para o mercado vigente na
década de 90 e aquele mais focado em Estado como provedor de investimento em
infraestrutura que vigorou nos anos recentes
R: Olha, eu acho assim, no fundo na área de infra, a diferença fundamental entre 90 e, vamos
dizer assim, essa última com a década agora, seja o fato que em 90 você teve um grande
programa de privatização e que nesse programa de privatização (inaudível) efetivamente... da
infra e Telecom, nos setor privado e essa gestão privada acabou azeitando o segmento e cria
produção de acesso ao mercado de capitais, eu já mencionei isso. Acho que teve um outro setor
que foi privatizado naquela época que foram as distribuidoras de energia elétrica, e essas
distribuidoras operam com uma margem de risco muito pequena, o sistema é super regulado,
tem uma garantia de fluxo de receita muito bom, então eu acho que esse pessoal começou a
acessar investimentos privado com mais, com uma escala maior. Qual foi o terceiro setor
privatizado na infra, tem alguma coisa, mas eu estou esquecendo agora. Essa foi uma
particularidade dos anos 90, então eu não consigo ver, o que permaneceu lá fundamentalmente
estatal ou em operações de parcerias veio para cá nesses termos, sem muitas grandes diferenças.
Agora nessa escala agente teve em 95 a criação da lei de Concessão que foi um marco dos anos
90, a lei de Concessões, e a gente veio aprendendo ao longo desse período, mas nessa última
década também o governo praticou, com alguma timidez, um pouquinho envergonhado,
querendo controlar a taxa de retorno, pra dizer assim “ estou fazendo, mas não estou fazendo
assim...”.
Entrevistador: A Famosa modicidade tarifária.
Continuação da Resposta: Exatamente! “eu estou fazendo, mas não me confunda com o
Fernando Henrique” (inaudível)
Continuação da Resposta: O modelo dos anos 90 ele tem privatização nos setores da infra e ele
tem estruturação no modelo de concessões, eu acho que isso fica. O que esse (inaudível)
controlando um pouco com o foco alto em multiplicidade tarifaria, travou um pouco, travou
também a questão de você colocar uma empresa Estatal na parceria dos aeroportos, óbvio que
o setor privado tem seus modelos de negócios e o domínio do modelo de negócio é essencial
para fazer funcionar a concessão, quando você coloca o Estado dentro do modelo de negócio
(inaudível) com moderação as concessões, mas fez, e esse governo (inaudível)
Entrevistador: Então assim, daquela parte que você pegou de 2004 da lei das PPP’s, ali começou
a cortar.
Continuação da Resposta: Eu digo assim, esse governo do Lula, da Dilma, do PT, eles
trabalham as concessões, estruturadas no ano de 95 pelo Fernando Henrique, no governo
Fernando Henrique, eles trabalham as concessões, com um pouco de timidez, etc. e tal, e essa
timidez acaba repercutindo adversamente por essa multiplicidade tarifária, por aquela tentativa
de pôr a Infraero dentro da parceria nas concessões aeroportuária, etc., mas ele toca. E eles
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próprios avançam no sentido de que modelar um contrato mais específico para PPP em 2004,
ou seja, você tem uma nova legislação de PPP, o Governo Federal acaba não fazendo, mas fica
num primeiro plano para uma, repito, aprovaram a legislação mas ficaram um pouco tímidos
ao fazer e quando se percebe a necessidade de acelerar isso não tinham mais a condição fiscal,
mas os estados e municípios começaram a operar e operando bem e inclusive operando e sendo
financiados pelo BNDES, ou seja, o Governo não impôs nenhuma restrição para financiar PPP,
pros estados e municípios. Então, eu não vejo dois modelos, sabe, nessa área de concessão a
infra eu não vejo dois. O que eu vejo são dois momentos, e lá na década de 90 a estruturação
das concessões e o começo da operação das concessões em maior escala e já aqui nesse último
governo essa estruturação de parceria público-privado, repito, sem repercussão no governo
federal, mas com uma repercussão razoável nos estados e agora nos municípios, então eu não
vejo. O BNDES nos anos 90 era forte e o BNDES aqui também era forte, agora mudou a escala,
os governos Lula e da Dilma mudaram muito a escala de operação do banco via financiamento
por crédito público, que eu repito, parece uma coisa mágica, mas o problema é que não tem
muita sustentabilidade. Mas é isso, eu pensei nessas diferenças, não chega a ser modelos
diferentes, mas essas diferenças. Agora o que mudou foi a central de maturidade, por exemplo,
das agências reguladoras, lá em 90 elas estavam surgindo e agora ela já passa a ter um papel
muito importante na política de infra, porque na minha avaliação elas foram tão bem
estruturadas, ao longo desse tempo foram tão fortalecidas que elas tem, em geral, grande parte
delas, têm uma capacidade muito maior pra formular política, não apenas regular
convencionalmente, mas muito mais que isso, formular política que o próprio ministério
setorial, setor aeroportuário parece um caso clássico. Então assim, acho que houve uma
evolução, uma maturidade dos institutos criados nos anos 90 nesse passado recente, acho que é
mais ou menos por aí.
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APÊNDICE B – PLANILHAS COM DADOS CONSOLIDADOS DO BNDES E CEF
(LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527, DE 2011)

MODAL

1995

TOTAL GERAL
Setor Aeroviário
Setor Rodoviário
Setor Ferroviário
Setor Aux. Transporte
Setor Energia Elétrica
Setor Material de
Transporte
Setor Outros
Transportes

85.580

1996

1997

316.717

1998

505.680

1999

329.672

REALIZADO - 1995 a 2008 R$Mil
2001
2002
2003
2004

2000

297.589

113.549

2005

2006

2007

148.267 14.153.454 10.922.666 14.175.756 15.553.808 6.752.588
3286
9997
8800
2.283 1.837.082 2.858.467 3.735.372 5.172.441 5.460.476
498.044
106.559
173.962
548.745 308.681
115.513
308.852
388.865
525.875 242.157
9.282.780 5.395.474 5.953.091 3.393.301 115.094
577.492
180.335
635.006 1.020.576 226.643

2008

TOTAL
1995 a
2008

16.268.637

15.762.960

95.386.923

9.706.401
283.838
388.822
108.323
385.921

13.679.902

42.452.424

22.083
294.598 2.214.427
369.792 2.339.876
156.635 24.404.698
357.632 3.383.605

737.628 1.401.868

393.371 2.353.945

42.335

Setor de Serviço de
Utilidade Pública

674.706

766.136

575.017

72.320

101.066 176.204 2.447.317

Setor de
Telecomunicações

397.098

540.724 2.057.235 1.767.191

12.248

114.148 106.992 4.995.636

272.634

5.145.908 590.029 8.132.324

Setor de Saneamento

MODAL

TOTAL GERAL
Setor Rodoviário
Setor Ferroviário
Setor Aux. Transporte
Setor Energia Elétrica
Setor Material de
Transporte
Setor Outros
Transportes
Setor de Serviço de
Utilidade Pública
Setor de
Telecomunicações
Setor de Saneamento

85.580

316.717

2009

2010

505.680

329.672

2011

297.589

2012

113.549

2013

142.698

2014

23.114

81.868

39.719

72.718

196.717

REALIZADO - 2009 a 2018
2015
2016
2017

65.544.243 29.811.427 67.117.416 86.672.656 70.958.611 67.038.193
13.627.723 26.776.847 22.754.793 16.060.454 19.685.917 18.772.242
4.658.467 379.657 107.868 4.850.898 4.365.535 6.968.335
3.458.443 521.012 6.145.044 8.091.923 8.744.541 12.645.751
24.374.073 505.505 22.854.318 39.044.818 17.862.713 16.007.551
2.239.774
0 2.568.880 4.657.772 4.878.797
0

2018

2019

39.806.283 18.734.773 27.668.405 48.332.040

0

0

426.948.829

TOTAL
GERAL

0

14.345.223

7.341.057 4.701.453 2.111.943 6.104.034
14.157.873 8.382.064 15.977.928 26.012.163

0

TOTAL
2009 a
2018

31.176 4.994.533

522.335.752
165.819.499
25.657.197
49.287.647
159.211.549
17.728.828

5.689.099 3.712.113 5.702.608 6.387.445
2.112.010
369.627
168.427 3.283.426

0

34.210

123.367.075

23.442.770
46.947.771
134.806.851

9.093.216

709.347 3.631.617 2.537.791 4.922.790

8.004.724 7.646.585 1.003.168 2.690.160 3.142.745

36.546.070

41.540.603

2.197.868

261.758 1.564.649 2.699.651 3.330.880

2.526.148 2.433.171

231.158

520.893 1.845.636

15.014.125

17.461.442

5.472.005

626.535 4.525.418 8.636.231 6.874.730

1.969.065

416.803

312.626

487.381 1.556.130

28.520.787

33.516.423

144.377

9.685

22.564

0 3.958.157

12.090.481

422.674

30.766 2.964.829

93.118

292.708

9.065

461
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APÊNDICE C – PLANILHAS COM TODO O LEVANTAMENTO DE TEXTOS
DOS 3 JORNAIS (1995-2018)
Título da Matéria

Veículo

Data

Link da matéria

Autor

Eletrobras projeta investir R$
30,2 bilhões e concluir Angra 3

Valor Econômico

http://www.valor.com.br/empresas/6038529/el
26/12/2018 etrobras-projeta-investir-r-302-bilhoes-eIvan Ryngelblum
concluir-angra-3

GNA fecha contrato de R$ 1,76
bilhão com BNDES

Valor Econômico

21/12/2018

Como aumentar a eficiência do
investimento público no Brasil

Valor Econômico

BRK fecha acordo inédito com
BID
BNDES aprova financiamento
a concessionária de aeroporto
do RS
BNDES quer rever condições
de financiamento à
infraestrutura
Teles investem R$ 20,5 bi em
nove meses

Valor Econômico
Valor Econômico

Valor Econômico
Valor Econômico

Fundos veem risco em investir
em saneamento

Valor Econômico

BNDES planeja incentivo para
emissão de debênture

Valor Econômico

Fatia do mercado em projetos
deve crescer com novo BNDES

Valor Econômico

País precisa de 140 mil torres
de telefonia, diz estudo

Valor Econômico

BNDES libera R$ 5,2 bi para
obras do linhão da usina de
Belo Monte
BNDES aprova R$ 5,2 bilhões
para Xingu Energia
Empresas privadas de
saneamento investem o dobro
da média nacional
Plano para a Infraestrutura
prevê R$ 180 bi
Em expansão, Banco do Brics
poderá emprestar US$ 1,5 bi ao
Brasil em 2019
BNDES estuda “spread
balanceado” para
infraestrutura, informa Dyogo
Vai ter dinheiro público para a
infraestrutura?
Debêntures já igualam BNDES
em recursos para
infraestrutura
É urgente evitar o colapso da
infraestrutura de transportes
Eleições têm efeito negativo
para infraestrutura, indica
pesquisa
Destravar a infraestrutura é
vital para a retomada
Investimento baixo afeta
metade das rodovias até 2025,
prevê FDC
BNDES lança edital para fundo
de R$ 500 milhões em
infraestrutura
Concessionárias querem
manter leilão de rodovias
BNDES mapeia R$ 1 tri em
planos de investimento até
2021
BNDES assina acordo com
EPL para estruturar projetos de
transporte

Valor Econômico
Valor Econômico
Valor Econômico
Valor Econômico
Valor Econômico

Valor Econômico
Valor Econômico
Valor Econômico

Valor Econômico

Valor Econômico
Valor Econômico
Valor Econômico

Valor Econômico

Valor Econômico

Valor Econômico

Valor Econômico

http://www.valor.com.br/empresas/6034845/gn
Francisco Goes
a-fecha-contrato-de-r-176-bilhao-com-bndes

http://www.valor.com.br/blogfmi/6034431/com
20/12/2018 o-aumentar-eficiencia-do-investimento-publico- Teresa Curristine e Joana Pereira
no-brasil
http://www.valor.com.br/empresas/6032369/br
19/12/2018
Rodrigo Rocha, de São Paulo
k-fecha-acordo-inedito-com-bid
http://www.valor.com.br/empresas/6027335/b
14/12/2018 ndes-aprova-financiamento-concessionaria-de- Por Valor
aeroporto-do-rs
http://www.valor.com.br/financas/6021609/bnd
12/12/2018 es-quer-rever-condicoes-de-financiamentoSilvia Rosa, de São Paulo
infraestrutura
http://www.valor.com.br/empresas/6012979/te
05/12/2018
Rafael Bitencourt e Paula Selmi, De Brasília e São Paulo
les-investem-r-205-bi-em-nove-meses
28/11/2018

http://www.valor.com.br/empresas/6002711/fu
Rodrigo Rocha, de São Paulo
ndos-veem-risco-em-investir-em-saneamento

http://www.valor.com.br/financas/5993323/bnd
22/11/2018 es-planeja-incentivo-para-emissao-deBruno Villas Bôas e Juliana Schincariol, Do Rio
debenture
http://www.valor.com.br/financas/5991251/fati
21/11/2018 a-do-mercado-em-projetos-deve-crescer-com- Silvia Rosa, de São Paulo
novo-bndes
http://www.valor.com.br/empresas/5991421/pa
21/11/2018 is-precisa-de-140-mil-torres-de-telefonia-diz- Alexandre Melo, de São Paulo
estudo
http://www.valor.com.br/empresas/5983285/b
14/11/2018 ndes-libera-r-52-bi-para-obras-do-linhao-daFabio Graner, De Brasília
usina-de-belo-monte
http://www.valor.com.br/empresas/5982547/b
13/11/2018
Fabio Graner, de Valor
ndes-aprova-r-52-bilhoes-para-xingu-energia
http://www.valor.com.br/brasil/5971787/empre
07/11/2018 sas-privadas-de-saneamento-investem-o-dobro- Edna Simão, de Brasília
da-media-nacional
http://www.valor.com.br/brasil/5960727/plano31/10/2018
Daniel Rittner e Fabio Graner, De Brasília
para-infraestrutura-preve-r-180-bi
http://www.valor.com.br/brasil/5957975/em30/10/2018 expansao-banco-do-brics-podera-emprestar-us15-bi-ao-brasil-em-2019
http://www.valor.com.br/valor-investe/casa29/10/2018 das-caldeiras/5956605/bndes-estuda-spreadbalanceado-para-infraestrutura-informahttps://www.valor.com.br/brasil/5912589/vai09/10/2018
ter-dinheiro-publico-para-infraestrutura
https://www.valor.com.br/financas/5909675/de
08/10/2018 bentures-ja-igualam-bndes-em-recursos-parainfraestrutura
https://www.valor.com.br/opiniao/5906413/e05/10/2018 urgente-evitar-o-colapso-da-infraestrutura-detransportes
https://www.valor.com.br/brasil/5894805/eleic
01/10/2018 oes-tem-efeito-negativo-para-infraestruturaindica-pesquisa
https://www.valor.com.br/opiniao/5880215/des
25/09/2018
travar-infraestrutura-e-vital-para-retomada
https://www.valor.com.br/brasil/5867399/inves
21/09/2018 timento-baixo-afeta-metade-das-rodovias-ate2025-preve-fdc
https://www.valor.com.br/financas/5856781/bn
18/09/2018 des-lanca-edital-para-fundo-de-r-500-milhoesem-infraestrutura
14/09/2018

Assis Moreira, de Genebra

Angela Bittencourt
Raquel Balarin
Fabio Graner | De Brasília

Paulo Resende

Rodrigo Rocha | De São Paulo
Opnião
Ligia Hougland | Para o Valor, de Washington

Silvia Rosa e Alessandra Saraiva | Valor

https://www.valor.com.br/brasil/5840559/conc
Daniel Rittner | De Brasília
essionarias-querem-manter-leilao-de-rodovias

https://www.valor.com.br/brasil/5828979/bnde
12/09/2018 s-mapeia-r-1-tri-em-planos-de-investimentoRafael Rosas | Do Rio
ate-2021
https://www.valor.com.br/brasil/5823647/bnde
10/09/2018 s-assina-acordo-com-epl-para-estruturarRafael Bitencourt | Valor
projetos-de-transporte

PPPs viabilizam projetos de
iluminação pública

Valor Econômico

30/08/2018

http://www.valor.com.br/empresas/5785469/p
Paulo Vasconcelos, de Porto Alegre
pps-viabilizam-projetos-de-iluminacao-publica

Eletrovias reforçam estrutura
de abastecimento

Valor Econômico

30/08/2018

http://www.valor.com.br/empresas/5785485/el
Paulo Vasconcelos, de Porto Alegre
etrovias-reforcam-estrutura-de-abastecimento

Moody's vê capital privado na
infraestrutura em 2019

Valor Econômico

Recursos podem quadruplicar
patrimônio de infraestrutura

Valor Econômico

http://www.valor.com.br/financas/5777153/mo
28/08/2018 odys-ve-capital-privado-na-infraestrutura-em- Fábio Pupo, de Brasília
2019
http://www.valor.com.br/financas/5776943/rec
28/08/2018 ursos-podem-quadruplicar-patrimonio-deJiane Carvalho, Para o Valor, de São Paulo
infraestrutura
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Título da Matéria
BNDES cria carteira de R$ 500
milhões com debêntures
Instituições multilaterais
ampliam sua atuação em
infraestrutura
Sobe participação do mercado
de capitais no financiamento
de projetos
BNDES mira em infraestrutura
e pequenas empresas
BNDES: Desembolsos para
área de energia devem somar
R$ 15 bi em 2018
Estudo aponta saídas para
expansão do setor de
saneamento
Estudo aponta saídas para
expansão do setor de
saneamento
BID quer crédito para
infraestrutura no país acima de
US$ 500 milhões ao ano
Renovação pode render R$ 25
bilhões a ferrovias
Após dois anos, FI-FGTS volta
a investir em infraestrutura
Fundo fará aporte de R$ 400
milhões na Iguá
BNDES desembolsa R$ 27,8
bilhões no primeiro semestre,
queda de 17%

Veículo
Valor Econômico

Valor Econômico

Valor Econômico

Valor Econômico

Valor Econômico

Valor Econômico

Valor Econômico

Valor Econômico
Valor Econômico
Valor Econômico
Valor Econômico
Valor Econômico

Data

Link da matéria

Autor

http://www.valor.com.br/financas/5765579/bnd
23/08/2018 es-cria-carteira-de-r-500-milhoes-comFrancisco Goes
debentures
http://www.valor.com.br/financas/5735955/inst
15/08/2018 ituicoes-multilaterais-ampliam-sua-atuacao-em- Silvia Rosa, de São Paulo
infraestrutura
http://www.valor.com.br/financas/5735189/sob
14/08/2018 e-participacao-do-mercado-de-capitais-noSilvia Rosa, de São Paulo
financiamento-de-projetos
13/08/2018

http://www.valor.com.br/brasil/5729497/bndesSergio Lumacci, de São Paulo
mira-em-infraestrutura-e-pequenas-empresas

http://www.valor.com.br/brasil/5723617/bndes09/08/2018 desembolsos-para-area-de-energia-devemsomar-r-15-bi-em-2018
http://www.valor.com.br/empresas/5719507/es
08/08/2018 tudo-aponta-saidas-para-expansao-do-setor-desaneamento
https://www.valor.com.br/empresas/5719507/e
08/08/2018 studo-aponta-saidas-para-expansao-do-setorde-saneamento
https://www.valor.com.br/brasil/5713535/bid06/08/2018 quer-credito-para-infraestrutura-no-pais-acimade-us-500-milhoes-ao-ano
https://www.valor.com.br/brasil/5705633/reno
02/08/2018
vacao-pode-render-r-25-bilhoes-ferrovias
http://www.valor.com.br/financas/5698913/apo
31/07/2018 s-dois-anos-fi-fgts-volta-investir-eminfraestrutura
http://www.valor.com.br/empresas/5698653/fu
31/07/2018
ndo-fara-aporte-de-r-400-milhoes-na-igua
http://www.valor.com.br/brasil/5683751/bndes24/07/2018 desembolsa-r-278-bilhoes-no-primeirosemestre-queda-de-17
http://www.valor.com.br/financas/5636885/deb
04/07/2018 enture-de-infraestrutura-alcanca-recorde-de-r105-bi
http://www.valor.com.br/brasil/5626569/bahia29/06/2018
avanca-na-cadeia-de-energia-eolica

Rodrigo Polito

Rodrigo Rocha, de São Paulo

Rodrigo Rocha, de São Paulo

Rodrigo Polito, do Rio
João Sorima Neto e Roberta Scrivano | De São Paulo
Fábio Pupo e Edna Simão, de Brasília
Fernando Pires e Rodrigo Rocha, de São Paulo
Alessandra Saraiva e Rafael Rosas

Debênture de infraestrutura
alcança recorde de R$ 10,5 bi

Valor Econômico

Bahia avança na cadeia de
energia eólica

Valor Econômico

Com R$ 850 milhões, BNDES
incentiva energia solar

Valor Econômico

12/06/2018

Valor Econômico

https://www.valor.com.br/financas/5558397/bn
29/05/2018 des-anuncia-r-5-bi-para-investimento-emSilvia Rosa, de São Paulo
fundos-de-infraestrutura

Valor Econômico

30/04/2018

BNDES anuncia R$ 5 bi para
investimento em fundos de
infraestrutura
PAC vai expandir o
sanemaneto na Grande
Aracaju
Iluminação pública pode ter
investimentos de R$ 26 bi
Melhor gestão poderia atrair ao
menos R$ 20 bi para
saneamento
Será preciso investir mais 3,5%
do PIB por ano, além dos 1,5%
investidos em
Ministro do Planejamento pede
investimentos em
infraestrutura

Valor Econômico

Valor Econômico

Silvia Rosa, de São Paulo
Andrea Vialli, de São Paulo

https://www.valor.com.br/brasil/5587715/comRodrigo Polito, do Rio
r-850-milhoes-bndes-incentiva-energia-solar

http://www.valor.com.br/virador/#/edition/453
De Aracaju
16?page=10&section=7&word=infraestrutura

https://www.valor.com.br/empresas/5480579/il
25/04/2018 uminacao-publica-pode-ter-investimentos-de-r- Rodrigo Polito, do Rio
26-bi
https://www.valor.com.br/empresas/5424583/
03/04/2018 melhor-gestao-poderia-atrair-ao-menos-r-20-bi- Rodrigo Rocha, de São Paulo
para-saneamento
https://www.valor.com.br/brasil/5410493/maisEstevão Taiar e Catherine Vieira | De São Paulo
r-250-bi-por-ano-para-infraestrutura

Valor Econômico

27/03/2018

Valor Econômico

https://www.valor.com.br/brasil/5406651/minis
24/03/2018 tro-do-planejamento-pede-investimentos-em- Agência Brasil
infraestrutura

BNDES desembolsa R$ 6,85 bi
no primeiro bimestre

Valor Econômico

21/03/2018

Concessões já feitas trariam
investimentos de US$ 43,8 bi

Valor Econômico

Carteira do BNDES para
rodovias alcança R$ 5,5 bi
Sem investimentos, condições
pioram
PPPs podem melhorar
iluminação e segurança
Investimento em
infraestrutura mais forte deve
ficar para 2019
SP duplica volume de
investimentos anunciados

Valor Econômico
Valor Econômico
Valor Econômico
Valor Econômico
Valor Econômico

BNB prevê R$ 13 bi em crédito
para setor de energia

Valor Econômico

Investimento deve aumentar
6% este ano, diz Giambiagi

Valor Econômico

BNDES prevê crédito de R$ 23
bi para a infraestrutura este
ano

Valor Econômico

https://www.valor.com.br/financas/5400789/bn
Rafael Rosas e Bruno Villas Bôas | Valor
des-desembolsa-r-685-bi-no-primeiro-bimestre
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https://www.valor.com.br/financas/5255181/bn
12/01/2018 b-preve-r-13-bi-em-credito-para-setor-deenergia
https://www.valor.com.br/brasil/5250405/inves
09/01/2018 timento-deve-aumentar-6-este-ano-dizgiambiagi
https://www.valor.com.br/brasil/5246559/bnde
05/01/2018 s-preve-credito-de-r-23-bi-para-infraestruturaeste-ano

Fabio Graner | De Brasília
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Estevão Taiar | De São Paulo
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Francisco Góes | Do Rio

Cláudia Schüffner e Rodrigo Polito | Do Rio
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independente
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crédito para infraestrutura
Caixa divulga edital de R$ 4,5
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Estímulo a investimento em
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Banco dos Brics define
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O financiador como
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infraestrutura
Presidente do BB defende mais
crédito para infraestrutura
Déficit nacional de
infraestrutura de metrô chega
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Governo diz que há recursos,
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transportes
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Arrancada dos estrangeiros na
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Novas regras de portos não
tratam de contrato pré-1993 e
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Nova TLP deve impulsionar
crédito para infraestrutura
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Infraestrutura demanda novas
alternativas de financiamento

Valor Econômico

Opinião (sem autor)
10/05/2017 https://www.valor.com.br/opiniao/4963126/infraestrutura-demanda-novas-alternativas-de-financiamento

Novas normas vão estimular
infraestrutura

Valor Econômico

oberto Rockmann e Roseli Loturco | Para o Valor, de São Paulo
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Reformas e política fiscal darão
impulso à infraestrutura
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Juliano Basile | De Washington
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Falta espaço fiscal para
investimento em
infraestrutura, diz Meirelles
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teles precisa ser revisto
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Moreira Franco
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Valor Econômico

09/11/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4770703/bancos-sugerem-isentar-captacao-externa-para-obras
Alex Ribeiro e Eduardo Campos | De Brasília

Valor Econômico

08/11/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4769005/recuperacao-da-infraestrutura-passa-pela-iniciativa-privada-diz-cni
Edna Simão e Bruno Peres | Valor

Valor Econômico

07/11/2016 https://valor.globo.com/brasil/noticia/2016/11/07/seminario-debate-investimento-do-setor-privado-em-infraestrutura-1.ghtml
Luciano Máximo | De São Paulo

Valor Econômico

27/10/2016 https://www.valor.com.br/financas/4757239/projetos-de-infraestrutura-aguardam-mais-recursos
Jiane Carvalho | Para o Valor, de São Paulo

Valor Econômico

21/10/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4751677/debate-sobre-solucoes-para-infraestrutura-reune-ministros-em-sao-paulo
Valor

Valor Econômico

12/10/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4742173/brasil-precisa-abrir-para-investimento-e-infraestrutura-diz-meirelles
Juliano Basile | Valor

Valor Econômico

11/10/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4740843/governo-vai-alterar-regulacao-de-portos-para-atrair-r-23-bi-em-investimentos
Fernanda Pires e Murillo Camarotto | De São Paulo e Brasília

Valor Econômico

11/10/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4740841/brasil-e-china-criam-fundo-bilateral-de-us-20-bi
Fabio Graner e Daniel Rittner | De Brasília

Valor Econômico

04/10/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4733667/bndes-eleva-credito-para-energia-solar-e-reduz-participacao-em-hidreletricas
Rodrigo Polito, Alessandra Saraiva e Camila Maia | Do Rio e São Paulo

Valor Econômico

03/10/2016 https://www.valor.com.br/opiniao/4732441/entre-o-exito-e-o-fracasso-na-infraestrutura
Gustavo Loyola (Opinião)

Valor Econômico

26/09/2016 https://www.valor.com.br/opiniao/4724485/como-destravar-financiamento-externo-para-infraestrutura
Bruno Werneck e Marilia Kotait (opinião)

Valor Econômico

21/09/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4717957/crescimento-do-pais-criou-demanda-para-infraestrutura-diz-meirelles
Juliano Basile | Valor

Valor Econômico

21/09/2016 https://www.valor.com.br/opiniao/4716703/o-que-falta-para-o-investimento-em-infraestrutura-deslanchar
Igor Barenboim (opinião)

Valor Econômico

16/08/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4673687/infraestrutura-pode-tornar-retomada-mais-sustentavel-diz-gesner
Angela Bittencourt e Catherine Vieira | De São Paulo

Valor Econômico

03/08/2016 https://valor.globo.com/brasil/coluna/so-regra-estavel-atrai-investimentos-em-infraestrutura-diz-scheinkman.ghtml
Francisco Góes | Do Rio

Valor Econômico

01/08/2016 https://www.valor.com.br/politica/4654503/temer-quer-criar-novas-formas-de-financiar-infraestrutura
Marcos de Moura e Souza e Andrea Jubé | Valor

Valor Econômico

22/07/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4643523/ana-pode-regular-saneamento-para-destravar-expansao-do-setor
Luciano Máximo | De São Paulo

Valor Econômico

18/07/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4637441/cni-quer-incentivo-credito-privado-em-obras-de-infraestrutura
Murillo Camarotto | De Brasília

Valor Econômico

29/06/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4619133/eua-e-brasil-miram-parcerias-em-infraestrutura
Juliano Basile | Valor

Valor Econômico

20/06/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4607165/bndes-monta-forca-tarefa-para-liberar-financiamento-de-infraestrutura
Cristian Klein | Valor

Valor Econômico

10/06/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4596827/para-serra-politica-economica-deve-focar-exportacao-infra-e-energia
Marta Watanabe | Valor

Valor Econômico

24/05/2016 https://www.valor.com.br/financas/4574951/anbima-cria-indice-de-infraestrutura
Daniela Meibak | De São Paulo

Valor Econômico

09/05/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4554175/propostas-para-destravar-concessoes
Daniel Rittner | De Brasília

Valor Econômico

03/05/2016 https://www.valor.com.br/opiniao/4546979/o-futuro-das-pontes-portos-cia
Luiz G. Belluzzo e Gabriel Galípolo (opinião)

Valor Econômico

29/04/2016 https://www.valor.com.br/politica/4544315/plano-temer-prega-privatizar-tudo-o-possivel-na-infraestrutura
Folhapress

Valor Econômico

09/03/2016 https://www.valor.com.br/financas/4471956/mudancas-facilitam-oferta-de-debentures-de-infraestrutura
Daniela Meibak | De São Paulo

Valor Econômico

08/03/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4470156/bndes-amplia-financiamento-infraestrutura
Edna Simão | De Brasília

Valor Econômico

07/03/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4469836/fazenda-anuncia-facilitacao-de-emissao-de-debentures-de-infraestrutura
Edna Simão | Valor

Valor Econômico

25/02/2016 https://www.valor.com.br/brasil/4453506/governo-mantera-processo-de-concessoes-em-infraestrutura
Estevão Taiar e Fernanda Pires | De São Paulo

Valor Econômico

19/01/2016 https://www.valor.com.br/opiniao/4398576/sobra-no-fgts-contrasta-com-carencias-da-infraestrutura
Opinião (sem autor)

Valor Econômico

23/12/2015 https://www.valor.com.br/opiniao/4368508/brasil-uma-potencia-em-infraestrutura
Norman Anderson (opinião)

Valor Econômico

10/12/2015 https://www.valor.com.br/financas/4350500/debenture-de-infraestrutura-financia-so-20-das-obras
Chrystiane Silva e Daniela Meibak | De São Paulo

Valor Econômico

04/12/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4343012/levy-defende-criar-condicoes-para-projetos-de-infraestrutura
Arícia Martins e Camilla Veras Mota | Valor

Valor Econômico

24/11/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4327552/barbosa-governo-vai-conceder-7-mil-quilometros-de-rodovias-ate-2018
Arícia Martins e Estevão Taiar | Valor

Valor Econômico

20/11/2015 https://www.valor.com.br/financas/4323676/governo-incentiva-fundos-aplicar-em-debentures-de-infraestrutura
Eduardo Campos | Valor

Valor Econômico

11/11/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4310186/ordem-e-depender-menos-do-bndes
Lia Vasconcellos | Para o Valor, de São Paulo

Valor Econômico

29/10/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4291454/saneamento-basico-e-o-servico-mais-atrasado-do-pais
Roberto Rockmann | Para o Valor, de São Paulo

Valor Econômico

09/10/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4257192/fazenda-estuda-criacao-de-seguro-para-investimento-externo-em-infraestrutura
Lucas Marchesini | Valor

Valor Econômico

06/10/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4257192/fazenda-estuda-criacao-de-seguro-para-investimento-externo-em-infraestrutura
Juliano Basile | De Lima
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Valor Econômico

23/09/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4237878/levye-preciso-mais-seguranca-juridica-para-projetos-em-infraestrutura
Fábio Pupo e Edna Simão | Valor

Valor Econômico

15/09/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4225422/coutinho-defende-ajuste-mas-diz-ser-preciso-aportes-em-infraestrutura
Renata Batista | Valor

Valor Econômico

04/09/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4210336/consultas-de-credito-infraestrutura-caem-57
Daniel Buarque e Rafael Rosas | De São Paulo e Do Rio

Valor Econômico

19/08/2015 https://www.valor.com.br/opiniao/4185498/taxa-de-retorno-compativel-com-riscos-na-infraestrutura
Adriano Pires (opinião)

Valor Econômico

06/08/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4168704/brasil-investe-pouco-e-mal-em-infraestrutura-avalia-economista-da-fgv
Tainara Machado e Cristian Klein | Valor

Valor Econômico

03/08/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4160888/estudo-do-fmi-questiona-impacto-de-concessoes
Sergio Lamucci | De Washington

Valor Econômico

23/07/2015 https://www.valor.com.br/opiniao/4146276/novos-desafios-no-avanco-das-concessoes-de-infraestrutura
Opinião (sem autor)

Valor Econômico

13/07/2015 https://www.valor.com.br/opiniao/4130980/o-caminho-correto-da-gestao-privada-na-infraestrutura
Robson B. de Andrade (opinião)

Valor Econômico

08/07/2015 https://www.valor.com.br/financas/4126202/btg-pactual-assina-memorando-para-fundo-de-infraestrutura-dos-brics
Assis Moreira | Valor

Valor Econômico

30/06/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4115282/concessao-de-infraestrutura-nao-reduz-custo-brasil-diz-especialista
Daniel Buarque | Valor

Valor Econômico

09/06/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4086230/barbosa-demanda-por-infraestrutura-garante-interesse-de-investidores
Leandra Peres e Edna Simão | Valor

Valor Econômico

08/06/2015 https://www.valor.com.br/politica/4084556/governo-planeja-permitir-aplicacao-do-fgts-em-fundos-de-infraestrutura
Assis Moreira | Valor

Valor Econômico

05/06/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4081484/investimento-em-infraestrutura-pode-recuar-para-menor-nivel-desde-2003
Tainara Machado | De São Paulo

Valor Econômico

25/05/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4065146/bndes-quer-maior-participacao-do-mercado-de-capitais-em-infraestrutura
Rafael Bitencourt | Valor

Valor Econômico

25/05/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4065608/bid-avalia-emitir-titulos-no-brasil-para-financiar-infraestrutura
Fabiana Lopes e Eduardo Campos | Valor

Valor Econômico

13/05/2015 https://www.valor.com.br/financas/4047192/banco-chines-desenha-acordo-com-caixa-para-fundo-de-infraestrutura
Alex Ribeiro | De Brasília

Valor Econômico

04/05/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4031932/para-braco-do-banco-mundial-investidor-de-infraestrutura-volta-com-sinal-correto
Renata Batista | Do Rio

Valor Econômico

04/05/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4033596/crescimento-voltara-com-concessoes-de-infraestrutura-diz-trabuco
Felipe Marques | Valor

Valor Econômico

04/05/2015 https://www.valor.com.br/opiniao/4031476/dificuldades-com-infraestrutura-e-cambio
Fabio Schvartsman (opinião)

Valor Econômico

29/04/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4026670/credito-mais-caro-exige-rentabilidade-maior-em-projetos-de-infraestrutura-diz-secretario
Murillo Camarotto e Daniel Rittner | De Brasília

Valor Econômico

27/04/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4023418/pacote-de-concessoes-em-infraestrutura-deve-somar-r-150-bilhoes
Thiago Resende | Valor

Valor Econômico

27/04/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4023976/debentures-serao-usadas-para-financiamento-de-concessoes-diz-barbosa
Murillo Camarotto | Valor

Valor Econômico

20/04/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4013812/brasil-tera-programa-de-concessoes-para-ampliar-investimentos-diz-levy-nos-eua
Juliano Basile e Sergio Lamucci | De Washington

Valor Econômico

17/04/2015 https://www.valor.com.br/brasil/4012052/levy-brasil-construiu-estrategia-para-investimentos-em-infraestrutura
Juliano Basile, Sergio Lamucci e Juliana Ennes | Valor

Valor Econômico

06/04/2015 https://www.valor.com.br/brasil/3992380/participacao-relativa-do-setor-privado-na-infraestrutura-vem-caindo-desde-2012
Flavia Lima | De São Paulo

Valor Econômico

23/03/2015 https://www.valor.com.br/opiniao/3969148/necessidade-de-novo-modelo-de-financiamento-da-infraestrutura
Carlos Antonio Rocca (opinião)

Valor Econômico

16/03/2015 https://www.valor.com.br/opiniao/3955220/infraestrutura-sera-grande-catalizadora-de-investimentos
Opinião (sem autor)

Valor Econômico

06/03/2015 https://www.valor.com.br/brasil/3941038/levy-e-tombini-discutem-investimento-em-infraestrutura-com-blackrock
Eduardo Campos | Valor

Valor Econômico

06/03/2015 https://www.valor.com.br/opiniao/3940326/o-investimento-em-infraestrutura
Armando Castelar Pinheiro (opinião)

Valor Econômico

30/01/2015 https://www.valor.com.br/brasil/3886148/governo-vai-aumentar-foco-em-infraestrutura-indica-levy
Arícia Martins | Valor

Valor Econômico

Valor Econômico

Valor Econômico

Brasil vai expor seus projetos
de infraestrutura

Valor Econômico

FMI ressalta importância de
investimento público em
infraestrutura

Valor Econômico

Projetos de infraestrutura
precisam ser retomados

Valor Econômico

Coutinho:"Debêntures de
infraestrutura aumentarão
com inflação menor"
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obras pode atingir 2,5% do PIB
no ano
CNT: Brasil precisa de quase
R$ 1 tri para modernizar
transportes

Data

Valor Econômico

Valor Econômico

Valor Econômico

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2014/12/
03/12/2014 03/bndes-projeta-r-600-bi-parainfraestrutura.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2014/12/
02/12/2014 02/bndes-preve-investimento-de-r-600-bi-eminfraestrutura-de-2015-a-2018.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2014/
27/11/2014 11/27/santander-vai-disponibilizar-us-10-bipara-infraestrutura-no-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2014/1
12/11/2014 1/12/brasil-vai-expor-seus-projetos-deinfraestrutura.ghtml

Tainara Machado, De São Paulo

Tainara Machado, Valor — São Paulo

Fabiana Lopes, Valor

De Brisbane

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2014/1
12/11/2014 1/12/fmi-ressalta-importancia-de-investimento- Sergio Lamucci, Valor
publico-em-infraestrutura.ghtml
https://valor.globo.com/opiniao/noticia/2014/1
29/10/2014 0/29/projetos-de-infraestrutura-precisam-serretomados.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2014/09/
29/09/2014 29/coutinho-debentures-de-infraestruturaaumentarao-com-inflacao-menor.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2014/09/
08/09/2014 08/investimento-em-grandes-obras-podeatingir-25-do-pib-no-ano.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2014/08/
23/08/2014 23/cnt-brasil-precisa-de-quase-r-1-tri-paramodernizar-transportes.ghtml

Rodrigo Polito, Valor

Tainara Machado e Vanessa Jurgenfeld, De São Paulo
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Valor Econômico
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Valor Econômico
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Valor Econômico
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Valor Econômico

28/05/2014
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Valor Econômico

26/05/2014
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Valor Econômico

19/05/2014
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Valor Econômico

06/05/2014

Infraestrutura se mantém no
centro das atenções

Valor Econômico
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Valor Econômico

https://valor.globo.com/financas/noticia/2014/
14/01/2014 01/14/anbima-quer-ampliar-prazo-de-isencao- Vinícius Pinheiro, Valor — São Paulo
para-debentures-de-infraestrutura.ghtml
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Valor Econômico

https://www.valor.com.br/empresas/3279098/q
23/09/2013 ueiroz-galvao-cria-braco-para-disputar-r-20-bi- Fabio Pupo
em-concessoes
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Valor Econômico
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Valor Econômico
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Valor Econômico
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em 2014
Fazenda discute "sindicado de
bancos" para bancar
concessões
PEC eleva quórum para
criação de estatais
Investimentos estimula
economia e melhora
infraestrutura, diz mantega
Desembolsos do BNDES para
infraestrutura devem crescer
10% em 2014
Governador espera gramdes
"players" em concessões de
infraestrutura
Fundos retomam processo de
captação
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Bancos preparam venda de
debênture isenta de fundo
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Retorna o beneficio fiscal a
concessões
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Estrangeiros rejeitam as
debêntures de infraestrutura
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Para fazenda, concessões
ampliarão oferta de papéis

Valor Econômico

Leilão fracassado em SP
acende alerta para concessões
federais
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Carteira se concentra em
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Fazenda simplifica garantias
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Infraestrutura e os "Dispute
boards"
Atlantia e Bertin miram IPO,
rodovias e aeroportos
Brasil precisa investir R$ 18,5
bi para reduzir perda de água ,
diz IFC
BNDES revê debêntures de
infraestrutura
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BNDES pretende garantir
recompensa para debêntures
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Governo vai injetar mais R$
1,358 bilhão na Infraero

Valor Econômico

03/07/2013

Investimento da União em
transporte fica abaixo da meta

Valor Econômico

Governo monitora impacto de
protestos em concessões

Valor Econômico

Em PPPs, contraprestação
maior do setor público
compensaria risco do investidor

Valor Econômico

Novas concessões podem exigir
retorno maior e ser afetadas
pro crédito menor
Anac vê grande interesse do
mercado nas licitações do
Galeão e de Confins
BNDES vai responder por 65%
das futuras concessões
De Olimpíada a saneamento,
decreto destina recursos a 28
ações do PAC
BNDES lidera empréstimos em
cenário de mis cautela de
bancos
Para BNDES, projetos devem
deslanchar
Incertezas começam a elevar
taxa de debênture e frear
ofertas de ações
Fundo de recebíveis de
infraestrutura perde isenção
Investimento terá até 7% de
expansão este ano, prevê
Mantega
Brasil precisa avançar no
crédito privado de longo prazo,
diz Augustin
BNDESPar prepara maior
emissão de debêntures do ano
Emissões de infraestrutura
somam R$ 2,4 bi
CNI propõe metas para
aumentar competitividade do
país
Governo negocia ampliação da
cobertura de teles na zona
rural
Para gestores, fundos de
infraestrutura seguirão o
caminho dos imobiliarios
Infraestrutura e sua oportuna
retomada
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Novo leilão de aeroportos já
movimenta 20 companhias

Valor Econômico

Governo quer implantar
internet rural a partir de 2014,
diz Bernardo
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Governo estuda meios de
financiar operadoras

Valor Econômico

CCR espera aditivos
contratuais de R$ 3 bilhões nos
proximos meses
Com concessão de aeroporto,
Invepar lucra R$ 29 milhões
no trimestre
Bancos pedem funding para
PPP

Valor Econômico
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Valor Econômico

Peso da ineficiência

Valor Econômico

Governo corre para licitar R$
242 bi em investimentos

Valor Econômico
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Infraestrutura e a tripla
oportunidade
FIESP critica SP e elogia
governo federal sobre modelo
de concessão
Infraestrutura será o vetor de
crescimento do Brasil, prevê
BID
CPFL: Investir em
infraesturura coloca o Brasil na
rota de crescimento
Debênture terá prazo de até 18
anos
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Acordo favorece instalar
antenas em aeroportos
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25/04/2013

Projetos demandam operações
de crédito de prazo mais longo
Atraso nas concessões
sinalizam falta de interesse
privado
Ambiente mais conturbado
abre nova frente na sucessão
de 2014
Debêntures movimentam R$
3.5 bilhões
Carteira de investimento do
DNIT soma R$40 bi
BNDES e fundos ampliam os
recursos

Leilões de ferrovias e rodovias
ocorrerão até setembro, diz
figueiredo
BNDES prevê mais crédito
para o setor elétrico
É preciso reforçar o papel do
setor público nas PPPs
Agencia de fundos garantidores
deve começar a operar ainda
este ano
Governo diz que PNBL 2.0
precisará de R$100 bi
A reinvenção dos fundos de
pensão
Financiamento à
infraestrutura cresce no radar
dos bancos
Investimentos em saneamento
e mobilidade urbana ganham
impulso
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movimenta mais de R$ 250 bi
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Mantega quer chineses
investindo em infraestrutura
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Coleta de esgoto ameça a meta
fixada pela ONU
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Incerteza prejudica captações
de elétricas e Eletrobras
cancela oferta
Investimento em
infraestrutura deve ser de R$
4 bi em 2016, diz Abdib
Consultas de emprestimos ao
BNDES caíram 4% no primeiro
bimestre
Perspectivas para
infraestrutura em 2013
Lucro trimestral da CCR sobe
18% para R$ 347,5 milhões
Concessões aumentam receita
da Infraero, mas lucro cai 27%
em 2012
Decreto agiliza obras de
infraestrutura no NE
Governo usa concessões para
criar 17,5 mil km de redes de
fibra óptica
Infraestrutura atrai R$ 70 bi
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Duvidas para financiar
concessões
Banco aposta em fundos de
infraestrutura
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econômica
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debêntures para infraestrutura

Valor Econômico

19/10/2012

BNDES aprova R$ 1,8 bi para
linha de transmissão de usinas
do Madeira

Valor Econômico

16/10/2012

JBIC financiará projetos de
infraestrutura em reais
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bilhões até julho

Valor Econômico

Novo Mercado de renda fixa
terá segmendo de curto prazo

Valor Econômico

BNDES prevê alta de 9% a 10%
ao ano de investimento em
infraestrutura
Para bons projetos, não
faltarão recursos do BNDES,
diz vice do banco
Desembolso do BNDES
aumenta para infraestrutura e
cai para indústria
BNDES vai financiar
investimentos em aeroportos
licitados
Scotiabank foca infraestrutura
CNI propõe fundo de garantia
de aportes privados para PPP
avanças
Projetos de infraestrutura
tiveram R$ 5,4 bilhões do
BNDES no semestre
Aeroportos do país terão 530
milhões de passageiros em
2030, diz BNDES
Faltam fontes de
financiamento para
infraestrutura, dizem
empresários

BNDES prevê que país vá
investir R$ 240 bi em
infraestrutura até 2014
Pacote de crédito ainda não
decolou

Valor Econômico
Valor Econômico

Claudia Safatle, Luciana Otoni e João Villaverde

Rodrigo Pedroso

Adriana Aguilar

De São Paulo

Felipe Marques

Tainara Machado

Rodrigo Pedroso

Cristiano Romero
Carolina Mandl
João Villaverde

João Villaverde

Diogo Martins

https://www.valor.com.br/empresas/1011724/b
Rafael Rosas
ndes-aprova-financiamento-de-r-3-bi-para-vivo

https://www.valor.com.br/brasil/1010292/proje
19/09/2011 to-em-mg-demorou-nove-anos-para-serliberado
https://www.valor.com.br/brasil/1007156/ganh
15/09/2011
os-de-eficiencia
https://www.valor.com.br/brasil/999690/bndes06/09/2011
desembolsou-r-694-bilhoes-ate-julho
https://www.valor.com.br/impresso/financas/n
31/08/2011 ovo-mercado-de-renda-fixa-tera-segmento-decurto-prazo
https://www.valor.com.br/financas/986750/bnd
24/08/2011 es-preve-que-pais-va-investir-r-240-bi-eminfraestrutura-ate-2014
https://www.valor.com.br/financas/983710/pac
23/08/2011
ote-de-credito-ainda-nao-decolou

De Brasilia
Roberto Rockmann
Rafael Rosas
Vinicius Pinheiro

Rafael Rosas
Vinicius Pinheiro

Fundo da Vinci comprará
divida de infraestrutura

Valor Econômico

Governo de PE pede 1bi ao
BNDES para o porto de Suape

Valor Econômico

BNDES deve aprovar
financiamento para Belo
Monte ainda este ano

Valor Econômico

Aéreas tem projetos para
ampliar pousos em Cumbica

Valor Econômico

Reestruturação fica por conta
de Conselho que deliberou
sobre ações do Dnit

Valor Econômico

Reestruturação fica por conta
de Conselho

Valor Econômico

26/07/2011

Valor Econômico

https://www.valor.com.br/empresas/201467/lu
25/07/2011 patech-fecha-contratos-para-plataformas-deViviane Maia
producao-em-us-36-mi

Lupatech fecha contratos para
plataformas de produção em
US$ 36 mi.
BNDES fecha acordo com
Japan Bank
Acionistas ganham atenção da
Telebrás
País investe R$ 1 tri em energia
até 2020
Augustin rebate críticas a
investimentos
Universalização dos serviços é
o novo desafio da Sabesp
Governo quer investir R$ 16
bilhões em cinco anos na
reestauração de estradas
Estados rejeitam trocar fim de
incentivos fiscais por obras
Debêntures, atalho para
financiar a infraestrutura no
país
Planos e investimentos em
projeto de infraestrutura são
retomados
Projetos para trens de
passageiros somam R$ 85 bi

https://www.valor.com.br/financas/979748/fun
18/08/2011
Marcelo Mota
do-da-vinci-comprara-divida-de-infraestrutura
https://www.valor.com.br/brasil/978236/gover
16/08/2011 no-de-pe-pede-r-1-bi-ao-bndes-para-o-portode-suape
https://www.valor.com.br/brasil/977356/bndes12/08/2011 deve-aprovar-financiamento-para-belo-monteainda-este-ano
https://www.valor.com.br/empresas/202233/ae
27/07/2011 reas-tem-projeto-para-ampliar-pousos-emcumbica
https://www.valor.com.br/politica/201897/rees
26/07/2011 truturacao-fica-por-conta-de-conselho-quedeliberou-sobre-acoes-do-dnit

Murillo Camarotto

Rafael Rosas

Alberto Komatsu

André Borges e Fernando Exman

https://www.valor.com.br/politica/201979/rees
André Borges e Fernando Exman
truturacao-do-dnit-fica-por-conta-de-conselho

Valor Econômico

22/06/2011 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44529?page=6&section=3&word=infraestrutura
Vera Saavedra Durão

Valor Econômico

09/06/2011 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44538?page=2&section=2&word=infraestrutura
Gustavo Brigatto e Talita Moreira

Valor Econômico

07/06/2011 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44540?page=4&section=1&word=infraestrutura
Assis Moreira

Valor Econômico

19/05/2011 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44553?page=4&section=1&word=infraestrutura
Rafael Rosas

Valor Econômico

17/05/2011 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44555?page=8&section=2&word=infraestrutura
Samantha Maia, Fabio Puppo e Ivo Ribeiro

Valor Econômico

12/05/2011 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44558?page=4&section=1&word=infraestrutura
Fernanda Pires

Valor Econômico

06/05/2011 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44562?page=14&section=1&word=infraestrutura
Marta Watanabe e Júlia Pitthan

Valor Econômico

01/04/2011 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44585?page=2&section=4&word=infraestrutura
Marcos S. de Oliveira

Valor Econômico

30/03/2011 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44587?page=20&section=3&word=infraestrutura
Aline Lima

Valor Econômico

14/02/2011 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44617?page=4&section=1&word=trens
André Borges
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Data

Link da matéria

Valor Econômico

10/02/2011 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44619?page=6&section=2
Josette Goulart

Valor Econômico

08/02/2011 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44621?page=8&section=2
André Borges e Tarso Veloso

Valor Econômico

04/02/2011 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44623?page=8&section=2
Josette Goulart

Valor Econômico

12/01/2011 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44640?page=4&section=1
André Borges e Raymundo Costa

Autor

Valor Econômico

05/01/2011 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44645?page=2&section=1
Samantha Maia

União investe R$ 5,8 bi em
reforma de pontes

Valor Econômico

29/12/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
André Borges, de Brasília
649?page=2&section=1&word=infraestrutura

Inovação deve acompanhar
ampliação da rede

Valor Econômico

09/12/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Samantha Maia, de São Paulo
662?page=6&section=1&word=infraestrutura

SP quer levantar US$ 1,7 bi
para Projeto Tietê

Valor Econômico

09/12/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Samantha Maia, de São Paulo
662?page=6&section=1&word=infraestrutura

Orçamento de SP reduz gasto
em transporte

Valor Econômico

18/11/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Vandson Lima, de São Paulo
677?page=6&section=1&word=infraestrutura

Financiamento para Belo
Monte pode sair até o fim do
ano

Valor Econômico

10/11/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Juliana Ennes e Rafael Rosas, do Rio
682?page=2&section=1&word=infraestrutura

TCU recomenda paralisação de
18 obras do PAC

Valor Econômico

10/11/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
André Borges, de Brasília
682?page=6&section=1&word=infraestrutura

FI - FGTS compra 30% da
Odebrecht Transport

Valor Econômico

13/10/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Ana Paula Ragazzi e Fernando Teixeira, de São Paulo
703?page=6&section=2&word=infraestrutura

Governo pretende investir R$
17 bi em rodovias em 2011

Valor Econômico

17/09/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Tarso Veloso, de Brasília
718?page=4&section=1&word=infraestrutura

BB empresta R$ 5,5 bilhões
para a usina de Belo Monte

Valor Econômico

10/09/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Josette Goulart, de São Paulo
723?page=1&section=1&word=infraestrutura

Debêntures de 12 anos
financiam a infraestrutura

Valor Econômico

22/07/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Carolina Mandl, de São Paulo
758?page=1&section=1&word=infraestrutura

Gasto da União com obras
aumentam 80% no ano

Valor Econômico

30/06/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Luciana Otoni e Fernando Travaglini, de Brasília
774?page=4&section=1&word=infraestrutura

Setor de transporte é prioridade
na rota da expansão - Cinco
aeroportos regionais vão
receber investimentos de quase
R$ 100 milhões

Valor Econômico

23/06/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Genilson Cezar, para o Valor, de Fortaleza
779?page=2&section=6&word=infraestrutura

Investimento atingirá R$ 1,3
tri até 2013

Valor Econômico

24/05/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Juliana Ennes, do Rio
800?page=4&section=1&word=infraestrutura

Saneamento precisa de R$ 120
bilhões

Valor Econômico

12/05/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Jacilio Saraiva, para o Valor, de São Paulo
808?page=10&section=6&word=infraestrutura

Projetos do Pac no BNDES já
somam R$ 300 bi - Na áera de
infraestrutura desembolsos
chegam a R$ 69 bilhões,
representando 38,5% do total

Valor Econômico

07/05/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Francisco Góes, do Rio
811?page=4&section=1&word=infraestrutura

Projetos garantem verba para
saneamento

Valor Econômico

07/04/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Samantha Maia, de São Paulo
832?page=4&section=1&word=infraestrutura

Falta de investimento em
manutenção afetou redes Energia: cortes de
fornecimento ficaram mais
longos a partir de novembro

Valor Econômico

29/03/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Chico Santos e Cláudia Schuffner
838?page=4&section=1&word=infraestrutura

CEB diz que precisa do dobro
para investir

Valor Econômico

29/03/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Chico Santos e Cláudia Schuffner
838?page=4&section=1&word=infraestrutura

Serra inaugura estações de
trem em tom de despedida

Valor Econômico

29/03/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Chico Santos e Cláudia Schuffner
838?page=4&section=1&word=infraestrutura

FI - FGTS faz aporte de R$
500 milhões na Energimp

Valor Econômico

26/03/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Daniel Rittner, de Buenos Aires
839?page=8&section=2&word=infraestrutura

No bimestre, peso no PAC no
investimento alcança 51%

Valor Econômico

02/03/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Sergio Lamucci, de São Paulo
857?page=4&section=1&word=investimentos

Obras em aeroportos não
acompanham alta da demanda

Valor Econômico

24/02/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Tarso Veloso, de Brasília
861?page=4&section=1&word=infraestrutura

BNDES prevê alta de 37% no
investimentos em 4 setores de
infraestrutura até 2013

Valor Econômico

22/02/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Francisco Góes, do Rio
863?page=2&section=1&word=infraestrutura

PAC 2 prevê 11 mil km de
ferrovias até 2020

Valor Econômico

12/02/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Danilo Fariello, de Brasília
867?page=4&section=1&word=infraestrutura

Emissões de debentures
crescerão até 20% com
infraestrutura e fusões

Valor Econômico

08/02/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Cristiane Perini Lucchesi e Carolina Mandl, de São Paulo
871?page=1&section=3&word=infraestrutura

Governo planeja construir
nova rodovia Rio-Santos

Valor Econômico

11/01/2010

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Danilo Fariello, de Brasília
891?page=6&section=1&word=infraestrutura

Valor Econômico

16/12/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Cristiano Romero, de São Paulo
905?page=2&section=1&word=infraestrutura

Valor Econômico

11/12/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Genilson Cezar, para o Valor, do Rio
908?page=2&section=1&word=infraestrutura

Valor Econômico

23/11/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Sergio Lumacci, de São Paulo
922?page=2&section=1&word=infraestrutura

Valor Econômico

06/11/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Fernando Teixeira, de São Paulo
933?page=8&section=2&word=infraestrutura

Conselho libera aplicações
individuais do FGTS em fundo
de infraestrutura
Sudene destina R$ 1,5 bi para
investir em infraestrutura no
Nordeste em 2010
Investimento sobe 21,9% no
ano, mas ritmo de lata perde
fôlego
Usiminas fecha megacontrato
com a Vale
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Veículo

Data

Fundo do FGTS compra 26%
da Foz Brasil

Valor Econômico

14/10/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Fernando Teixeira e Josette Goulart, de São Paulo
949?page=6&section=2&word=infraestrutura

Habitação e sanemaento
ganham mais espaço no PAC

Valor Econômico

09/10/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Danilo Fariello, de Brasília
951?page=4&section=1&word=infraestrutura

Setor de transportes deve
receber US$ 5,5 bilhões

Valor Econômico

05/10/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Chico Santos, Francisco Góes e Ana Paula Grabois, do Rio
955?page=16&section=1&word=infraestrutura

Ampliação em infraestrutura
deve sair até o fim deste mês

Valor Econômico

01/10/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Danilo Fariello, de Brasília
957?page=2&section=4&word=infraestrutura

Decisões do TCU levam obras
nos aeroportos ao Judiciário

Valor Econômico

21/09/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Cristiane Prestes, de São Paulo
965?page=2&section=1&word=infraestrutura

Área de infraestrutura já
recebeu R$ 4 bilhões em
recursos do FGTS - Usiminas e
CCR captaram R$ 1,1 bi com
emissão de título privado em
meio à crise

Valor Econômico

02/09/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Josette Goulart, de São Paulo
977?page=1&section=2&word=infraestrutura

Recursos liberados vão para
infraestrutura e logística

Valor Econômico

21/08/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Marta Watanabe, de São Paulo
985?page=16&section=1&word=infraestrutura

Viabilidade do investimento
divide especialistas

Valor Econômico

05/08/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/44
Daniel Rittner, de Brasília
997?page=4&section=1&word=infraestrutura

Rio estuda iniciar duas grandes
obras este ano

Valor Econômico

13/07/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Chico Santos, Ana Paula Grabois e Heloisa Magalhães, do Rio
015?page=6&section=1&word=infraestrutura

Porto Velho está em busca de
porto novo

Valor Econômico

13/05/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Josette Goulart, de Porto Velho
057?page=10&section=1&word=infraestrutura

O papel do BNDES no setor
elétrico

Valor Econômico

06/05/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Cristiano Romero
062?page=2&section=1&word=infraestrutura

Estudo do governo mostra
potencial para 45 novos portos
no Brasil

Valor Econômico

09/04/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Daniel Rittner, de Brasília
078?page=6&section=2&word=infraestrutura

EBP: uma parceria públicoprivada

Valor Econômico

01/04/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Cristiano Romero
084?page=2&section=1&word=infraestrutura

Novas opções para crédito à
infraestrutura

Valor Econômico

23/03/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Cristiane Perini Lucchesi, de São Paulo
091?page=1&section=1&word=infraestrutura

Concessões de energia serão
renovadas com tarifa menor

Valor Econômico

27/02/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Daniel Rittner, de Brasília
107?page=1&section=1

Concessão: uma saída para
aeroportos

Valor Econômico

18/02/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Cristiano Romero
112?page=2&section=1&word=infraestrutura

País vai precisar de mais
termelétricas, diz Lobão

Valor Econômico

09/02/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
de Brasília
119?page=2&section=1&word=infraestrutura

Crise reduz investimentos
planejados em 10%, apura
BNDES

Valor Econômico

30/01/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Vera Saavedra Durão, do Rio
125?page=2&section=1&word=infra-estrutura

BNDES lançará "Fundos Brasil
de Investimentos"

Valor Econômico

28/01/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Assis Moreira, de Zurique
127?page=1&section=1&word=infra-estrutura

Valor Econômico

23/01/2009

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Alex Ribeiro, de Brasília
130?page=2&section=1&word=infra-estrutura

Valor Econômico

30/12/2008

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Arnaldo Galvão, de Brasília
146?page=2&section=1&word=infra-estrutura

Câmara avalia recursos para
obra irregular

Valor Econômico

26/11/2008

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Cristiane Agostine, de Brasília
168?page=6&section=1&word=infra-estrutura

RS quer estender concessão de
rodovias por 15 anos

Valor Econômico

12/11/2008

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Sérgio Bueno, de Porto Alegre
178?page=2&section=1&word=infra-estrutura

Greves afetaram obras do PAC
em outubro, diz Dilma

Valor Econômico

31/10/2008

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Daniel Rittner e Paulo de Tarso Lyra, de Brasília
186?page=2&section=1&word=infra-estrutura

Sergipe pede US$ 100 milhões
ao BID - Estado quer investir
em obras de infra-estrututra e
saneamento para atrair
visitantes estrangeiros

Valor Econômico

24/10/2008

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Cibelle Bouças, de Aracaju
191?page=4&section=1&word=infra-estrutura

Gaúchos ainda esperam pelos
projetos privados

Valor Econômico

20/10/2008

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Sérgio Bueno, de Porto Alegre
195?page=4&section=1&word=infra-estrutura

Investimento do governo no
PAC segue ritmo forte em
setembro

Valor Econômico

10/10/2008

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Sergio Lumacci, de São Paulo
201?page=2&section=1&word=infra-estrutura

TCU ordena paralisação de
treze obras em dez Estados

Valor Econômico

01/10/2008

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Juliano Basile, de Brasília
208?page=8&section=1&word=infra-estrutura

Governo vai conceder
aeroportos para a iniciativa
privada

Valor Econômico

05/09/2008

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Cristiano Romero e Raymundo Costa, de Brasília
226?page=2&section=1&word=infra-estrutura

Arco rodoviário do Rio atrai
investimentos

Valor Econômico

01/09/2008

https://www.valor.com.br/virador/#/edition/45
Chico Santos, do Rio
230?page=8&section=2&word=infra-estrutura

Valor Econômico

28/08/2008

http://www.valor.com.br/virador/#/edition/452
Eugênio Melloni, para o Valor, de São Paulo
32?page=2&section=6&word=infra-estrutura

Valor Econômico

26/08/2008

http://www.valor.com.br/virador/#/edition/452
Agência Brasil, de São Paulo
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07/03/2005 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46101?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Assis Moreira

Valor Econômico

02/03/2005 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46104?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Mônica Izaguirre

Valor Econômico

23/02/2005 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46109?page=1&section=3&word=infra-estrutura
Tatiana Bautzer

Valor Econômico

22/02/2005 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46110?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Daniel Rittner

Valor Econômico

22/02/2005 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46110?page=8&section=3&word=infra-estrutura
Jim Silver

Valor Econômico

19/02/2005 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46132?page=10&section=1&word=infra-estrutura
Paulo Godoy

Valor Econômico

17/02/2005 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46113?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Daniel Rittner

Valor Econômico

21/01/2005 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46130?page=4&section=1&word=infra-estrutura
-

Valor Econômico

14/01/2005 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46135?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Chico Santos

Valor Econômico

12/01/2005 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46137?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Sergio Bueno

Valor Econômico

10/01/2005 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46139?page=12&section=1&word=infra-estrutura
Vera Saavedra Durão e Chico Santos

Valor Econômico

06/01/2005 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46141?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Vera Saavedra Durão

Valor Econômico

03/01/2005 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46144?page=1&section=3&word=infra-estrutura
Catherine Vieira

Jornal Valor Econômico

27/12/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46148?page=6&section=1&word=infra-estrutura
Mônica Izaguirre, de Brasília

Jornal Valor Econômico

06/12/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46162?page=6&section=1&word=infra-estrutura
Mônica Izaguirre, de Brasília

Jornal Valor Econômico

03/11/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46184?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Vera Saavedra Durão e Chico Santos, do Rio

Jornal Valor Econômico

18/10/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46195?page=1&section=1
Daniel Rittner, Vera Saavedra Durão e Ivo Ribeiro, de Brasília, Rio e São Paulo

Jornal Valor Econômico

21/09/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46213?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Paulo Emílio, do Recife

Jornal Valor Econômico

17/09/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46215?page=12&section=1&word=infra-estrutura
Armando Castelar Pinheiro

Jornal Valor Econômico

14/09/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46218?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Daniel Rittner, de Brasília

Jornal Valor Econômico

09/09/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46221?page=6&section=1&word=infra-estrutura
Mônica Izaguirre, de Brasília

Jornal Valor Econômico

01/09/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46226?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Mônica Izaguirre, de Brasília

Jornal Valor Econômico

27/08/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46229?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Rodrigo Bittar, de Brasília
25/08/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46231?page=10&section=1&word=infra-estrutura
Maria Lúcia Delgado e Mônica Izaguirre

Jornal Valor Econômico

25/08/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46231?page=12&section=1&word=infra-estrutura
-

Jornal Valor Econômico

20/08/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46234?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Claudia Safatle

Jornal Valor Econômico

17/08/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46237?page=8&section=1&word=infra-estrutura
Ilton Caldeira e Cynthia Malta, de São Paulo e Salvador

Jornal Valor Econômico

12/08/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46240?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Paulo Emílio, do Recife

Jornal Valor Econômico

06/08/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46244?page=10&section=1&word=infra-estrutura
Marília de Camargo Cesar, de São Paulo

Governo espera concluir
negociação sobre investimentos Jornal Valor Econômico
até o fim do ano
Crescem os investimentos em
ferrovias
Crédito para infra-estrutura
pode crescer pode crescer 59%
Ferrovia pede recursos da Cide
para obras na Serra do Tigre
Brasil deve ser líder em
investimentos

Link da matéria

Valor Econômico

Governo impõe limite de gastos
Jornal Valor Econômico
para viabilizar votação de PPPs
Fundo de Desenvolvimento
Econômico Financeiro
Investir para pagar dívida
Rebelo e Mantega intensificam
pressão por PPPs
BNDES pode financiar até
metade do valor da ferrovia
Transnordestina
Anúncio de investimentos
recua 23% no semestre

Data

27/07/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46252?page=2&section=3&word=infra-estrutura
Mônica Izaguirre, de Brasília

Jornal Valor Econômico

30/06/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46271?page=14&section=5&word=infraestrutura
Lauro Veiga Filho, de Valor, de Goiânia

Jornal Valor Econômico

23/06/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46276?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Cláudia Schuffner, do Rio

Jornal Valor Econômico

23/06/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46276?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Gustavo Faleiros, de São Paulo

Jornal Valor Econômico

23/06/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46276?page=4&section=1&word=infra-estrutura
-

Incertezas regulatórias limitam
investimentos no setor elétrico

Jornal Valor Econômico

27/05/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46294?page=1&section=2&word=infra-estrutura
Christiane Martinez e Raquel Balarin, de São Paulo

Investimento da União no ano
é o menor da série histórica

Jornal Valor Econômico

17/05/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/172535?page=4&section=1&word=infraestrutura
Fábio Pupo, de Brasília

Corte de despesas atende ao
cumrpimento da LRF
A nova MP do saneamento
Utilização da PPP no setor de
transportes
Paranaguá recebe aporte de R$
400 mi
Setor de infra-estrutura quer
mudanças na PPP
Primeira etapa prevê R$ 5,2
bilhões em contratos
Mais recursos para o porto de
Santos
O projeto das PPPs: novos
investimentos em infraestrutura
Modelo de parceria públicoprivada para o saneamento
Infra-estrutura de transportes
pede mais investimentos a
Furlan
Transportes quer negociar
desconto de investimentos

Jornal Valor Econômico

13/05/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/172256?page=12&section=1&word=infraestrutura
Opnião

Jornal Valor Econômico

02/05/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/171651?page=18&section=1&word=infraestrutura
Rodrigo de Pinho Bertoccelli e Fabrício Soler

Jornal Valor Econômico

30/04/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46313?page=2&section=4&word=infra-estrutura
Antônio Corrêa Meyer e José Virgílio Lopes Enei

Jornal Valor Econômico

20/04/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46320?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Reese Ewing, Reuters, de Paranaguá

Jornal Valor Econômico

02/04/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46331?page=6&section=1&word=infra-estrutura
Jamil Nakaja Júnior, Raquel Landim e Raquel Salgado, de São Paulo

Jornal Valor Econômico

12/03/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46346?page=4&section=4&word=infra-estrutura
Paula Pimenta, para o Valor, de Brasília

Jornal Valor Econômico

05/03/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46351?page=2&section=2&word=infra-estrutura
José Rodrigues, para o Valor, de Santos

Jornal Valor Econômico

05/03/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46351?page=4&section=4&word=infra-estrutura
Antônio Corrêa Meyer e José Virgílio Lopes Enei

Jornal Valor Econômico

03/03/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46353?page=16&section=1&word=infra-estrutura
Renato Casali Pavan

Jornal Valor Econômico

18/02/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46361?page=18&section=1&word=infra-estrutura
Sergio Leo, de Brasília

Jornal Valor Econômico

13/02/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46364?page=8&section=1&word=infra-estrutura
Leila Coimbra, de Brasília
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Título da Matéria
Furnas negocia 40% de
hidrelétrica
Obras proritárias de infraestrutura exigirão R$ 116 bi
Governo negocia reformas
com Bird
BNDES dará prioridade à área
de infra-estrutura neste ano
Ministério já tem novo modelo
de concessão de rodovias
federais
Governo dá diretrizes para
saneamento
Saneamento precisa R$ 9
bilhões anuais para garantir
atendimento
Atração de capital privado
depende de regras estáveis
Conflitos retardam concessões
nas áreas de água e esgoto
Governo vê parceria como
solução
Investidor potencial quer mais
garantias
Manteiga diz que projetos de
PPP darão ao investidor
rentabilidade dobrada
Governo quer dobrar a
concessão de estradas
PPP pronta para ir ao
congresso
Fundos de pensão poderão
financiar obras
BNDES tem portfólio de R$
100 bilhões
Estados e municípios
endividados não poderão
investir em infra-estrutura
Especialista inglês alerta para o
lado obscura da PPP
PPPs podem reeditar o
crescimento alcançado durante
as privatizações
Financiamento para PPPs
dependerá de garantias
Parceria ainda é opção remota
para saneamento
BB apoia projetos no valor de
R$ 10,5 bi em infra-estrutura
Lula anuncia construção de
estrada durante visita
Senado aprova crição de
cotrole externo das agências
reguladoras
Apenas 0,6% da Cide foram
para a recuperação do setor
Acesso ao Porto de Santos e
duplicação da BR101 são
prioridades para PPP
investimento chega ao fundo
do poço
A Anatel e o ministro
Projetos devem aquecer crédito
Proposta fortalece agências da
área de infra-estrutura
Governo costura associação na
hidrelétrica de Belo Monte
Áreas estratégicas de infraestrutura estão estranguladas
Aumentam dúvidas sobre o
novo modelo
Programa ameaça serviços à
baixa renda
Agência de rating avalia que
faltam atrativos às PPP's
Adoção do PPP enfrenta
problema
investimentos demandarão
subsídios
Telemar e BrT buscam BNDES
para tocar projetos de R$ 5 bi
Novo ISS onera contrução e
setor de infra-estrutura
Estado precisa garantir
investimento contra risco
político, diz economista
A parceria entre o setor público
e privado e a infra-estrutura do
país
Projetos do setor elétrico no
BNDES somam R$ 25,2 bi em
quatro anos
Campo fértil, ifra-estrutura
nem tanto
Legislação para PPP deve ficar
pronta em até 60 dias, diz
Matega
Juros alto e infra-estrutura
limitam efeito de pacote
Polêmica sobre teles eleva
insegurança do investidor
Novo complexo em Santos
atrai interesse externo
Infra-estrutura é o grande
desafio para crescer
Governo tem plano de obras
emergenciais no PPA, diz
Mantega

Veículo

Data

Link da matéria

Autor

Jornal Valor Econômico

09/02/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46368?page=1&section=2&word=infra-estrutura
Christiane Martinez e Ivo Ribeiro, de São Paulo

Jornal Valor Econômico

04/02/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46371?page=6&section=1&word=infra-estrutura
Maria Lúcia Delgado e Cristiano Romero

Jornal Valor Econômico

23/01/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46379?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Cláudia Safatle

Jornal Valor Econômico

16/01/2004 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46384?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Vera Saavedra Durão, do Rio

Valor Econômico

11/12/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46406?page=8&section=1&word=infra-estrutura
Leila Coimbra | de Brasília

Valor Econômico

08/12/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46409?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Gustavo Faleiros | de São Paulo

Valor Econômico

08/12/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46409?page=4&section=5&word=infra-estrutura
Edson Pinto de Almeida, Para o Valor de São Paulo

Valor Econômico

08/12/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46409?page=4&section=5&word=infra-estrutura
Waleska Sanczkoski | de São Paulo

Valor Econômico

08/12/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46409?page=4&section=5&word=infra-estrutura
de São Paulo

Valor Econômico

08/12/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46409?page=6&section=5&word=infra-estrutura
Leandro Modé | de São Paulo

Valor Econômico

08/12/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46409?page=6&section=5&word=infra-estrutura
Thiago Stivaletti | de São Paulo

Valor Econômico

02/12/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46413?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Gustavo Faleiros | de São Paulo

Valor Econômico

28/11/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46415?page=6&section=1&word=infra-estrutura
Leila Coimbra | de Brasília

Valor Econômico

19/11/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46422?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Leila Coimbra | de Brasília

Valor Econômico

19/11/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46422?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Francisco Góes | do Rio

Valor Econômico

13/11/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46426?page=6&section=1&word=infra-estrutura
Vera Saavedra Durão e Francisco Góes | do Rio

Valor Econômico

12/11/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46427?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Ribamar Oliveira | de Brasília

Valor Econômico

29/10/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46437?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Marilia de Camargo Cesar | de São Paulo

Valor Econômico

27/10/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46439?page=1&section=5&word=infra-estrutura
Fernando Teixeira | de São Paulo

Valor Econômico

22/10/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46442?page=6&section=1&word=infra-estrutura
Ricardo Balthazar | de São Paulo

Valor Econômico

22/10/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46442?page=6&section=1&word=infra-estrutura
Gustavo Faleiros e Carolina Mandl | de São Paulo

Valor Econômico

20/10/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46444?page=12&section=3&word=infra-estrutura
Maria Christina Carvalho | de São Paulo

Valor Econômico

16/10/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46446?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Francisco Góes | do Rio

Valor Econômico

09/10/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46451?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Maria Lúcia Delgado | de Brasília

Valor Econômico

06/10/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46454?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Ribamar Oliveira | de Brasília

Valor Econômico

06/10/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46454?page=2&section=1&word=infra-estrutura
De Brasília

Valor Econômico

06/10/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46454?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Ribamar Oliveira | de Brasília

Valor Econômico

24/09/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46462?page=2&section=2&word=infra-estrutura
Helio Daldegan

Valor Econômico

17/09/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46467?page=12&section=3&word=infra-estrutura
Catherine Vieira | do Rio

Valor Econômico

10/09/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46472?page=4&section=1&word=infra-estrutura
juliana Basile | de Brasília

Valor Econômico

01/09/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46479?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Leila Coimbra e Cristiane Martinez | de Berlim

Valor Econômico

01/09/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46479?page=10&section=5&word=infra-estrutura
Anamarcia Vainsencher | de São Paulo

Valor Econômico

27/08/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46482?page=12&section=1&word=infra-estrutura
Roberto Rockmann e Christiane Martinez | de São Paulo

Valor Econômico

25/08/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46484?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Sergio Leo | de Brasilia

Valor Econômico

18/08/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46489?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Vera Saavedra Durão | do Rio

Valor Econômico

14/08/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46491?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Leila Coimbra | de Berlim

Valor Econômico

13/08/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46492?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Roberto Rockmann | de São Paulo

Valor Econômico

11/08/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46494?page=1&section=2&word=infra-estrutura
Heloisa Magalhães e Vera Saavedra Durão | do Rio

Valor Econômico

07/08/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46496?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Marta Watanabe | de São Paulo

Valor Econômico

04/08/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46499?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Vera Saavedra Durão | do Rio

Valor Econômico

04/08/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46499?page=2&section=5&word=infra-estrutura
Carlos Miguel Aidar e Andréa Arean Oncala

Valor Econômico

31/07/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46501?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Francisco Góes | do Rio

Valor Econômico

25/07/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46505?page=10&section=1&word=infra-estrutura
Mônica Scaramozzo | de São Paulo

Valor Econômico

16/07/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46512?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Roberto Rockmann | de São Paulo

Valor Econômico

Débbora Guterman, Gustavo Faleiro, Marli Olmos e Roberto Rockmann |
15/07/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46513?page=2&section=1&word=infra-estrutura
de São Paulo

Valor Econômico

11/07/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46515?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Heloisa Magalhães Catherine Vieira | do Rio

Valor Econômico

11/07/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46515?page=8&section=2&word=infra-estrutura
José Rodrigues | de Santos

Valor Econômico

30/06/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46524?page=10&section=1&word=infra-estrutura
Roberto Rockmann | de São Paulo

Valor Econômico

27/06/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46525?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Roberto Rockmann | de São Paulo
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Título da Matéria
Setor elétrico precisa de US$ 82
billhões até 2.020
Infra-estrutura do país
preocupa empresários
BNDES e CAF pretendem
acelerar projetos de infraestrutura na região
Fundo para obra de infraestrutura terá val do BID
Recurso do BID pode ser usado
em parcerias entre Estado e
empresários
BNDES vai financiar obras
para a integração da América
Latina
Governo propõe parceria com
o setor privado para obras de
infra-estrutura
Mudança de regra agrada teles
Setor de infra-estrutura acerta
tática para a Alca
Companhias de saneamento
retomam captações internas
Mudanças nas agências podem
reduzir investimentos privado
Alemanhã deve mostrar
intenção de investir na área de
infra-estrutura
Governo Paulista e setor
privado investem R$ 3 bilhões
no metrô
Estatais de Saneamento terão
programa de ajuda
Área social e infra-estrutura
devem ser novas prioridades do
BNDES
Energia, estradas e portos
brasileiros interessam a
investidores alemães
Anatel estuda mudnaças no
controle da infra-estrutura
Embratel quer a separação da
infra-estrutura
Entidades podem emprestar R$
8 bi
O futuro das concessões
área de transportes "cede"
dinheiro da Cide para criar
superávit primário
Projeto da CPTM financiará
linha férrea
Nova etapa exige que Anatel
assuma o papel de planejadora
Consórcios de rodovias pedem
regra mais flexível
BID estuda concessão de mais
crédito
Santos prepara arrendamento
de nova área
Anatel, inovação e competição
BNDES destina linha para
projetos elétricos
Apenas 1% de contribuição
criada para transportes é gasto
no setor
Bandeirante prevê
investimento de R$ 330
milhões em três ano
Infra-estrutura privatizada
enfrenta gargalos
Abdib apresenta proposta em
que pede a retomada das
privatizações
Aneel leiloa oito hidrelétricas
em julho
Novoeste retoma diálogo com
o governo e prepara
investimentos
Saneamento exige gastos de
0,40% do PIB ao ano
A infra-estrutura e a agenda
política
Fornecedores apostam nos
investimentos da Oi e TIM
Decretos criam nova agência
de transporte
MAE inicia transição para o
novo modelo
Melhorias pontuais no setor de
transportes
Inadimplência e concorrência
são o fraco da telefonia
União assumirá passivos da
Codesp
Unibanco vai repassar US$ 15
mi para energia
AES retoma investimentos de
US$ 1,2 bi
Redução de pedas é prioridade
para concessionárias
Setor teme a redução dos
investimentos em geração
Fracassa o programa de
estímulo à geração térmica
Elétricas acreditam no
crescimento e retomam
investimentos em 2002
Licença ambiental atrasa
pequenas hidrelétricas
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Valor Econômico

25/06/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46527?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Roberto Rockmann | de São Paulo

Valor Econômico

25/06/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46527?page=8&section=2&word=infra-estrutura
Daniel Rittner | de Brasília

Valor Econômico

20/06/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46530?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Sergio Leo | de Assunção

Valor Econômico

20/06/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46530?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Cláudia Safatle | de Brasília

Valor Econômico

28/05/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46546?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Roberto Rockmann | de São Paulo

Valor Econômico

26/05/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46548?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Cláudia Schuffner e Heloisa Magalhães | do Rio

Valor Econômico

22/05/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46550?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Taciana Collet e Daniel Rittner | de Brasilia

Valor Econômico

22/05/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46550?page=1&section=2&word=infra-estrutura
Heloisa Magalhães | do Rio

Valor Econômico

31/03/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46585?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Roberto Rockmann | de São Paulo

Valor Econômico

31/03/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46585?page=2&section=3&word=infra-estrutura
Janes Rocha | de São Paulo

Valor Econômico

20/03/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46592?page=8&section=1&word=infra-estrutura
Roberto Rockmann | de São Paulo

Valor Econômico

27/01/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46628?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Roberto Rockmann | de São Paulo

Valor Econômico

20/01/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46633?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Roberto Rockmann | de São Paulo

Valor Econômico

16/01/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46635?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Gustavo Faleiros | de São Paulo

Valor Econômico

09/01/2003 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46640?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Vera Saavedra Durão | do Rio

Valor Econômico

27/11/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46667?page=2&section=2&word=infra-estrutura
Leila Coimbra | de Berlim

Valor Econômico

18/10/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46694?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Renata Batista | do Rio

Valor Econômico

11/10/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46699?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Renata Batista | do Rio

Valor Econômico

17/09/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46717?page=14&section=3&word=infra-estrutura
Fabiana Futema | Folha Online, de São Paulo

Valor Econômico

13/09/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46719?page=2&section=2&word=infra-estrutura
Arnold Wald

Valor Econômico

19/08/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46738?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Marluza Mattos e Ribamar Oliveira | de Brasilia

Valor Econômico

08/08/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46745?page=14&section=3&word=infra-estrutura
Janes Rocha | de São Paulo

Valor Econômico

02/08/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46749?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Patricia Cornils e Raquel Balarin | de São Paulo

Valor Econômico

01/07/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46773?page=1&section=2&word=infra-estrutura
Denise Carvalho e Raquel Balarin | de São Paulo

Valor Econômico

19/06/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46781?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Denise Carvalho | de São Paulo

Valor Econômico

10/06/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46788?page=8&section=2&word=infra-estrutura
José Rodrigues | de Santos

Valor Econômico

15/05/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46805?page=2&section=2&word=infra-estrutura
Helio Daldegan

Valor Econômico

10/05/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46808?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Cláudia Lobo | do Rio

Valor Econômico

08/05/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46810?page=6&section=1&word=infra-estrutura
Ribamar Oliveira | de Brasilia

Valor Econômico

05/05/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46832?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Leila Coimbra e Talita Moreira | São Paulo

Valor Econômico

03/05/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46813?page=18&section=4&word=infra-estrutura
Cindy Corrêa | de São Paulo

Valor Econômico

23/04/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46820?page=8&section=1&word=infra-estrutura
César Felício | de São Paulo

Valor Econômico

11/04/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46828?page=2&section=2&word=infra-estrutura
Fábia Prates | de Brasília

Valor Econômico

04/04/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46833?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Cindy Corrêa | de São Paulo

Valor Econômico

28/03/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46837?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Renata Batista e Vera Saavedra Durão | do Rio

Valor Econômico

12/03/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46849?page=12&section=1&word=infra-estrutura
José Augusto Marques (opinião)

Valor Econômico

27/02/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46858?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Patricia Cornils | de São Paulo

Valor Econômico

14/02/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46867?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Taciana Collet | de Brasília

Valor Econômico

07/02/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46870?page=8&section=2&word=infra-estrutura
Leila Coimbra | São Paulo

Valor Econômico

05/02/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46872?page=12&section=1&word=infra-estrutura
Sergio Leo | Brasilia

Valor Econômico

05/02/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46872?page=12&section=1&word=infra-estrutura
Heloisa Magalhães | do Rio

Valor Econômico

31/01/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46875?page=2&section=2&word=infra-estrutura
José Rodrigues | de Santos

Valor Econômico

31/01/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46875?page=2&section=3&word=infra-estrutura
Cristiane Perini Lucchesi | de São Paulo

Valor Econômico

18/01/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46884?page=8&section=2&word=infra-estrutura
Sérgio Bueno | de Porto Alegre

Valor Econômico

15/01/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46887?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Denise Carvalho | de São Paulo

Valor Econômico

11/01/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46889?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Leila Coimbra e Roberto Rockmann | de São Paulo

Valor Econômico

02/01/2002 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46896?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Leila Coimbra | São Paulo

Valor Econômico

28/12/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46897?page=1&section=2&word=infra-estrutura
Leila Coimbra | São Paulo

Valor Econômico

21/12/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46900?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Leila Coimbra | São Paulo
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Cisão da Eletrobrás torna
furnas atrativa ao mercado
Governo avalia modelo inglês
para saneamento
Telefônica quer atuar em todo
o território nacional
BNDES libera R$ 325 milhões
para tucuruí
União estuda nova regra de
abertura do setor elétrico
O custo do atraso no
saneamento básico
AES investe em duas
termelátricas para suprir
Eletropaulo
Crédito do BNDES poderá
chegar a 80% das perdas das
distribuidoras
Vale cria a RailCom e planeja
investir até US$ 100 milhões
Leilão da Copel fracassa pela
segunda vez
Grupos investem em energia,
rodovias e teles
Plano B para salvar a CFN terá
recursos do FINOR
Ferrovia quer meta de
transporte maleáveis
Empresas já procuram adquirir
ativos no país
Primeiras linhas privadas
ficam prontas até dezembro
Setor de Saneamento precisa de
R$ 40 bilhões até 2010, diz
agência
Falta de investimento provocou
racionamento, afirma relatório
Prefeituras Querem criar rede
subterranea própria
Ferrovias Criticam taxa da
receita alternativa
Matriz diversificada agrada
empresários
Oferta de água vai ser
triplicada na Grande Fortaleza
Senado aprova incentivo para
fontes alternativas
Milan afirma que governo quer
atrair iniciativa privada para
área de energia
Programas de investimentos
inclui medidas de emergência
BNDES deve financiar 4
térmicas
Dante propõe financiamento
para oo setor
Pacote vai incluir linha de
transmissão
BNDES ampliará crédito para
construção de térmicas
Companhias aéreas pedem
prazo maior de concessão
CET-LOG assume porto no Sul
pelo prazo de 15 anos
Celso Furtado critica falta de
planejamento no país
Andrade Gutierrez antecipa
obras de usina
Tractebel mantém plano de
investir US$ 2 bilhões
Comprador teria de investir em
geração, dizem empresários
A iniciativa da legislação para o
saneamento básico
Investidor mantém
desinteresse e venda da Banda
C corre risco
empresariado apóia modelo
misto para os novos projetos
A privatização do setor elétrico
muda de tom
Investidor privado quer
contrapartida do Estado
Brasil atrai investimentos
nórdicos
Transnordestina terá R$ 400
milhões
Os reais riscos da proteção
regulatória
Japão disposto a financiar infraestrutura no cerrado
BNDES tem R$ 2 bi para o
setor
Enron quer repassar variação
do dólar
Obras da Transnordestina vão
receber R$ 471 milhões
Incertezas levam empras a
adiar os investimentos
Linha de Transmissão podem
amplificar crise
Governo propõr medida de
"racionalização" de energia
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Autor

Valor Econômico

19/12/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46900?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Cláudia Schuffner | do Rio

Valor Econômico

03/12/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46914?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Silvana Quaglio | de São Paulo

Valor Econômico

03/12/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46914?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Heloisa Magalhães | do Rio

Valor Econômico

28/11/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46917?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Cláudia Lobo | do Rio

Valor Econômico

26/11/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46919?page=1&section=2&word=infra-estrutura
Leila Coimbra | São Paulo

Valor Econômico

20/11/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46923?page=10&section=1&word=infra-estrutura
Genilson F. Santana (opinião)

Valor Econômico

20/11/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46923?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Leila Coimbra | São Paulo

Valor Econômico

13/11/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46927?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Cláudia Lobo e Francisco Góes | do Rio

Valor Econômico

09/11/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46929?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Heloisa Magalhães | do Rio

Valor Econômico

07/11/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46931?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Miriam Karam e Vera Saavedra Durão | de Curitiba e do Rio

Valor Econômico

31/10/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46935?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Denise Carvalho | de São Paulo

Valor Econômico

16/10/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46946?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Cindy Corrêa | de São Paulo

Valor Econômico

15/10/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46947?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Cindy Corrêa | de São Paulo

Valor Econômico

10/10/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46949?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Bonança Mouteira | do Rio

Valor Econômico

01/10/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/46956?page=8&section=2&word=infra-estrutura
Francisco Góes | Do Rio

Valor Econômico

30/07/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47000?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Cristiane Perini Lucchesi | de São Paulo

Valor Econômico

26/07/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47002?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Fabia Prates | de Brasilia

Valor Econômico

24/07/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47004?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Renata Batista | Do Rio

Valor Econômico

19/07/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47007?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Cindy Corrêa | de São Paulo

Valor Econômico

06/07/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47016?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Roberto Rockmann | de São Paulo

Valor Econômico

29/06/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47021?page=4&section=4&word=infra-estrutura
Luiz Herrisson | de Fortaleza

Valor Econômico

27/06/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47023?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Marcelo de Moraes | de Brasília

Valor Econômico

26/06/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47024?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Renato Batista e Rodrigo Carro | do Rio

Valor Econômico

26/06/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47024?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Renata Batista | do Rio

Valor Econômico

26/06/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47024?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Francisco Góes | Do Rio

Valor Econômico

26/06/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47024?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Fabia Prates | de Brasilia

Valor Econômico

26/06/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47024?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Francisco Góes | Do Rio

Valor Econômico

11/06/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47034?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Vera Saavedra Durão | do Rio

Valor Econômico

07/06/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47036?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Rodrigo Bittar | de Brasília

Valor Econômico

05/06/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47038?page=8&section=2&word=infra-estrutura
Sérgio Bueno | de Porto Alegre

Valor Econômico

31/05/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47041?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Vera Saavedra Durão | do Rio

Valor Econômico

16/05/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47052?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Carlos Prieto | de São Paulo

Valor Econômico

11/05/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47055?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Francisco Góes | Do Rio

Valor Econômico

30/04/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47063?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Roberto Rockmann | de São Paulo

Valor Econômico

30/04/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47063?page=8&section=1&word=infra-estrutura
Emílio Carazzi e Rogério de Paula Tavares

Valor Econômico

30/04/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47063?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Heloisa Magalhães | do Rio

Valor Econômico

30/04/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47065?page=2&section=1&word=infra-estrutura
R.R | de São Paulo

Valor Econômico

26/04/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47065?page=10&section=1&word=infra-estrutura
Autor não identificado

Valor Econômico

26/04/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47065?page=4&section=5&word=infra-estrutura
Clayton Levy | de Salvador

Valor Econômico

20/04/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47069?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Taís Fuoco | de São Paulo

Valor Econômico

16/04/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47073?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Fábia Prates

Valor Econômico

09/04/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47077?page=10&section=1&word=infra-estrutura
Armando Castelar (opinião)

Valor Econômico

05/04/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47079?page=10&section=2&word=infra-estrutura
MZ | de Brasília

Valor Econômico

03/04/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47081?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Cláudia Lobo | do Rio

Valor Econômico

28/03/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47085?page=2&section=2&word=infra-estrutura
Cláudia Lobo | do Rio

Valor Econômico

20/03/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47091?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Luiz Herrisson | do Recife

Valor Econômico

14/03/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47095?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Claudia Safatle | de Brasília

Valor Econômico

14/03/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47095?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Fábia Prates | De Brasília

Valor Econômico

14/03/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47095?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Fábia Prates e Taciana Collet | De Brasília
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Conclusão de Estrada deve
gerar retorno em apenas um
ano
Banda e vai a Leilão com
apenas um comprador
Demanda pelas debêntures da
Maesa supera três vezes a
oferta
Apelo para reduzir o custo
Brasil
Portos terão incentivo de US$
1,6 bi
Projeto de Termelétricas
começam a sair do papel
Termelétricas dependem da
Petrobrás
BNDES amplia carteira de
crétidito e deve empresatar R$
26 bi neste ano
Itaipu amplia geração e quebra
mais um recorde
Investimentos das teles em
2001 passa de R$ 18 bilhões
BNDES aprova financiamento
a ferronorte
Grupos privados farão 10
hidrelétricas
Fundo internacional minveste
na Santos Brasil
Custo Brasil caiu, mas a carga
tributária é elevada
O saneamento básico é
estratégia para o Estado
Entraves para a expansão do
setor elétirco brasileiro
Nova lei pode desatar o nó do
saneamento
Investimentos em infraestrutura atraem atenção da
iniciativa privada
Reforma de aeroportos
consome R$ 460 milhões
Indústria aeroespacial
reivindicam incentivos do
governo ao setor
Indec critica falta de
investimento em saneamento
básico
OECD vai melhorar rating do
Brasil
BNDES conduz elétrica ao
mercado de capitais
Novo Mercado criará funding
para hidrelétricas
FHC prioriza a integração
regional
Fernando Henrique estuda a
criação de um BNDES sulamericano
Proposta cria duas agências
para regular o setor de
transporte
Investimentos ampliam o
potencial de Sepetiba
A legião dos 26 milhões de
brasileiros sem-água
Um novo poro na baía de
Santos
Banco só financia parte
nacional de usinas
Cresce demanda por crédito do
BNDES
Brasil pode importar 9 mil MW
de energia nos próximos anos
Compra não mindica crise, diz
Aneel
Tarifa de saneamento terá
novas regras
Energia eólica no Ceará atende
a 40 mil residência
Infra-estrutura precária torna
integração lenta
telefônicas tentam fugir das
taxas sobre infovias
FGTS pode dar ajuda a
empresas de saneamento
Infraero vai gastar R$ 900
milhões em obras em SP
Privatização Levou governo a
gastar mais com infraestrutura
transmissão atrai
investimentos
BNDES destina créditos para
telecomunicações
Votorantim constrói mais uma
hidrelétrica em São Paulo
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Valor Econômico

12/03/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47097?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Eduardo Belo | De Sinop e Sorriso (MT)

Valor Econômico

12/03/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47097?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Heloisa Magalhães | do Rio

Valor Econômico

08/03/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47099?page=2&section=3&word=infra-estrutura
Daniele Camba e Cristina Calmon | de São Paulo e do Rio

Valor Econômico

16/02/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47111?page=8&section=1&word=infra-estrutura
Taciana Collet | de Brasília

Valor Econômico

14/02/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47113?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Sérgio Bueno | de Porto Alegre

Valor Econômico

22/01/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47130?page=1&section=1&word=infra-estrutura
Leila Coimbra e Cláudia Schuffner | São Paulo

Valor Econômico

22/01/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47130?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Leila Coimbra e Cláudia Schuffner | São Paulo e do Rio

Valor Econômico

17/01/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47133?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Cristina Calmon | do Rio

Valor Econômico

04/01/2001 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47142?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Miriam Karam | de Curitiba

Valor Econômico

21/12/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47150?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Patricia Cornils | de São Paulo

Valor Econômico

20/12/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47151?page=2&section=2&word=infra-estrutura
Cristina Calmon | do Rio

Valor Econômico

01/12/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47164?page=10&section=2&word=infra-estrutura
Cláudia Schuffner, Francisco Góes e Renata Batista | do Rio

Valor Econômico

22/11/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47171?page=10&section=2&word=infra-estrutura
Cindy Corrêa | de São Paulo

Valor Econômico

20/11/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47173?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Francisco Góes e Arnaldo Galvão | do Rio

Valor Econômico

16/10/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47196?page=12&section=1&word=infra-estrutura
-

Valor Econômico

16/10/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47196?page=12&section=1&word=infra-estrutura
Adriano Pires, Viviana Faria e Leonardo Bento

Valor Econômico

09/10/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47200?page=1&section=1
Ribamar Oliveira e Claudia Safatle | de Brasilia

Valor Econômico

27/09/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47208?page=12&section=1&word=infra-estrutura
Luiz Herrisson | do Recife

Valor Econômico

27/09/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47208?page=12&section=1&word=infra-estrutura
Luiz Herrisson | do Recife

Valor Econômico

20/09/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47213?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Roberto Lopes | de São Paulo

Valor Econômico

14/09/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47217?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Arnaldo Galvão | de São Paulo

Valor Econômico

12/09/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47219?page=1&section=3&word=infra-estrutura
Cristiane Perini Lucchesi e Bonança Mouteiro | do Rio

Valor Econômico

05/09/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47223?page=1&section=1&word=infra-estrutura
Verra Saavedra Durão | de São Paulo

Valor Econômico

05/09/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47223?page=2&section=3&word=infra-estrutura
Verra Saavedra Durão | de São Paulo

Valor Econômico

28/08/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47229?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Sergio Leo | Brasilia

Valor Econômico

25/08/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47230?page=18&section=4&word=infra-estrutura
Sergio Leo | Brasilia

Valor Econômico

24/08/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47231?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Fábia Prates | de Brasília

Valor Econômico

24/08/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47231?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Francisco Góes | Do Rio

Valor Econômico

21/08/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47234?page=12&section=1&word=infra-estrutura
José Augusto Marques

Valor Econômico

21/08/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47234?page=1&section=2&word=infra-estrutura
José Rodrigues | de Santos

Valor Econômico

18/08/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47235?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Marcelo Onaga | de São Paulo

Valor Econômico

18/08/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47235?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Vera Saavedra Durão | do Rio

Valor Econômico

27/07/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47251?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Marcelo Onaga | de São Paulo

Valor Econômico

27/07/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47251?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Fábia Prates | de Brasília

Valor Econômico

26/07/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47252?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Mônica Izaguirre | de Brasília

Valor Econômico

19/07/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47257?page=8&section=2&word=infra-estrutura
Heliana Frazão | de Salvador

Valor Econômico

12/07/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47262?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Cláudia Trevisan | De Salta, Argentina

Valor Econômico

06/07/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47266?page=4&section=2&word=infra-estrutura
Patrícia Cornils | de São Paulo

Valor Econômico

26/06/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47274?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Sergio Leo | Brasilia

Valor Econômico

12/06/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47283?page=10&section=2&word=infra-estrutura
Orivaldo Perin | Do Rio

Valor Econômico

09/06/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47284?page=4&section=1&word=infra-estrutura
Renata Batista | Do Rio

Valor Econômico

06/06/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47287?page=2&section=2&word=infra-estrutura
Leila Coimbra | São Paulo

Valor Econômico

02/06/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47289?page=2&section=1&word=infra-estrutura
Cristina Calmon | do Rio

Valor Econômico

03/05/2000 https://www.valor.com.br/virador/#/edition/47311?page=6&section=2&word=infra-estrutura
Leila Coimbra | São Paulo
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O que esperar do presidente
Bolsonaro em relação às
ferrovias brasileiras?
Oportunidades e desafios da
economia brasileira
Governo congela seguro a
exportações após Cuba e
Venezuela darem calotes
Itaipu terá aval de presidentes
do Brasil e do Paraguai para
gastar R$ 1 bilhão com pontes
Bancos públicos no Brasil:
problema ou solução?
Bolsonaro diz que licença
ambiental atrapalha obras e
que vai acabar com 'capricho'
de fiscais
BNDES mira FGTS para
oferecer juros mais baixos a
empresas de infrastrutura
Juros baixos devem gerar
aumento de crédito para o
agronegócio no futuro
Usina de Itaipu vai pagar pela
construção de ponte em Mato
Grosso do Sul
BNDES mira FGTS para
oferecer juros mais baixos a
empresas de infrastrutura
Infraestrutura precisa de
menos intervenção estatal,
afirma economista
Lobby na infraestrutura testa
proposta de Bolsonaro de pôr
fim à barganha
Ambição liberal
BNDES quer acessar recursos
do FGTS para financiar
saneamento e mobilidade
urbana
O caixa do BNDES
Com Guedes, BNDES foca em
infraestrutura e mercado de
capitais
Conheça propostas para o
avanço da mobilidade sobre
trilhos no país
Para setor de infraestrutura,
fim da crise fiscal deve ser
prioridade do novo governo
'Bolsa empresário' não elevou
taxa de investimento do Brasil,
diz estudo
Planos econômicos de Haddad
e Bolsonaro são superficiais,
dizem analistas
Novo presidente herdará ao
menos R$ 87 bi de
investimentos pendentes
Mercado financeiro vira
alternativa de empresas para
captar recursos em projetos de
infraestrutura

Jornal Folha de São Paulo 31/12/2018 https://sobretrilhos.blogfolha.uol.com.br/2018/12/31/o-que-esperar-do-presidente-bolsonaro-em-relacao-as-ferrovias-bras
Marcelo Toledo
Jornal Folha de São Paulo

31/12/2018 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/12/oportunidades-e-desafios-da-economia-brasileira.shtml
Eduardo Refinetti Guardia

Jornal Folha de São Paulo

25/12/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/governo-congela-seguro-a-exportacoes-apos-cuba-e-venezuela-darem-ca
Mariana Carneiro

Jornal Folha de São Paulo

18/12/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/itaipu-tera-aval-de-presidentes-do-brasil-e-do-paraguai-para-gastar-r-1-b
Taís Hirata

Jornal Folha de São Paulo

Rafael Muñoz
18/12/2018 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/rafael-munoz/2018/12/bancos-publicos-no-brasil-problema-ou-solucao.shtml

Jornal Folha de São Paulo

13/12/2018 https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/12/bolsonaro-diz-que-licenca-ambiental-atrapalha-obras-e-que-vai-acabarMariana Versolato , Ana Carolina Amaral e Phillippe Watanabe

Jornal Folha de São Paulo

11/12/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/bndes-mira-fgts-e-nordeste-para-oferecer-taxas-mais-baixas-a-empresas
Mariana CarneiroJulio Wiziack

Jornal Folha de São Paulo

30/11/2018 https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2018/11/juros-baixos-devem-gerar-aumento-de-credito-para-o-agronegoci
Leonardo Neiva

Jornal Folha de São Paulo

29/11/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/usina-de-itaipu-vai-pagar-pela-construcao-de-ponte-em-mato-grosso-doTaís Hirata

Jornal Folha de São Paulo

11/12/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/bndes-mira-fgts-e-nordeste-para-oferecer-taxas-mais-baixas-a-empresas
Mariana CarneiroJulio Wiziack

Jornal Folha de São Paulo

27/11/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/infraestrutura-precisa-de-menos-intervencao-estatal-afirma-economista.
Flavia Lima

Jornal Folha de São Paulo

27/11/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/lobby-na-infraestrutura-testa-proposta-de-bolsonaro-de-por-fim-a-barga
Julio Wiziack

Jornal Folha de São Paulo

25/11/2018 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/11/ambicao-liberal.shtml
Não identificao

Jornal Folha de São Paulo

21/11/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/bndes-quer-acessar-recursos-do-fgts-para-financiar-saneamento-e-mobil
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

14/11/2018 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/11/o-caixa-do-bndes.shtml
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

13/11/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/com-guedes-bndes-foca-em-infraestrutura-e-mercado-de-capitais.shtml
Júlia Barbon , Mariana Carneiro e Julio Wiziack

Jornal Folha de São Paulo

16/10/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/com-guedes-bndes-foca-em-infraestrutura-e-mercado-de-capitais.shtml
Marcelo Toledo

Jornal Folha de São Paulo

16/10/2018 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2018/10/para-setor-de-infraestrutura-fim-da-crise-fiscal-deve-ser-p
Maria Cristina Frias

Jornal Folha de São Paulo

16/10/2018 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2018/10/bolsa-empresario-nao-elevou-taxa-de-investimento-do-b
Maria Cristina Frias

Jornal Folha de São Paulo 09/10/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/planos-economicos-de-haddad-e-bolsonaro-sao-superficiais-dizem-analis
Anaïs Fernandes , Taís Hirata e Danielle Brant

Jornal Folha de São Paulo 30/09/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/novo-presidente-herdara-ao-menos-r-87-bi-de-investimentos-pendentes
Taís Hirata

Jornal Folha de São Paulo 28/09/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/mercado-financeiro-vira-alternativa-de-empresas-para-captar-recursos-e
Gilmara Santos
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Lançamentos de PPPs sobem
8% impulsionados por
contratos de iluminação

Jornal Folha de São Paulo

09/09/2018 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2018/09/lancamentos-de-ppps-sobem-8-impulsionados-por-contra
Maria Cristina Frias

Jornal Folha de São Paulo

22/07/2018 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/07/mobilidade-travada.shtml
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

17/07/2018 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonionucifora/2018/07/como-aumentar-a-eficiencia-do-setor-de-transporte-rodo
Antonio Nucifora

Jornal Folha de São Paulo

10/07/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/brasil-melhora-em-ranking-de-inovacao-mas-esta-longe-de-lideres-ate-n
Danielle Brant

Jornal Folha de São Paulo

27/06/2018 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/08/nao-matem-o-cepac.shtml
Maeli Prado

Mobilidade travada
Como aumentar a eficiência do
setor de transporte rodoviário
do Brasil?
Brasil melhora em ranking de
inovação, mas está longe de
líderes até na América Latina
Fundo de investimentos do
FGTS financiará até R$ 4,8 bi
em projetos
Retomada do financiamento à
infraestrutura será
por mercado de capitais, diz
Trabuco
Bondes não voltarão, mas é
preciso reavivar financiamento
à infraestrutura
Banco do Nordeste prioriza
infraestrutura da região
'Não adianta ser uma empresa
rica num país pobre', diz
próximo presidente do
Bradesco
Santander Brasil e banco dos
Brics fazem parceria para
infraestrutura
BNDES amplia em 13%
empréstimo para
infraestrutura em 2017
Eleições vão dificultar avanço
da infraestrutura em 2018, diz
presidente do BNDES
Infraestrutura é principal
desafio e oportunidade para
retomada
Brasil mostra 'abordagem
pragmática' em infraestrutura,
mas há incertezas, diz jornal
Desembolsos do BNDES caem
32% em agosto puxados pelo
Sudeste
PEC do teto e mudança nos
juros do BNDES são travas
para investimento
Rombo do governo suga 60%
da poupança financeira total
Escassez de crédito privado é
gargalo para infraestrutura
Apenas três projetos são
habilitados a receber recursos
de fundo do FGTS
BNDES deixou de emprestar
R$ 25 bilhões em 2016 em
infraestrutura
Alteração na concessão de
portos deve gerar R$ 23 bi de
aportes, diz setor
Em tempos de restrição,
governo libera R$ 10 bilhões
para prefeituras
Aprovação de crédito para
indústria no BNDES sobe 30%
no começo do ano
Chinesa CCCC e Banco Modal
estudam investimentos em
ferrovias no Brasil
BNDES deve destravar
concessões existentes, dizem
bancos e setor de infraestrutura
É hora de desmamar do
BNDES as grandes empresas e
as múlti
Banco do Nordeste planeja
crédito em infraestrutura
recorde no ano que vem
Desembolsos do BNDES caem
35% no ano até outubro em
relação a 2015
Governo quer limitar uso do
FGTS em infraestrutura e
atrair recurso privado

Jornal Folha de São Paulo 03/04/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/retomada-do-financiamento-a-infraestrutura-sera-por-mercado-de-capita
Flavia Lima

Jornal Folha de São Paulo 03/04/2018 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/benjaminsteinbruch/2018/04/bondes-nao-voltarao-mas-e-preciso-reavivar-financia
Benjamin Steinbruch
Jornal Folha de São Paulo

28/03/2018 https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2018/03/banco-do-nordeste-prioriza-infraestrutura-da-regiao.shtml
Gabriel Bosa Marcel Rizzo

Jornal Folha de São Paulo

11/02/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/nao-adianta-ser-uma-empresa-rica-num-pais-pobre-diz-proximo-preside
Raquel Landim Alexa Salomão

Jornal Folha de São Paulo

10/01/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1949353-santander-brasil-e-banco-dos-brics-fazem-parceria-para-infraest
Danielle Brant

Jornal Folha de São Paulo

04/01/2018 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1948012-bndes-amplia-em-13-emprestimo-para-infraestrutura-em-2017.s
LUCAS VETTORAZZO

Jornal Folha de São Paulo

04/12/2017 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1940422-eleicoes-vao-dificultar-avanco-da-infraestrutura-em-2018-diz-pre
TAÍS HIRATA

Jornal Folha de São Paulo

20/09/2017 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1920184-infraestrutura-e-principal-desafio-e-oportunidade-para-retomad
JOE LEAHY

Jornal Folha de São Paulo

20/09/2017 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1920150-brasil-mostra-abordagem-pragmatica-em-infraestrutura-mas-haNão identificado

Jornal Folha de São Paulo

19/09/2017 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1919862-desembolsos-do-bndes-caem-32-em-agosto-puxados-pelo-sude
NICOLA PAMPLONA

Jornal Folha de São Paulo

19/09/2017 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1919862-desembolsos-do-bndes-caem-32-em-agosto-puxados-pelo-sude
benjamin steinbruch

Jornal Folha de São Paulo

02/07/2017 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1897710-rombo-do-governo-suga-60-da-poupanca-financeira-total.shtml
Flavia Lima

Jornal Folha de São Paulo

26/06/2017 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1895994-escassez-de-credito-privado-e-gargalo-para-infraestrutura.shtml
ANA ESTELA DE SOUSA PINTO

Jornal Folha de São Paulo

31/05/2017 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1889034-apenas-tres-projetos-sao-habilitados-a-receber-recursos-de-fun
MARIANA CARNEIRO

Jornal Folha de São Paulo

31/05/2017 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1888975-bndes-deixou-de-emprestar-r-25-bilhoes-em-2016-em-infraestru
FLAVIA LIMA Renata Agostini

Jornal Folha de São Paulo

11/05/2017 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2017/05/1882931-alteracao-na-concessao-de-portos-deve-gerar-r-2
Maria Cristina Frias

Jornal Folha de São Paulo

25/04/2017 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878391-em-tempos-de-restricao-governo-libera-r-10-bilhoes-para-prefe
MARIANA CARNEIRO

Jornal Folha de São Paulo 24/04/2017 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878109-aprovacao-de-credito-para-industria-no-bndes-sobe-30-no-come
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

07/03/2017 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2017/03/1864195-chinesa-cccc-e-banco-modal-estudam-investimen
FELIPE GUTIERREZ, TAÍS HIRATA, IGOR UTSUMI e LUISA LEITE

Jornal Folha de São Paulo

05/12/2016 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2016/12/1838096-bndes-deve-destravar-concessoes-existentes-diz
FELIPE GUTIERREZ, TAÍS HIRATA e IGOR UTSUMI

Jornal Folha de São Paulo

03/12/2016 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1837991-e-hora-de-desmamar-do-bndes-as-grandes-empresas-e-as-multi
IRINEU DE CARVALHO Filho Rodrigo Zeidan

Jornal Folha de São Paulo

28/12/2016 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2016/11/1835878-banco-do-nordeste-planeja-credito-em-infraestru
Maria Cristina Frias

Jornal Folha de São Paulo

23/11/2016 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/11/1834719-desembolsos-do-bndes-caem-35-no-ano-ate-outubro-em-relaca
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

13/09/2016 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1812698-governo-quer-limitar-uso-do-fgts-em-infraestrutura-e-atrair-recu
JULIO WIZIACK Dimmi Amora
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'Novas concessões terão taxas
de retorno atrativas', diz
presidente do BNDES
Financiamento precisa de fonte
diversificada, diz presidente do
BNDES
'Infraestrutura precisa de
alternativas ao BNDES', diz
presidente da CPFL
Crédito concentrado no setor
público trava investimento em
infraestrutura
BNDES revê condições para
financiar infraestrutura, diz
Maria Silvia
BNDES cria força tarefa para
destravar financiamentos
Grandes obras de
infraestrutura da era PT têm
herança de problemas
Desembolso do BNDES para a
área de infraestrutura cai 51%
no 1º trimestre
Governo reduz juros em
empréstimos de fundos
constitucionais
Governo lança medidas para
destravar investimento em
infraestrutura
Energia e infraestrutura devem
receber R$ 35 bi do BNDES em
2016
Fórum debate negócios em
infraestrutura no Brasil
Fórum debate negócios em
infraestrutura no Brasil
Governo flexibiliza regras para
fundos investirem em
infraestrutura
Consultas ao BNDES por novos
empréstimos caem 46% neste
ano
Fórum apresenta
oportunidades de negócio em
infraestrutura
Seminário Folha discute
problemas de logística do Brasil
Crédito do BNDES deve ser
mais seletivo, diz professor do
Insper
Com apoio do Banco Mundial,
governo lança debênture para
infraestrutura
BNDES aprova financiamento
com estímulo a crédito privado
Sem BNDES, obras de
infraestrutura terão de atrair
recurso do mercado
BNDES fecha parceria com
novo banco dos Brics
Desembolsos do BNDES caem
20% no ano, para R$ 54,8
bilhões
Editorial: Pacote logístico
BNDES continuará a ter papel
relevante, diz Coutinho
Conselho do FGTS libera R$ 10
bi ao BNDES e permite
aplicação em fundo
Promessas não cumpridas da
China somam US$ 24 bilhões
Líder do governo diz que
pacote de infraestrutura pode
chegar a R$ 150 bi
Governo quer que FI-FGTS
financie BNDES
Economista defende o Estado
como agente empreendedor
BNDES priorizará setores
como infraestrutura e
transporte em 2015

Jornal Folha de São Paulo

12/09/2016 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1812296-novas-concessoes-vao-ter-taxas-de-retorno-atrativas-diz-preside
MARIA CRISTINA FRIAS Valdo Cruz

Jornal Folha de São Paulo

01/08/2016 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/08/1797779-financiamento-de-obra-precisa-de-fonte-diversificada-diz-presid
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

28/07/2016 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1795966-infraestrutura-precisa-de-alternativas-ao-bndes-diz-presidente-d
MARCOS STRECKER

Jornal Folha de São Paulo

18/07/2016 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1792692-credito-concentrado-no-setor-publico-trava-investimento-em-in
DIMMI AMORA

Jornal Folha de São Paulo

13/07/2016 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/07/1791309-bndes-reve-condicoes-para-financiar-infraestrutura-diz-maria-sil
NICOLA PAMPLONA

Jornal Folha de São Paulo

20/06/2016 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1783599-bndes-cria-forca-tarefa-para-destravar-financiamentos.shtml
BRUNO VILLAS BÔAS

Jornal Folha de São Paulo

12/05/2016 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/05/1770326-grandes-obras-de-infraestrutura-da-era-pt-tem-heranca-de-prob
DIMMI AMORA

Jornal Folha de São Paulo

26/04/2016 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1764801-desembolso-do-bndes-para-a-area-de-infraestrutura-cai-51-no-1
BRUNO VILLAS BÔAS

Jornal Folha de São Paulo

14/03/2016 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1749711-governo-reduz-juros-em-emprestimos-de-fundos-constitucionai
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

07/03/2016 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1747431-governo-lanca-medidas-para-destravar-investimento-em-infraes
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

25/01/2016 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1733141-energia-e-infraestrutura-devem-receber-r-35-bi-do-bndes-em-2
MARIA CRISTINA FRIAS

Jornal Folha de São Paulo

23/11/2015 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1709664-forum-debate-negocios-em-infraestrutura-no-brasil.shtml
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

22/11/2015 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1709369-forum-debate-negocios-em-infraestrutura-no-brasil.shtml
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

20/11/2015 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1708942-governo-flexibiliza-regras-para-fundos-investirem-em-infraestru
DIMMI AMORA

Jornal Folha de São Paulo

19/11/2015 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1708702-consultas-ao-bndes-por-novos-emprestimos-caem-46-neste-ano
BRUNO VILLAS BÔAS

Jornal Folha de São Paulo

15/11/2015 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1706594-forum-apresenta-oportunidades-de-negocio-em-infraestrutura.s
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

14/11/2015 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/11/1706314-seminario-folha-discute-problemas-de-logistica-do-pais.shtml
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

29/10/2015 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1699848-credito-do-bndes-deve-ser-mais-seletivo-diz-economista.shtml
TONI SCIARRETTA

Jornal Folha de São Paulo

09/10/2015 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/10/1692437-com-apoio-do-banco-mundial-governo-lanca-debenture-para-inf
FÁBIO MONTEIRO

Jornal Folha de São Paulo

12/08/2015 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1667696-bndes-aprova-financiamento-com-estimulo-a-credito-privado.sh
BRUNO VILLAS BÔAS

Jornal Folha de São Paulo

16/07/2015 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1656079-sem-bndes-obras-de-infraestrutura-terao-de-atrair-recurso-do-m
TONI SCIARRETTA

Jornal Folha de São Paulo

09/07/2015 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1653712-bndes-fecha-parceria-com-novo-banco-dos-brics.shtml
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo
Jornal Folha de São Paulo

19/06/2015 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/223323-desembolsos-do-bndes-caem-20-no-ano-para-r-55-bi.shtml
BRUNO VILLAS BÔAS
11/06/2015 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/06/1640603-editorial-pacote-logistico.shtml
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

09/06/2015 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1639758-bndes-continuara-a-ter-papel-relevante-diz-coutinho.shtml
DIMMI AMORA

Jornal Folha de São Paulo

26/05/2015 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1634004-conselho-do-fgts-libera-r-10-bi-ao-bndes-e-permite-aplicacao-em
JULIO WIZIACK Dimmi Amora

Jornal Folha de São Paulo

22/05/2015 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1632160-promessas-nao-cumpridas-da-china-somam-us-24-bilhoes.shtml
FABIANO MAISONNAVE

Jornal Folha de São Paulo

27/04/2015 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1621664-lider-do-governo-diz-que-pacote-de-infraestrutura-pode-chegar
MARIANA HAUBERT

Jornal Folha de São Paulo 24/04/2015 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/217018-governo-quer-que-fi-fgts-financie-bndes.shtml
RENATA AGOSTINI
Jornal Folha de São Paulo

06/01/2015 https://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/2015/01/1571141-economista-defende-o-estado-como-agente-empreended
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

23/12/2014 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/12/1566510-bndes-priorizara-setores-como-infraestrutura-e-transporte-em-2
Não identificado
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BNDES corta limite de
empréstimos para 70% do
custo de projetos
BNDES priorizará setores
como infraestrutura e
transporte em 2015
Em carta ao mercado, Dilma
reforça aperto maior da política
econômica
Análise: Estado precisa investir
e também reconhecer
limitações
Luiz F. Figueiredo e Marina H.
Santos: O BNDES e a queda
dos investimentos
Governo amplia em R$ 3,2 bi o
limite de financiamento para
obras do PAC
BID terá financiamento em
real para projetos de
infraestrutura
Governo prepara MP para
resolver garantias em
infraestrutura, diz agência
Heranças da ditadura nas
cidades
Brasil poderá precisar de novos
instrumentos para financiar
infraestrutura, diz BC
Carteira do BB para
infraestrutura se expande 72%
em 14 meses
BNDES pode financiar até R$
3,3 bi de obras
BNDES empresta R$ 4,3 bi a
aeroportos
Banco capta R$ 160 mi para
financiar municípios de MG
BNDES empresta mais, mas
pedidos de novos
financiamentos caem
BNDES vai financiar 70% de
aeroportos
Análise: Subsidiar
infraestrutura traz ganho
colateral
BNDES bate recorde e
desembolsa R$ 102 bilhões até
julho
"Modelo para infraestrutura
visa mais eleitor do que
sociedade", diz Pastore
Banco acerta consórcio para
financiar infraestrutura
Análise: Investimento em
infraestrutura é a bola da vez
PAC 2 concluiu obras no valor
de R$ 388 bi, diz governo
Governo desonera
infraestrutura para ampliar
redes de banda larga
Presidente do BNDES defende
liberação de R$ 15 bi para
infraestrutura
Taxa de retorno em concessões
de ferrovias será de 9,3% a
12,5%, diz governo
Em dois anos, governo gastou
47,8% do valor total previsto
para o PAC
Linha de investimento do
BNDES financiará projetos de
infraestrutura
Santander diz que terá R$ 5 bi
para financiar projetos de
infraestrutura
Análise: Debate sobre
renovação de concessões
trouxe insegurança aos
investidores
Modelo de concessões do
governo ameaça infraestrutura
do país, diz consultor
BNDES aprova R$ 920
milhões para infraestrutura do
porto de Suape
Aeroportos pedem limite
máximo de crédito ao BNDES
Recursos do BNDES para
Estados só poderão ir para
infraestrutura

Jornal Folha de São Paulo

23/12/2014 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/12/1566654-bndes-corta-teto-de-emprestimos-para-teto-de-70-do-custo-dePedro Soares

Jornal Folha de São Paulo

23/12/2014 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/12/1566510-bndes-priorizara-setores-como-infraestrutura-e-transporte-em-2
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

03/12/2014 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/12/1556714-em-carta-ao-mercado-dilma-reforca-aperto-maior-da-politica-ec
Valdo Cruz

Jornal Folha de São Paulo

10/11/2014 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1545442-analise-estado-precisa-investir-e-tambem-reconhecer-limitacoe
CLÁUDIO ROBERTO FRISCHTAK

Jornal Folha de São Paulo

29/09/2014 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/09/1523978-luiz-f-figueiredo-e-marina-h-santos-o-bndes-e-a-queda-dos-inves
LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO MARINA HELENA SANTOS

Jornal Folha de São Paulo

19/09/2014 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/09/1518599-governo-amplia-em-r-32-bi-o-limite-de-financiamento-para-obra
Júlio Semeghini

Jornal Folha de São Paulo 20/05/2014 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/05/1457201-bid-tera-financiamento-em-real-para-projetos-de-infraestrutura
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo 19/05/214

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/05/1456701-governo-prepara-mp-para-resolver-garantias-em-infraestruturaNão identificado

Jornal Folha de São Paulo 07/04/2014 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/raquelrolnik/2014/04/1436789-herancas-da-ditadura-nas-cidades.shtml
Rquel Rolnik

Jornal Folha de São Paulo

29/03/2014 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/03/1433107-brasil-podera-precisar-de-novos-instrumentos-para-financiar-inf
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

17/03/2014 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2014/03/1424578-carteira-do-bb-para-infraestrutura-se-expande-72
Maria Cristina Frias

Jornal Folha de São Paulo

24/12/2013 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/12/1389603-bndes-pode-financiar-ate-r-33-bi-de-obras.shtml
MARIANA BARBOSA Julio Wiziack

Jornal Folha de São Paulo

18/12/2013 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/144229-bndes-empresta-r-43-bi-a-aeroportos.shtml
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

11/12/2013 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2013/12/1383808-banco-capta-r-160-mi-para-financiar-municipios-d
Maria Cristina Frias

Jornal Folha de São Paulo

09/12/2013 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/12/1382979-desembolsos-do-bndes-somam-r-1468-bi-ate-outubro.shtml
Pedro Soares

Jornal Folha de São Paulo

31/10/2013 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/136541-bndes-vai-financiar-70-de-aeroportos.shtml
Denise Luna

Jornal Folha de São Paulo

25/10/2013 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/10/1361739-analise-subsidiar-infraestrutura-traz-ganho-colateral.shtml
Braulio Borges

Jornal Folha de São Paulo

25/09/2013 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/09/1346730-bndes-bate-recorde-e-desembolsa-r-102-bilhoes-ate-julho.shtm
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

15/09/2013 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/09/1341955-modelo-para-infraestrutura-visa-mais-eleitor-do-que-sociedade
ÉRICA FRAGA ANA ESTELA DE SOUSA PINTO

Jornal Folha de São Paulo

09/09/2013 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/09/1338986-banco-acerta-consorcio-para-financiar-infraestrutura.shtml
TONI SCIARRETTA

Jornal Folha de São Paulo

08/08/2013 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/08/1323273-analise-investimento-em-infraestrutura-e-a-bola-da-vez.shtml
Paulo Migliacci

Jornal Folha de São Paulo

10/06/2013 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/06/1292630-pac-2-concluiu-obras-no-valor-de-r-388-bi-diz-governo.shtml
Julia Borba

Jornal Folha de São Paulo

12/03/2013 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/03/1244913-governo-desonera-infraestrutura-para-ampliar-redes-de-banda-l
Julia Borba

Jornal Folha de São Paulo

01/03/2013 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/03/1239154-presidente-do-bndes-defende-liberacao-de-r-15-bi-para-infraes
Graciliano Rocha

Jornal Folha de São Paulo

27/03/2013 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/02/1237702-taxa-de-retorno-em-concessoes-de-ferrovias-sera-de-93-a-125-d
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

22/02/2013 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/02/1234992-em-dois-anos-governo-gastou-478-do-previsto-no-pac.shtml
TAI NALON e RENATA AGOSTINI

Jornal Folha de São Paulo

25/01/2013 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/01/1220455-linha-de-investimento-do-bndes-financiara-projetos-de-infraest
Renata Agostini

Jornal Folha de São Paulo

22/01/2013 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/01/1218745-santander-diz-que-tera-r-5-bi-para-financiar-projetos-de-infraes
Tai Nalon

Jornal Folha de São Paulo

10/12/2012 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2012/12/1198561-analise-debate-sobre-renovacao-de-concessoes-trouxe-insegura
LETICIA QUEIROZ DE ANDRADE

Jornal Folha de São Paulo

09/10/2012 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/1166593-modelo-de-concessoes-do-governo-ameaca-infraestrutura-do-pais-diz-co
AGNALDO BRITO

Jornal Folha de São Paulo

14/09/2012 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/1153610-bndes-aprova-r-920-milhoes-para-infraestrutura-do-porto-de-suape.shtm
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

07/09/2012 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2012/09/1149865-aeroportos-pedem-limite-maximo-de-credito-ao-bndes.shtml
VENCESLAU BORLINA FILHO

Jornal Folha de São Paulo

15/06/2012 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/48826-recursos-do-bndes-para-estados-so-poderao-ir-para-infraestrutura.shtml
Não identificado
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Poupança precisa ser
redirecionada para mais crédito
à infraestrutura
BNDES privilegia grandes
empresas
Para financiar investimentos,
mercado de capitais precisa
dobrar
BNDES pode ampliar
financiamento de obras de
aeroportos
Dilma quer participação alemã
em transportes e
infraestrutura, diz ministro
Recursos do FGTS para
habitação e infraestrutura
aumentam 55% no ano
Medida representa nova fase
para infraestrutura, diz
entidade
Financiamento de
infraestrutura terá desoneração
de IR
Indústria de infraestrutura
defende concessão de
aeroportos a empresas
Dilma planeja desenvolvimento
à custa de financiamento
público
Empréstimos liberados pelo
BNDES crescem 34% e somam
R$ 35 bi no ano
Brasil não pode ter só BNDES
para financiar infraestrutura,
diz Dilma
Leilão e obra só saem por apoio
do governo, dizem especialistas
PAC 1 teve R$ 117 bilhões em
financiamentos do BNDES
Brasil é o que menos investe
em infraestrutura entre
maiores economias
Governo investirá R$ 7,68
bilhões com programa de
mobilidade para Copa de 2014
PAC 2 do governo investirá em
metrô e asfalto
Em ano de crise, BNDES
empresta 50% mais
Investimento não decola no
país, apesar de ações do
governo
Prioridade do BNDES será
capitalizar estatais
Desembolsos do BNDES no
ano já superam os de 2008
Plano de infraestrutura exige
mais R$60 bi
Paulo Bernardo diz que novo
PAC vai agilizar projetos do
governo
BNDES empresta volume
recorde no 1º tri
FGTS libera R$ 4 bi para
saneamento e transporte
BNDES poderá receber mais
US$ 3 bilhões do BID
Infraestrutura deficiente será
desafio para nova empresa
aérea, diz jornal

Jornal Folha de São Paulo

26/01/2012 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/22157-poupanca-precisa-ser-redirecionada-para-mais-credito-a-infraestrutura
JULIO GOMES DE ALMEIDA

Jornal Folha de São Paulo

24/07/2011 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me2407201102.htm
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

10/05/2011 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me1005201102.htm
AGNALDO BRITO

Jornal Folha de São Paulo

06/04/2011 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/899132-bndes-pode-ampliar-financiamento-de-obras-de-aeroportos.shtml
Pedro Soares

Jornal Folha de São Paulo 04/04/2011 https://www1.folha.uol.com.br/dw/898019-dilma-quer-participacao-alema-em-transportes-e-infraestrutura-diz-ministro.sh
AGNALDO BRITO

Jornal Folha de São Paulo

29/12/2010 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/852348-recursos-do-fgts-para-habitacao-e-infraestrutura-aumentam-55-no-ano.sh
JULIANA ROCHA Mário Sergio Lima

Jornal Folha de São Paulo

17/12/2010 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me1712201024.htm
PEDRO SOARES

Jornal Folha de São Paulo

15/12/2010 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/846330-financiamento-de-infraestrutura-tera-desoneracao-de-ir.shtml
Fernando Rodrigues

Jornal Folha de São Paulo

09/11/2010 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2010/11/827730-industria-de-infraestrutura-defende-concessao-de-aeroportos-a-e
Maria Cristina Frias

Jornal Folha de São Paulo 30/09/2010 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj3009201002.htm
Maria Cristina Frias

Jornal Folha de São Paulo

01/06/2010 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2010/06/743896-emprestimos-liberados-pelo-bndes-crescem-34-e-somam-r-35-biDENY SE GODOY e PEDRO SOARES

Jornal Folha de São Paulo

10/05/2010 http://aovivo.folha.uol.com.br/2017/05/18/5182-7-aovivo.shtml#post357709
Leila Coimbra

Jornal Folha de São Paulo

21/04/2010 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2104201013.htm
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

29/03/2010 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2010/03/713840-pac-1-teve-r-117-bilhoes-em-financiamentos-do-bndes.shtml
Sofia Fernandes

Jornal Folha de São Paulo

22/02/2010 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2010/02/697052-brasil-e-o-que-menos-investe-em-infraestrutura-entre-maiores-e
Simone Iglesias

Jornal Folha de São Paulo

13/01/2010 https://www1.folha.uol.com.br/folha/esporte/ult92u678832.shtml
Sheila D'amorim

Jornal Folha de São Paulo

12/01/2010 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1201201008.htm
SAMANTHA LIMA

Jornal Folha de São Paulo

30/12/2009 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi3012200907.htm
MARCIO AITH

Jornal Folha de São Paulo

22/11/2009 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2211200914.htm
SAMANTHA LIMA

Jornal Folha de São Paulo

07/11/2009 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0711200906.htm
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo

23/10/2009 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2310200909.htm
AGNALDO BRITO

Jornal Folha de São Paulo 06/09/2009 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0609200908.htm
JANAINA LAGE

Jornal Folha de São Paulo 28/07/2009 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2009/07/601634-paulo-bernardo-diz-que-novo-pac-vai-agilizar-projetos-do-governo.s
AGNALDO BRITO
Jornal Folha de São Paulo 30/04/2009 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi3004200909.htm
Guilherme Barros
Jornal Folha de São Paulo 17/04/2009 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1704200910.htm
JULIANA ENNES
Jornal Folha de São Paulo

19/03/2009 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2009/03/537555-bndes-podera-receber-mais-us-3-bilhoes-do-bid.shtml
Não identificado

Jornal Folha de São Paulo 28/03/2008 https://www1.folha.uol.com.br/bbc/2008/03/386667-infraestrutura-deficiente-sera-desafio-para-nova-empresa-aerea-diz-jo
Não identificado
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Apostando em agenda positiva,
Votorantim laça mais um
fundo de infra

Estadão
Coluna do Broadcast

19/12/2018 https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/apostando-em-agenda-positiva-votorantim-laca-mais-um-fundo-de-infra/
Coluna do Broadcast

Leilão de energia atraiu até
distribuidora de bebida

Estadão
O Estado de S.Paulo

24/04/2017 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,leilao-de-energia-atraiu-ate-distribuidora-de-bebida,70001750639
Renée Pereira, Gabriel Oneto, Galeno de Sena Lima e Anne Warth

Governo leiloa 31 linhas de
transmissão, com investimento
de R$ 12,7 bilhões

Estadão
O Estado de S.Paulo

24/04/2017 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-licita-r-12-7-bi-em-linhas-de-transmissao-de-energia,70001750369
Renée Pereira e Luciana Collet

Estadão
Coluna do Broadcast

13/11/2016 https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/443-2/

Estadão
O Estado de S.Paulo

13/09/2016 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,leiloes-de-concessao-em-infraestrutura-terao-inicio-no-1-semestre-de-2017,10000075714
André Borges

Governo e bancos discutem
hedge para infraestrutura
Leilões de concessão em
infraestrutura terão início no
1º semestre de 2017
Falta de planejamento trava
projetos no meio do caminho
O enigma da infraestrutura
Programa deve recuperar
capacidade de planejamento
em infraestrutura
Setor industrial defende novo
modelo para destravar
infraestrutura
Indústria reclama de falta de
infraestrutura
Leilão de portos sofre uma
baixa
Concessão de terminais pode
gerar R$ 1 bi ao Tesouro
Bahia tenta salvar ferrovia
bilionária
Fundos de pensão vão investir
em projetos de infraestrutura
Taxa de retorno para novas
concessões de rodovias não
muda
Obra da Ferrovia Oeste-Leste
terá atraso de 5 anos
Ferrovia Norte-Sul atrai
interesse da Rússia
Três grupos avaliam aporte na
EcoRodovias
CCR pede para devolver
concessão de serviço de barcas
no RJ
Crédito é ameaça ao programa
de concessão
Concessionárias de ferrovias
podem prorrogar contratos
Governo quer R$ 1 bi de
aeroportos em 2016
Ajuste fiscal atinge Estados e
municípios
Moody's rebaixa ratings de
concessionárias brasileiras de
infraestrutura
Novas concessões em portos
públicos atraem 11 empresas
Acesso de grupos estrangeiros a
leilões deve ser facilitado
Transposição do São Francisco
fica para 2017
Novo programa de
infraestrutura do Brasil não
deve estimular PPPs, diz
Moody's
Banco dos Brics é inaugurado
em Xangai com capital inicial
de US$ 100 bilhões
Novas concessões devem ter
preço de pedágio mais alto
Estudos para obras recebem
propostas
‘É preciso reduzir o papel
político das agências’

Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
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Autor

03/07/2016 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,falta-de-planejamento-trava--projetos-no-meio-do-caminho,1887814
Renée Pereira
20/05/2016 https://economia.estadao.com.br/blogs/zeina-latif/o-enigma-da-infraestrutura/
Zeina Latif

Estadão
O Estado de S.Paulo

12/05/2016 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,programa-deve-recuperar-capacidade-de-planejamento-no-setor-de-infraestrutura,1868079
Renée Pereira

Estadão
O Estado de S.Paulo

05/05/2016 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,setor-industrial-defende-novo-modelo-para-destravar-infraestrutura,10000049226
Renée Pereira

Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo

12/02/2016 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,industria-reclama-de-falta-de-infraestrutura,10000015967
O Estado de S.Paulo
09/12/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,leilao-de-portos-sofre-uma-baixa--imp-,1808975
Eduardo Rodrigues
06/12/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,concessao-de-terminais-pode-gerar-r-1-bi-ao-tesouro,1807375
Eduardo Rodrigues
06/12/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bahia-tenta-salvar-ferrovia-bilionaria,1807360
André Borges
07/11/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,fundos-de-pensao-vao-investir-em-projetos-de-infraestrutura-de-r-1-8-bi-,1792357
Renée Pereira
23/10/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,taxa-de-retorno-para-novas-concessoes-de-rodovias-nao-muda--imp-,1784596
André Borges
22/10/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,obra-da-ferrovia-oeste-leste-tera-atraso-de-5-anos--imp-,1783912
André Borges
14/10/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ferrovia-norte-sul-atrai-interesse-da-russia,1780514
André Borges
14/10/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,tres-grupos-avaliam-aporte-na-ecorodovias--imp-,1779159
Mônica Scaramuzzo e Renée Pereira
13/10/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,ccr-pede-para-devolver-concessao-de-servico-de-barcas-no-rj,1778765
Reuters
02/10/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,credito-e-ameaca-ao-programa-de-concessao,1773669
Vinicius Neder
21/09/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,concessionarias-de-ferrovias-podem--prorrogar-contratos,1765906
André Borges
20/09/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-quer-r-1-bi-de-aeroportos-em-201,1765892
João Villaverde
07/09/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ajuste-fiscal-atinge-estados-e-municipios,1757574
Renée Pereira
13/08/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,moodys-rebaixa-ratings-de-concessionarias-brasileiras-de-infraestrutura-,1743402
Renato Carvalho
13/08/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,34-empresas-se-apresentaram-para-estudar-novas-concessoes-em-portos,1743359
Lu Aiko Otta,
12/08/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,acesso-de-grupos-estrangeiros-a-leiloes-deve-ser-facilitado--imp-,1742434
Lu Aiko Otta
08/08/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,transposicao-do-sao-francisco-fica-para-2017,1740645
André Borges, Lu Aiko Otta

Estadão
O Estado de S.Paulo

04/08/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,novo-programa-de-infraestrutura-do-brasil-nao-deve-estimular-ppps--diz-moodys,1737967
Gabriel Bueno da Costa

Estadão
O Estado de S.Paulo

21/07/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,banco-dos-brics-e-inaugurado-em-xangai-com-capital-inicial-de-us-100-bilhoes,1729121
O Estado de S. Paulo

Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo

14/07/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,novas-concessoes-devem-ter-preco-de-pedagio-mais-alto,1725267
Lu Aiko Otta
13/07/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estudos-para-obras-recebem-propostas,1723831
Murilo Rodrigues Alves
12/07/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,e-preciso-reduzir-o-papel-politico-das-agencias,1723426
VINICIUS NEDER
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Como desatar o nó da
infraestrutura
Governo estuda alterar regras
para cabotagem
Empreiteiras dos EUA e da
América Latina têm interesse
no Brasil, diz ministro
Mudança de regra liberou
recursos do FGTS para o
BNDES
BNDES quer usar R$ 10
bilhões do FGTS para financiar
usinas
Investimento em
infraestrutura deve ser de pelo
menos 5% do PIB, diz S&P
Concessionárias podem se
beneficiar com o pacote de
concessões
Brasil perde a corrida da
infraestrutura
Pacote de infraestrutura pode
render bilhões em seguros
Pacote de concessões procura
corrigir erros do passado
Governo quer mudar matriz de
transporte
Infraestrutura do Brasil:
atrasos pela frente
Concessão de rodovias não é
invenção desse governo, ocorre
desde FHC, diz Barbosa
Empresários esperam os
detalhes do plano

Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo

Data
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Autor

12/07/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,como-desatar-o-no-da-infraestrutura,1723422
VINICIUS NEDER
07/07/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-estuda-alterar-regras-para-cabotagem--imp-,1720522
Lu Aiko Ottta

Estadão
O Estado de S.Paulo

02/07/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,empreiteiras-dos-eua-e-da-america-latina-tem-interesse-no-brasil--diz-ministro,1718168
Altamiro Silva Junior, correspondente

Estadão
O Estado de S.Paulo

23/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mudanca-de-regra-liberou-operacao--imp-,1711472
Murilo Rodrigues Alves

Estadão
O Estado de S.Paulo

23/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-quer-usar-r-10-bilhoes-do-fgts-para-financiar-usinas--imp-,1711469
Murilo Rodrigues Alves

Estadão
O Estado de S.Paulo

19/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,investimento-em-infraestrutura-deve-ser-de-pelo-menos-5-do-pib--diz-sep,1709858
Mateus Fagundes

Estadão
O Estado de S.Paulo

14/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,concessionarias-podem-se-beneficiar-com-o-pacote-de-concessoes,1706188
LUCIANA COLLET

Estadão
Estadão Conteúdo
Estadão
Estadão Conteúdo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo

14/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-perde-a-corrida-da-infraestrutura,1706088
RENÉE PEREIRA,
14/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pacote-de-infraestrutura-pode-render-bilhoes-em-seguros,1706060
ALINE BRONZATI
14/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pacote-de-concessoes-procura-corrigir-erros-do-passado,1705766
LU AIKO OTTA
14/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-quer-mudar-matriz-de-transporte,1705762
RENÉE PEREIRA
11/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,infraestrutura---do-brasil-atrasos-pela-frente----imp-,1704083
O Estado de S.Paulo

Estadão
O Estado de S.Paulo

10/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,processo-de-concessao-de-rodovias-nao-e-invencao-desse-governo--ocorre-desde-fhc--diz-barbosa,1703461
Victor Martins e Rachel Gamarski

Estadão
O Estado de S.Paulo

09/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,empresarios-esperam-os-detalhes-do-plano,1703219
Renée Pereira

ANÁLISE: Plano de concessões
é positivo, mas viabilidade de
projetos gera dúvidas

Estadão
O Estado de S.Paulo

09/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pacote-de-concessoes-e-positivo--mas-viabilidade-de-projetos-gera-duvidas,1702946
O Estado de S.Paulo

Plano de concessões dará
incentivo ao capital privado

Estadão
O Estado de S.Paulo

09/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,plano-de-concessoes-dara-incentivo-ao-capital-privado,1702892
O Estado de S.Paulo

Ponto a ponto: saiba tudo sobre
o novo pacote de concessões

Estadão
Economia & Negócios

09/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-novo-pacote-de-concessoes,1702885
Economia & Negócios

Estadão
Agência Estado

09/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-etapa-de-concessoes-preve-investimentos-de-r-198-4-bilhoes,1702754
Agência Estado

Nova etapa de concessões
prevê investimentos de R$
198,4 bilhões
Começar de novo
Governo prevê R$ 190 bi para
infraestrutura
Para consultoria, maior
redução será de teles
Aporte em infraestrutura deve
cair 19%
Pronta há 7 meses, rede de
esgoto está parada em
Altamira
Governo propõe liberar 30% do
FGTS para aplicar em fundo de
infraestrutura
Leilões de concessões ficam
para 2016
Aeroporto de Fortaleza deve
integrar pacote de concessões
Dilma anuncia pacote de
infraestrutura para maio
Pacote de infraestrutura está
orçado em R$ 150 bi, diz líder
do governo
Governo dividirá pacotes de
concessões
Novo programa de concessões
terá menos dinheiro do BNDES
Joaquim Levy defende novas
alternativas para financiar
infraestrutura no Brasil
Governo tem três modelos para
destravar ferrovias
Brasil se torna sócio de banco
Asiático
Governo quer dinheiro privado
em investimentos
Projetos de R$ 4,3 bi esperam
recursos do FI-FGTS
Arrocho fiscal limita obras em
transportes
Ajuste nas contas públicas e
Lava Jato devem travar obras
de infraestrutura
Para avançar em
infraestrutura, governo deve
agora apostar em PPPs
Brasil tem de investir 5% do
PIB em obras
Orçamento para obras fica
menor em 2015
Cortes podem ter efeito nulo,
diz analista

O
O
O
O

Estadão
Estado de S.Paulo
Estadão
Estado de S.Paulo
Estadão
Estado de S.Paulo
Estadão
Estado de S.Paulo

09/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,comecar-de-novo,1702456
José Paulo Kupfer
08/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-preve-r-190-bi-para-infraestrutura---imp-,1701818
ADRIANA FERNANDES e RICARDO DELLA COLLETA
01/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,para-consultoria--maior-reducao-sera-de-teles,1697853
Vinícius Neder, Mariana Sallowicz, Idiana Tomazelli
01/06/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,aporte-em-infraestrutura-deve-cair-19,1697851
Vinícius Neder, Mariana Sallowicz, Idiana Tomazelli

Estadão
O Estado de S.Paulo

24/05/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pronta-ha-7-meses-rede-de-esgoto-esta-parada-em-altamira,1692992
Renée Pereira

Estadão
O Estado de S.Paulo

21/05/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-propoe-liberar-30-do-fgts-para-aplicar-em-fundo-de-infraestrutura,1691294
Murilo Rodrigues Alves,

Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo

08/05/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,aeroporto-de-fortaleza-deve-integrar-pacote-de-concessoes-imp-,1683536
RAFAEL MORAES MOURA

Estadão
O Estado de S.Paulo

27/04/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pacote-de-infraestrutura-esta-orcado-em-r-150-bi-diz-lider-do-governo,1676827
Nivaldo Souza e Daniel Carvalho

Estadão
O Estado de S.Paulo

27/04/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-dividira-pacotes-de-concessoes-imp-,1676449
TALITA FERNANDES

Estadão
O Estado de S.Paulo

21/04/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,novo-programa-de-concessoes-tera-menos-dinheiro-do-bndes,1673515
Lu Aiko Otta /Brasília

Estadão
Estadão Conteúdo

13/05/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,leiloes-de-concessoes-ficam-para-2016-imp-,1686431
ANDRÉ BORGES,

28/04/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-anuncia-pacote-de-infraestrutura-para-maio,1677512
Murilo Rodrigues Alves

18/04/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,joaquim-levy-defende-novas-alternativas-para-financiar-infraestrutura-no-brasil,1672416
ALTAMIRO SILVA JUNIOR E DANIELA MILANESE

Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
Estadão Conteúdo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
Estadão Conteúdo
Estadão
O Estado de S.Paulo

09/04/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-quer-dinheiro-privado-em-investimentos,1666992
FERNANDA GUIMARÃES, CY NTHIA DECLOEDT, RICARDO LEOPOLDO E ÁLVARO CAMPOS

Estadão
O Estado de S.Paulo

23/11/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ajuste-nas-contas-publicas-e-lava-jato-devem-travar-obras-de-infraestrutura-imp-,1596770
RENÉE PEREIRA

Estadão
O Estado de S.Paulo

29/10/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,para-avancar-em-infraestrutura-governo-deve-agora-apostar-em-ppps,1584574
Lu Aiko Otta,André Borges

Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
O Estado de S.Paulo

18/04/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-tem-tres-modelos-para-destravar-ferrovias-imp-,1672158
LU AIKO OTTA
11/04/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/mercados,brasil-se-torna-socio-de-banco-asiatico,1667871
LU AIKO E LISANDRA PARAGUASSU,

29/03/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,projetos-de-r-4-3-bi-esperam-recursos-do-fi-fgts,1660108
ANTONIO PITA
05/02/2015 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,arrocho-fiscal-limita-obras-em-transportes-imp-,1629799
ANDRÉ BORGES

28/09/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-de-investir-5-do-pib-em-obras-imp-,1567416
MARIANA SALLOWICZ / RIO
15/09/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,orcamento-para-obras-fica-menor-em-2015-imp-,1560265
LU AIKO OTTA
15/09/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cortes-podem-ter-efeito-nulo-diz-analista-imp-,1560266
L.A.O, BRASÍLIA, O Estado de S.Paulo
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Lacuna de investimento em
infraestrutura é maior no
Brasil do que no México, diz
Moody's
Moody's vê lacuna de US$140
bi em investimentos em
infraestrutura no Brasil
BNDES deve crescer 15% na
área de infraestrutura
Infraestrutura precisa de 5,5%
do PIB, diz consultoria
Inter.B critica País por investir
mal em infraestrutura
Bancos sugerem fontes para
financiar infraestrutura
Banco chinês avalia até US$ 7
bi em projetos no RS
Holland: plano de concessões
deve chegar a R$ 265 bi
Governo lança pacote de R$ 8
bi, com uma licitação ‘por dia’
de obra rodoviária
Cai nota de avaliação da
infraestrutura brasileira
Coutinho defende ajuda a
companhia com foco na
infraestrutura
Darby gera R$ 500 mi para
fundo no Brasil
Odebrecht:ação do BNDES em
projetos inibe mercado
Infraestrutura é 1º desafio de
novo ciclo, diz Mantega
BNDES lançará fundos com
debêntures de infraestrutura
Governo debaterá PGO de
infraestrutura aeroportuária
Concessionápolis', vitrine da
privatização
Caixa lança fundo de
investimento para
infraestrutura
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26/06/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,lacuna-de-investimento-em-infraestrutura-e-maior-no-brasil-do-que-no-mexico-diz-moodys,1518970
Sergio Caldas, Agência Estado

26/06/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,moodys-ve-lacuna-de-us140-bi-em-investimentos-em-infraestrutura-no-brasil,1518877
REUTERS
29/05/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-deve-crescer-15-na-area-de-infraestrutura,186423e
VINICIUS NEDER, Agencia Estado
27/05/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,infraestrutura-precisa-de-5-5-do-pib-diz-consultoria,186140e
VINICIUS NEDER, Agencia Estado
23/05/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,interb-critica-pais-por-investir-mal-em-infraestrutura,185817e
WLADIMIR D'ANDRADE, Agencia Estado
21/05/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bancos-sugerem-fontes-para-financiar-infraestrutura,185579e
ANDRÉ MAGNABOSCO, Agencia Estado
20/05/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,banco-chines-avalia-ate-us-7-bi-em-projetos-no-rs,185427e
GABRIELA LARA, Agencia Estado
19/05/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,holland-plano-de-concessoes-deve-chegar-a-r-265-bi,185328e
RICARDO BRITO E LAÍS ALEGRETTI, Agencia Estado
13/05/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-lanca-pacote-de-r-8-bi-com-uma-licitacao-por-dia-de-obra-rodoviaria,184579e
Mauro Zanatta, O Estado de S. Paulo

Estadão
Agência Estado

07/05/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cai-nota-de-avaliacao-da-infraestrutura-brasileira,184039e
FRANCISCO CARLOS DE ASSIS, Agencia Estado

Estadão
Agência Estado

28/04/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,coutinho-defende-ajuda-a-companhia-com-foco-na-infraestrutura,183138e
Carla Araújo, Agência Estado

Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado

15/04/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,darby-gera-r-500-mi-para-fundo-no-brasil,182153e
AE, Agencia Estado
08/04/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,odebrechtacao-do-bndes-em-projetos-inibe-mercado,181444e
ALINE BRONZATI, Agencia Estado
28/03/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,infraestrutura-e-1-desafio-de-novo-ciclo-diz-mantega,180703e
RICARDO LEOPOLDO E BEATRIZ BULLA, Agencia Estado
20/03/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-lancara-fundos-com-debentures-de-infraestrutura,180045e
VINICIUS NEDER, Agencia Estado
19/03/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-debatera-pgo-de-infraestrutura-aeroportuaria,179991e
EDUARDO RODRIGUES, Agencia Estado
05/01/2014 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,concessionapolis-vitrine-da-privatizacao,174425e
LU AIKO OTTA, ENVIADA ESPECIAL, Agencia Estado

Estadão
Agência Estado

30/12/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,caixa-lanca-fundo-de-investimento-para-infraestrutura,174154e
ALINE BRONZATI, Agencia Estado

Governo põe consórcio de
infraestrutura em desoneração

Estadão
Agência Estado

27/12/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-poe-consorcio-de-infraestrutura-em-desoneracao,174061e
ADRIANA FERNANDES, Agencia Estado

Concessões mudam perfil das
grandes construtoras
Aposta para melhorar
infraestrutura, só 11 PPPs estão
em operação no Brasil
Banco do Brasil terá R$ 180
bilhões para infraestrutura
Correção: transporte é
destaque em infraestrutura
Assessor do BNDES destaca
transporte em infraestrutura
Transporte pode receber R$ 44
bi em 2014, aponta Ipea
Coutinho: infraestrutura terá
R$ 30 bi do BNDES em 2013

Estadão
Agência Estado

01/12/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,concessoes-mudam-perfil-das-grandes-construtoras,171480e
ALEXA SALOMÃO E MARINA GAZZONI, Agencia Estado

Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado

Falta infraestrutura em
telecomunicações, diz ministro

Estadão
Agência Estado

Especialistas consideram
modelo de portos 'confuso'
Bradesco lança fundo de
debêntures de infraestrutura
Santander destinará US$ 10 bi
a infraestrutura no País
Governo quer impulsionar
infraestrutura com dívida de
empresa
Baixa poupança afeta
infraestrutura, dizem
economistas
Governo estuda 'plano B' para
concessões
BB e Caixa vão bancar crédito
à infraestrutura
Cai o investimento em
infraestrutura
BNDES tem R$ 9 bi para
infraestrutura

Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
O Estado de S.Paulo
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado

15/11/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,aposta-para-melhorar-infraestrutura-so-11-ppps-estao-em-operacao-no-brasil,170241e
Luiz Guilherme Gerbelli, O Estado de S. Paulo
31/10/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,banco-do-brasil-tera-r-180-bilhoes-para-infraestrutura,168979e
MAURO ZANATTA, Agencia Estado
29/10/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,correcao-transporte-e-destaque-em-infraestrutura,168765e
GABRIELA VIEIRA, Agencia Estado
29/10/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,assessor-do-bndes-destaca-transporte-em-infraestrutura,168744e
GABRIELA VIEIRA, Agencia Estado
22/10/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,transporte-pode-receber-r-44-bi-em-2014-aponta-ipea,168132e
LUCIANA COLLET, Agencia Estado
18/10/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,coutinho-infraestrutura-tera-r-30-bi-do-bndes-em-2013,167829e
GUSTAVO PORTO, Agencia Estado
02/10/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,falta-infraestrutura-em-telecomunicacoes-diz-ministro,166235e
EDUARDO RODRIGUES, Agencia Estado
29/09/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,especialistas-consideram-modelo-de-portos-confuso,165906e
ALEXA SALOMÃO E LUIZ GUILHERME GERBELLI, Agencia Estado
18/09/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,bradesco-lanca-fundo-de-debentures-de-infraestrutura,165089e
DAY ANNE SOUSA, Agencia Estado
12/09/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,santander-destinara-us-10-bi-a-infraestrutura-no-pais,164606e
TÂNIA MONTEIRO, Agencia Estado
03/09/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-quer-impulsionar-infraestrutura-com-divida-de-empresa,163698e
Mauro Zanatta, de O Estado de S.Paulo

05/08/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,baixa-poupanca-afeta-infraestrutura-dizem-economistas,161003e
FRANCISCO CARLOS DE ASSIS, Agencia Estado
03/08/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-estuda-plano-b-para-concessoes,160911e
MAURO ZANATTA, Agencia Estado
25/07/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bb-e-caixa-vao-bancar-credito-a-infraestrutura,160060e
LU AIKO OTTA, Agencia Estado
14/07/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cai-o-investimento-em-infraestrutura,159096e
MARIANA DURÃO, MÔNICA CIARELLI, Agencia Estado
06/07/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-tem-r-9-bi-para-infraestrutura,158564e
VINICIUS NEDER, Agencia Estado

Receita muda regras do regime
especial de infraestrutura

Estadão
Agência Estado

21/06/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,receita-muda-regras-do-regime-especial-de-infraestrutura,157242e
LUCI RIBEIRO, Agencia Estado

BB prevê duplicar crédito à
infraestrutura este ano
Infraestrutura de transporte é
o vilão do PIB, diz ANTF
Fiesp: País precisa triplicar
desempenho de rodovias
Infraestrutura domina
conversas em fórum de
empresários
Dilma: País deve ter aporte
compatível em infraestrutura
Bancos públicos poderão
financiar redes de fibra ótica

Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado

29/05/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,infraestrutura-de-transporte-e-o-vilao-do-pib-diz-antf,155004e
WLADIMIR D'ANDRADE, Agencia Estado

Estadão
Agência Estado

29/04/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,infraestrutura-domina-conversas-em-forum-de-empresarios,152261e
TIAGO DÉCIMO E LUCIANA COLLET, Agencia Estado

Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado

13/06/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bb-preve-duplicar-credito-a-infraestrutura-este-ano,156445e
ADRIANA FERNANDES, Agencia Estado

07/05/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fiesp-pais-precisa-triplicar-desempenho-de-rodovias,152964e
LUCIANA COLLET, Agencia Estado

12/04/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-pais-deve-ter-aporte-compativel-em-infraestrutura,150478e
BEATRIZ BULLA E RENAN CARREIRA, Agencia Estado
27/03/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bancos-publicos-poderao-financiar-redes-de-fibra-otica,148786e
ANNE WARTH, Agencia Estado
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Abdib: parcerias ampliarão
recursos para infraestrutura
Caixa tem R$ 70 bi para
emprestar para infraestrutura

Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado

Moreira quer fundos de pensão
em leilões de aeroportos

Estadão
Agência Estado

Governo criará agência para
dar suporte a concessões
Bechtel avalia oportunidades
em infraestrutura no Brasil
Sobeet vê potencial para
expandir IED em
infraestrutura

Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado

04/03/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,sobeet-ve-potencial-para-expandir-ied-em-infraestrutura,145919e
RENAN CARREIRA, Agencia Estado

Fundo para infraestrutura terá
banco privado, diz BNDES

Estadão
Agência Estado

28/02/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fundo-para-infraestrutura-tera-banco-privado-diz-bndes,145586e
VINICIUS NEDER, Agencia Estado

Governo prepara novas
concessões
BNDES não pode financiar
todos os projetos de
infraestrutura, diz Mantega
BB tem R$ 6 bi em crédito
aprovado para infraestrutura
Captações para infraestrutura
recebem estímulo
Infraestrutura puxará
investimentos, aponta BNDES

Estadão
O Estado de S.Paulo

Caixa liberará R$ 9 bi do FGTS
para infraestrutura em 2013

Estadão
Agência Estado

08/02/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,caixa-liberara-r-9-bi-do-fgts-para-infraestrutura-em-2013,143496e
CÉLIA FROUFE, Agencia Estado

Taxa de retorno de rodovia
sobe para atrair investidor

Estadão
Agência Estado

06/02/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,taxa-de-retorno-de-rodovia-sobe-para-atrair-investidor,143114e
AE, Agencia Estado

Governo buscará investimento
para infraestrutura

Estadão
Agência Estado

31/01/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-buscara-investimento-para-infraestrutura,142539e
CÉLIA FROUFE, Agencia Estado

Governo discute eventos para
projetos de infraestrutura
BNDES analisa 5 emissões de
debêntures de infraestrutura

Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado

Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado

22/03/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,abdib-parcerias-ampliarao-recursos-para-infraestrutura,148188e
ALINE BRONZATI E GUILHERME WALTENBERG, Agencia Estado
22/03/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,caixa-tem-r-70-bi-para-emprestar-para-infraestrutura,148179e
Aline Bronzati, da Agência Estado,
16/03/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,moreira-quer-fundos-de-pensao-em-leiloes-de-aeroportos,147421e
TÂNIA MONTEIRO, Agencia Estado
06/03/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-criara-agencia-para-dar-suporte-a-concessoes,146138e
ADRIANA FERNANDES, Agencia Estado
05/03/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,bechtel-avalia-oportunidades-em-infraestrutura-no-brasil,146112e
LUCIANA COLLET, Agencia Estado

25/02/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,governo-prepara-novas-concessoes,145101e
Lu Aiko Otta, de O Estado de S. Paulo
21/02/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-nao-pode-financiar-todos-os-projetos-de-infraestrutura-diz-mantega,144727e
Clarissa Mangueira, da Agência Estado,
21/02/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,bb-tem-r-6-bi-em-credito-aprovado-para-infraestrutura,144703e
CY NTHIA DECLOEDT, Agencia Estado
19/02/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,captacoes-para-infraestrutura-recebem-estimulo,144256e
ADRIANA FERNANDES E CÉLIA FROUFE, Agencia Estado
17/02/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,infraestrutura-puxara-investimentos-aponta-bndes,144092e
AE, Agencia Estado

29/01/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-discute-eventos-para-projetos-de-infraestrutura,142198e
CÉLIA FROUFE E ADRIANA FERNANDES, Agencia Estado
28/01/2013 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,bndes-analisa-5-emissoes-de-debentures-de-infraestrutura,142098e
WLADIMIR D'ANDRADE, Agencia Estado

Estadão
Agência Estado

03/12/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-espanha-assinam-dois-acordos-de-cooperacao,136762e
IURI DANTAS, Agencia Estado

Investimento será o motor do
crescimento, diz Miriam

Estadão

30/11/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,investimento-sera-o-motor-do-crescimento-diz-miriam,136544e
GUSTAVO PORTO

Nordeste precisa de R$ 25,8 bi
para o escoamento da
produção, diz CNI

Estadão
Agência Estado

30/10/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nordeste-precisa-de-r-25-8-bi-para-o-escoamento-da-producao-diz-cni,132875e
Agência Estado

CNT estima que são
necessários R$ 190 bi para
melhorar estradas
ECONOMIA
Fundos de pensão terão R$ 60
bi para realocação de
investimentos, diz Abrapp

Estadão
Agência Estado

24/10/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cnt-estima-que-sao-necessarios-r-190-bi-para-melhorar-estradas,132172e
Eduardo Rodrigues, da Agência Estado

Estadão
Agência Estado

24/10/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fundos-de-pensao-terao-r-60-bi-para-realocacao-de-investimentos-diz-abrapp,132169e
Fernando Nakagawa e Daniela Milanese, da Agência Estado

Fundos e infraestrutura juntos
pedem cautela, diz Abrapp

Estadão

BNDES desembolsa R$ 94,6 bi
nos primeiros nove meses de
2012, alta de 3%

Estadão
Agência Estado

23/10/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-desembolsa-r-94-6-bi-nos-primeiros-nove-meses-de-2012-alta-de-3,131989e
Agência Estado

Estadão
Agência Estado

23/10/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,complexo-de-suape-recebera-r-920-mi-do-bndes,131926e
AE

Brasil e Espanha assinam dois
acordos de cooperação

Complexo de Suape receberá
R$ 920 mi do BNDES

24/10/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fundos-e-infraestrutura-juntos-pedem-cautela-diz-abrapp,132153e
FERNANDO NAKAGAWA E DANIELA MILANESE

DNIT fará audiências sobre
obras em rodovias no RS

Estadão

18/10/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dnit-fara-audiencias-sobre-obras-em-rodovias-no-rs,131361e
AY R ALISKI

Pimentel diz que governo
prepara mudança na Infraero

Estadão

16/10/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pimentel-diz-que-governo-prepara-mudanca-na-infraero,130929e
GUSTAVO PORTO

Estadão

10/10/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,desembolso-para-infraestrutura-deve-quase-dobrar-em-2015-diz-bndes,130302e
-

Estadão

09/10/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,epl-mantem-para-outubro-lancamento-de-programa-de-portos,130031e
FERNANDA NUNES

Estadão

09/10/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,epl-tocara-projetos-de-logistica-ate-sairem-concessoes,130000e
FERNANDA NUNES

Desembolso para
infraestrutura deve quase
dobrar em 2015, diz BNDES
EPL mantém para outubro
lançamento de programa de
portos
EPL tocará projetos de logística
até saírem concessões
Investimento da União de R$
20 bi por ano em logística é
insuficiente, diz EPL
Investimento em
infraestrutura terá o pior
desempenho desde início do
PAC
Debêntures de infraestrutura
estreiam com R$ 12 bilhões

Estadão
Agência Estado

09/10/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,investimento-da-uniao-de-r-20-bi-por-ano-em-logistica-e-insuficiente-diz-epl,129982e
Fernanda Nunes, da Agência Estado

Estadão
Agência Estado

08/10/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,investimento-em-infraestrutura-tera-o-pior-desempenho-desde-inicio-do-pac,129737e
Mariana Durão, da Agência Estado

Estadão

25/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,debentures-de-infraestrutura-estreiam-com-r-12-bilhoes,128096e
RENATA VERÍSSIMO E ADRIANA FERNANDES

Debêntures de infraestrutura
estreiam com R$ 12 bilhões em
financiamentos

Estadão
Agência Estado

24/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,debentures-de-infraestrutura-estreiam-com-r-12-bilhoes-em-financiamentos,128061e
Renata Veríssimo e Adriana Fernandes, da Agência Estado

Investimento em
infraestrutura deve subir 25%
em 2012

Estadão
Agência Estado

21/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,investimento-em-infraestrutura-deve-subir-25-em-2012,127823e
Ricardo Leopoldo, da Agência Estado
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Questões ideológicas atrasam
planos de infraestrutura, diz
FHC

Estadão
Agência Estado

Governo quer reduzir papel do
BNDES, diz Augustin

Estadão

20/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-quer-reduzir-papel-do-bndes-diz-augustin,127580e
GLAUBER GONÇALVES

Portos podem ter gestão
profissional

Estadão

17/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,portos-podem-ter-gestao-profissional,127141e
Renée Pereira, de O Estado de S.Paulo

OSX: obra do estaleiro UCN
Açu está 25% concluída

Estadão

17/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,osx-obra-do-estaleiro-ucn-acu-esta-25-concluida,127075e
FERNANDA NUNES, SABRINA VALLE E VINÍCIUS NEDER

País terá mais duas estatais
neste ano
Mantega: infraestrutura,
pobreza e educação são
desafios
Desembolsos do BNDES em
2013 podem alcançar R$ 160
bi, diz Coutinho
Desembolso do BNDES em
2013 pode alcançar R$ 160
bilhões

Estadão
Agência Estado

Estadão

Estadão
Agência Estado

21/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,questoes-ideologicas-atrasam-planos-de-infraestrutura-diz-fhc,127755e
Andréia Lago e Álvaro Campos, da Agência Estado

16/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pais-tera-mais-duas-estatais-neste-ano,126916e
AE

14/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mantega-infraestrutura-pobreza-e-educacao-sao-desafios,126795e
GUSTAVO PORTO E FRANCISCO CARLOS DE ASSIS

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,desembolsos-do-bndes-em-2013-podem-alcancar-r-160-bi-diz-coutinho,126658e
Ricardo Leopoldo, da Agência Estado

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,desembolso-do-bndes-em-2013-pode-alcancar-r-160-bilhoes,126643e
RICARDO LEOPOLDO

Perrupato reconhece prazo
curto para apresentar projetos

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,perrupato-reconhece-prazo-curto-para-apresentar-projetos,126635e
FRANCISCO CARLOS DE ASSIS

Abdid defende aperfeiçoamento
do seguro-garantia

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,abdid-defende-aperfeicoamento-do-seguro-garantia,126627e
ANDRÉ MAGNABOSCO

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,coutinho-sugere-reforcar-ppps-em-infraestrutura,126619e
RICARDO LEOPOLDO

Poupança deve financiar
investimentos, avalia Coutinho

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,poupanca-deve-financiar-investimentos-avalia-coutinho,126617e
RICARDO LEOPOLDO

Vamos superar 20% do PIB de
poupança, diz Coutinho

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,vamos-superar-20-do-pib-de-poupanca-diz-coutinho,126618e
RICARDO LEOPOLDO

Debêntures podem alavancar
infraestrutura, diz Abdib

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,debentures-podem-alavancar-infraestrutura-diz-abdib,126616e
ANDRÉ MAGNABOSCO

País tem R$ 263 bilhões em
projetos, diz Coutinho

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pais-tem-r-263-bilhoes-em-projetos-diz-coutinho,126607e
RICARDO LEOPOLDO

Aeroportos terão pacote
'substancial', diz Perrupato

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,aeroportos-terao-pacote-substancial-diz-perrupato,126605e
FRANCISCO CARLOS DE ASSIS

Abdib defende aportes de 3,9%
do PIB em infraestrutura

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,abdib-defende-aportes-de-3-9-do-pib-em-infraestrutura,126602e
ANDRÉ MAGNABOSCO

Matriz ideal teria 35% de
ferrovias, diz Perrupato

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,matriz-ideal-teria-35-de-ferrovias-diz-perrupato,126599e
FRANCISCO CARLOS DE ASSIS

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pacote-do-governo-requer-complementos-diz-go-associados,126596e
FERNANDA GUIMARÃES

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,coutinho-juro-muda-perspectiva-do-mercado-de-capitais,126594e
RICARDO LEOPOLDO

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,economia-local-tem-capacidade-de-crescer-diz-coutinho,126585e
RICARDO LEOPOLDO

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,plano-para-portos-tem-de-eliminar-obstaculos-diz-cni,126584e
ANDRÉ MAGNABOSCO

Estadão

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,perrupato-defende-administracao-de-rodovias-por-estados,126581e
FRANCISCO CARLOS DE ASSIS

Coutinho sugere reforçar PPPs
em infraestrutura

Pacote do governo requer
complementos, diz GO
Associados
Coutinho: juro muda
perspectiva do mercado de
capitais
Economia local tem
capacidade de crescer, diz
Coutinho
Plano para portos tem de
eliminar obstáculos, diz CNI
Perrupato defende
administração de rodovias por
Estados
Investimento do setor
portuário pode chegar a R$ 44
bilhões

Estadão
Agência Estado

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,investimento-do-setor-portuario-pode-chegar-a-r-44-bilhoes,126566e
Fernanda Guimarães, da Agência Estado

Setor de transportes terá
investimento de R$ 400
bilhões no País, diz secretário

Estadão
Agência Estado

13/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,setor-de-transportes-tera-investimento-de-r-400-bilhoes-no-pais-diz-secretario,126555e
Francisco Carlos de Assis, da Agência Estado

Estadão
Agência Estado

12/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,forum-discute-os-nos-da-infraestrutura,126487e
AE

Fórum discute os nós da
infraestrutura
Governo pode ter de gastar R$
4 bi por ano para concessão de
ferrovias vingar
BNDES estimula emissões de
debêntures de infraestrutura
Nova regra do BNDES pode
beneficiar infraestrutura
Conselho do FGTS libera R$ 5
bi para infraestrutura
Estrangeiro que investir em
infraestrutura terá garantias

Estadão

05/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,governo-pode-ter-de-gastar-r-4-bi-por-ano-para-concessao-de-ferrovias-vingar,125670e
Anne Warth, de O Estado de S. Paulo

Estadão
Agência Estado

05/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-estimula-emissoes-de-debentures-de-infraestrutura,125627e
Agência Estado

Estadão
Agência Estado

05/09/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-regra-do-bndes-pode-beneficiar-infraestrutura,125622e
AE

Estadão
Estadão
Agência Estado

28/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,conselho-do-fgts-libera-r-5-bi-para-infraestrutura,124664e
CÉLIA FROUFE

24/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estrangeiro-que-investir-em-infraestrutura-tera-garantias,124379e
Álvaro Campos, da Agência Estado
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24/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,pais-quer-estrangeiro-disputando-infraestrutura-diz-epl,124370e
ÁLVARO CAMPOS

Execução do plano de
infraestrutura do Brasil
apresenta riscos, diz Fitch

Estadão
Agência Estado

Conheça os cinco vilões do
crescimento do Brasil

Estadão

22/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,conheca-os-cinco-viloes-do-crescimento-do-brasil,123987e
Luís Guilherme Barrucho

Estadão

21/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-trabalha-para-fechar-pacote-de-portos-e-aeroportos-diz-ideli,123974e
Reuters

Dilma trabalha para fechar
pacote de portos e aeroportos,
diz Ideli
Rentabilidade de novas
concessões pode decepcionar
investidor
Chave para êxito de pacote de
concessões é regulação
País precisa investir R$ 100 bi
ao ano em infraestrutura
Aéreas querem PPPs nos
aeroportos
Governo zera IOF sobre seguro
garantia para baratear projetos
de infraestrutura
Prazo vai depender de choque
de gestão
Com pacote bilionário, governo
ainda terá de ganhar confiança
do setor privado
Empresários chegam ao
Planalto para o anúncio do
pacote
Pacote entrega rodovias e
ferrovias do PAC a
investimentos privados
Pacote de infraestrutura espera
atrair capital privado de R$ 60
bi em 5 anos
Trem-bala vai fazer parte do
pacote de concessões para a
infraestrutura

22/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,execucao-do-plano-de-infraestrutura-do-brasil-apresenta-riscos-diz-fitch,124132e
Priscila Arone, da Agência Estado

Estadão
Agência Estado

19/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,rentabilidade-de-novas-concessoes-pode-decepcionar-investidor,123679e
AE

Estadão
Agência Estado

19/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,chave-para-exito-de-pacote-de-concessoes-e-regulacao,123677e
AE

Estadão
Agência Estado

19/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pais-precisa-investir-r-100-bi-ao-ano-em-infraestrutura,123676e
AE

Estadão
Agência Estado

17/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,aereas-querem-ppps-nos-aeroportos,123652e
Silvana Mautone e Beatriz Abreu, da Agência Estado

Estadão
Agência Estado

16/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-zera-iof-sobre-seguro-garantia-para-baratear-projetos-de-infraestrutura,123372e
Renata Verissimo, da Agência Estado

Estadão

15/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,prazo-vai-depender-de-choque-de-gestao,123334e
Renée Pereira, de O Estado de S. Paulo

Estadão

15/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-pacote-bilionario-governo-ainda-tera-de-ganhar-confianca-do-setor-privado,123305e
Luís Guilherme Barrucho

Estadão
Agência Estado

Estadão

Estadão
Agência Estado

15/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,empresarios-chegam-ao-planalto-para-o-anuncio-do-pacote,123223e
Célia Froufe, da Agência Estado

14/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pacote-entrega-rodovias-e-ferrovias-do-pac-a-investimentos-privados,123186e
LU AIKO OTTA, IURI DANTAS, ADRIANA FERNANDES, RENATA VERÍSSIMO e RAFAEL MOU

13/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pacote-de-infraestrutura-espera-atrair-capital-privado-de-r-60-bi-em-5-anos,122992e
Tânia Monteiro e Vera Rosa, da Agência Estado

Estadão

10/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,trem-bala-vai-fazer-parte-do-pacote-de-concessoes-para-a-infraestrutura,122817e
Tânia Monteiro e Lu Aiko Otta, de O Estado de S. Paulo

Estadão

06/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-anunciara-pacote-de-infraestrutura-diz-coutinho,122055e
GUSTAVO PORTO

Estadão

01/08/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,investimento-em-infraestrutura-cresce-apenas-2,121625e
Renée Pereira, de O Estado de S. Paulo

Crédito habitacional infla o
PAC

Estadão

26/07/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,credito-habitacional-infla-o-pac,120898e
Iuri Dantas, de O Estado de S.Paulo

Abdib: Infraestrutura não teve
retomada de investimento

Estadão

20/07/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,abdib-infraestrutura-nao-teve-retomada-de-investimento,120083e
BIANCA RIBEIRO E WLADIMIR D'ANDRADE

Estadão

19/07/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,governo-federal-prepara-concessao-de-mais-4-mil-km-em-7-rodovias,119780e
Renée Pereira, O Estado de S. Paulo

Dilma anunciará pacote de
infraestrutura, diz Coutinho
Investimento em
infraestrutura cresce apenas
2%

Governo federal prepara
concessão de mais 4 mil km,
em 7 rodovias

Estadão
Agência Estado

10/07/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-deve-lancar-novas-concessoes-em-infraestrutura,118863e
Célia Froufe, da Agência Estado

Governo acena com mais
concessões para infraestrutura

Estadão

10/07/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-acena-com-mais-concessoes-para-infraestrutura,118862e
CÉLIA FROUFE

Caixa vai lançar fundo de
investimento em infraestrutura

Estadão

22/06/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,caixa-vai-lancar-fundo-de-investimento-em-infraestrutura,116937e
ALINE BRONZATI

BNDES crê em potencial de
debêntures de infraestrutura

Estadão

24/05/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,bndes-cre-em-potencial-de-debentures-de-infraestrutura,113786e
ALINE BRONZATI

Governo deve lançar novas
concessões em infraestrutura

América do Sul aplicará US$
21 bi para infraestrutura em 12
meses

Estadão
Agência Estado

24/04/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,america-do-sul-aplicara-us-21-bi-para-infraestrutura-em-12-meses,110278e
Bianca Ribeiro, da Agência Estado

MP detalha recursos dos
fundos de exportação e de
infraestrutura

Estadão
Agência Estado

04/04/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mp-detalha-recursos-dos-fundos-de-exportacao-e-de-infraestrutura,108471e
Célia Froufe, da Agência Estado

Governo vetará uso do FGTS
em obras da Copa
Crédito para infraestrutura
será de até R$ 59 bi
País deve ter investimentos de
R$ 3 tri na área de
infraestrutura até 2014
Infraestrutura precária eleva
custo logístico em R$17 bi
Parcerias público-privadas
avançam em projetos médios
de Estados e municípios

Estadão

07/03/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-vetara-uso-do-fgts-em-obras-da-copa,105178e
RICARDO BRITO

Estadão
Agência Estado

27/02/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,credito-para-infraestrutura-sera-de-ate-r-59-bi,104188e
AE

Estadão

22/02/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,pais-deve-ter-investimentos-de-r-3-tri-na-area-de-infraestrutura-ate-2014,103784e
Marcelo Rehder, de O Estado de S. Paulo

Estadão

20/02/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,infraestrutura-precaria-eleva-custo-logistico-em-r17-bi,103511e
RENÉE PEREIRA

Estadão

20/02/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,parcerias-publico-privadas-avancam-em-projetos-medios-de-estados-e-municipios,100137e
Renée Pereira, de O Estado de S. Paulo

277

Título da Matéria
Infraestrutura precária eleva
custo logístico em R$ 17 bi
para a indústria
BNDES dará R$ 23 bilhões à
infraestrutura neste ano
Governo adia para 2012 quase
R$ 50 bi de investimentos em
infraestrutura

Veículo

Data

Link da matéria

Autor

Estadão

19/02/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,infraestrutura-precaria-eleva-custo-logistico-em-r-17-bi-para-a-industria,103488e
Renée Pereira, de O Estado de S.Paulo

Estadão

13/01/2012 http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,bndes-dara-r-23-bilhoes-a-infraestrutura-neste-ano,99388e
Alexandre Rodrigues, de O Estado de S. Paulo

Estadão
O Estado de S. Paulo

25/12/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/mercados,governo-adia-para-2012-quase-r-50-bi-de-investimentos-em-infraestrutura,815266
Eduardo Rodrigues e Karla Mendes, O Estado de S. Paulo

Coutinho: infraestrutura
receberá R$ 51 bilhões em 2011

Estadão
Agência Estado

02/12/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,coutinho-infraestrutura-recebera-r-51-bilhoes-em-2011,94532e
RICARDO LEOPOLDO, Agencia Estado

Dilma defende concessões e
parcerias para infraestrutura
BNDES estima alta de até 10%
nos investimentos em
infraestrutura
Gasto do BNDES com
infraestrutura deve crescer no
ano
Infraestrutura recebe mais
investimento externo

Estadão
Agência Estado

23/11/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-defende-concessoes-e-parcerias-para-infraestrutura,93422e
LISANDRA PARAGUASSU E TÂNIA MONTEIRO, Agência Estado

Estadão
Agência Estado

27/10/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-estima-alta-de-ate-10-nos-investimentos-em-infraestrutura,89953e
Ricardo Leopoldo, da Agência Estado,

Estadão
Agência Estado

30/09/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,gasto-do-bndes-com-infraestrutura-deve-crescer-no-ano,86319e
GLAUBER GONÇALVES, Agência Estado

Estadão
Agência Estado

22/09/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,infraestrutura-recebe-mais-investimento-externo,85167e
AE, Agência Estado

Fundo da Vale aumentará
investimento em infraestrutura

Estadão
Agência Estado

20/09/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fundo-da-vale-aumentara-investimento-em-infraestrutura,84876e
ALTAMIRO SILVA JÚNIOR, ENVIADO ESPECIAL, Agência Estado

Infraestrutura brasileira piora
pelo 2º ano seguido
BNDES prevê R$ 240 bi em
infraestrutura até 2014
Fundo P2 Brasil capta US$ 1,15
bi para infraestrutura
Ministra convida empresários
colombianos para o PAC 2
Investimento cresce pouco
com o PAC
Estudo mostra que PAC tem
pouco impacto no PIB
Dilma quer parceria entre a
Telebrás e a Eletrobras
BNDES assina acordo de US$ 3
bi para infraestrutura
Custo Brasil não deixa PIB
dobrar

Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência do Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
O Estado de S. Paulo

PAC busca estimular eficiência
produtiva, diz Tombini

Estadão
Agência Estado

03/06/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pac-busca-estimular-eficiencia-produtiva-diz-tombini,69935e
RICARDO LEOPOLDO, Agencia Estado

Estadão
Agência Estado

27/05/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,inflacao-e-infraestrutura-sao-maiores-desafios-de-dilma-diz-miguel-jorge,69000e
Guilherme Soares Dias, da Agência Estado,

Inflação e infraestrutura são
maiores desafios de Dilma, diz
Miguel Jorge
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aeroportuária do Brasil
É preciso melhorar
infraestrutura do País, diz
Coutinho
Crescimento do Brasil exige
investimento em
infraestrutura, diz Moody’s
PAC deixará 60 obras no papel
para 2011

Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
BBC Brasil
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência do Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado

11/09/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,infraestrutura-brasileira-piora-pelo-2-ano-seguido,83569e
AE, Agência Estado
24/08/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-preve-r-240-bi-em-infraestrutura-ate-2014,81531e
KELLY LIMA, Agência Estado
23/08/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,fundo-p2-brasil-capta-us-1-15-bi-para-infraestrutura,81269e
EQUIPE AE, Agência Estado
04/08/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ministra-convida-empresarios-colombianos-para-o-pac-2,78826e
FRANCISCO CARLOS DE ASSIS, Agência Estado
19/07/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,investimento-cresce-pouco-com-o-pac,76416e
AE, Agência Estado
18/07/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,estudo-mostra-que-pac-tem-pouco-impacto-no-pib,76365e
Alexandre Rodrigues, da Agência Estado,
01/07/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-quer-parceria-entre-a-telebras-e-a-eletrobras,74209e
KARLA MENDES, Agência Estado
21/06/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-assina-acordo-de-us-3-bi-para-infraestrutura,72611e
Alessandra Saraiva, da Agência Estado,
18/06/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,custo-brasil-nao-deixa-pib-dobrar,72260e
Márcia De Chiara, de O Estado de S. Paulo

05/05/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-anuncia-acordo-com-alemanha-para-obras-do-pac,65710e
VANNILDO MENDES, Agência Estado
26/04/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-defende-marco-para-concessao-de-aeroportos,64217e
TÂNIA MONTEIRO, Agência Estado
09/04/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,na-china-dilma-busca-investimentos-em-tecnologia-e-infraestrutura,62133e
Vera Rosa e Lisandra Paraguassu, de O Estado de S.Paulo
23/03/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,eximbank-libera-us-1-bi-para-infraestrutura-do-rio,59717e
KELLY LIMA, Agência Estado
03/03/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-amplia-credito-a-investimentos-em-r-75-bi,57452e
EDUARDO RODRIGUES, RENATA VERISSIMO E ADRIANA FERNANDES, Agencia Estado
24/02/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,apagoes-refletem-falta-de-acao-publica-diz-especialista,56522e
WLADIMIR D'ANDRADE, Agencia Estado
17/02/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,classe-media-emergente-poe-pressao-sobre-infraestrutura-no-brasil-diz-ft,55431e
BBC BRASIL
28/01/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,tesouro-libera-r-453-1-mi-para-nao-parar-obras-do-pac,52956e
EDNA SIMÃO, Agencia Estado
20/01/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,discussao-ambiental-trava-projetos-de-infraestrutura,55744e
AFRA BALAZINA E ANDREA VIALLI, Agência Estado
20/01/2011 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,dilma-instala-forum-de-infraestrutura-pac-tera-r-955-bi,51804e
Karla Mendes e Tânia Monteiro, Agência Estado
15/12/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-brasil-precisara-de-mais-r-650-bi-em-4-anos,47751e
ADRIANA FERNANDES, FABIO GRANER E EDUARDO RODRIGUES, Agencia Estado
09/12/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,miriam-pac-representa-retomada-dos-investimentos,46908e
CÉLIA FROUFE E FABIO GRANER, Agência Estado
01/12/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-investimentos-devem-somar-r-1-6-tri-ate-2014,45717e
RICARDO LEOPOLDO, Agência Estado
18/11/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,iata-critica-infraestrutura-aeroportuaria-do-brasil,44002e
GLAUBER GONÇALVES, Agência Estado

Estadão
Agência Estado

22/10/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,e-preciso-melhorar-infraestrutura-do-pais-diz-coutinho,39982e
RICARDO LEOPOLDO, Agência Estado

Estadão
Agência Estado

05/10/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,crescimento-do-brasil-exige-investimento-em-infraestrutura-diz-moodys,37823e
Agência Estado,

Estadão
O Estado de S. Paulo

BNDES libera R$ 10,9 mi para
projeto portuário de Suape

Estadão
Agência Estado

Brasil cai no ranking mundial
de competitividade
Infraestrutura
BNDES vê taxa de expansão de
investimento de 10% ao ano
até 2013, diz Coutinho

Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
Estadão
Agência Estado

25/09/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pac-deixara-60-obras-no-papel-para-2011,36629e
Renée Pereira, de O Estado de S. Paulo
15/09/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-libera-r-10-9-mi-para-projeto-portuario-de-suape,35457e
AE, Agencia Estado
09/09/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-cai-no-ranking-mundial-de-competitividade,34598e
Jamil Chade, correspondente de O Estado de S. Paulo
07/09/2010 https://economia.estadao.com.br/blogs/paul-krugman/infraestrutura/
Paul Krugman
01/09/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-ve-taxa-de-expansao-de-investimento-de-10-ao-ano-ate-2013-diz-coutinho,33808e
Fabio Graner, da Agência Estado

278

Título da Matéria

Veículo

Gargalos começam a aparecer
Infraestrutura do Brasil é
reprovada em estudo
BNDES: setor ferroviário
receberá R$ 55,7 bi até 2013
OHL reduz previsão de
investimentos para 2010
No Brasil, exportação de carros
esbarra na logística
Brasil investirá US$ 735 bi até
2013, diz ministro do
Desenvolvimento
Previ quer ampliar
investimentos em
infraestrutura
Demanda por pousos e
decolagens supera capacidade
dos aeroportos, diz Ipea
Brasil sobe duas posições em
ranking de competitividade,
mas perde em infraestrutura
Gargalos ameaçam
crescimento de 5%, diz estudo
Secretário da Fazenda quer
governo em grandes projetos

Estadão
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado

Data

Link da matéria

Autor

Carteira do BNDES para obras
do PAC atinge R$ 123,2 bi

Estadão
Agência Estado

FT: futuro brilhante do Brasil
parece 'fora de alcance'
Demanda por infraestrutura
volta ao pré-crise
BNDES financiará obras do
PAC 2 em infraestrutura
CMN flexibiliza atuação de
fundos de pensão em SPE
BID terá capital de US$ 170 bi,
mas para Brasil é pouco
Governo não dará concessões
de aeroportos à iniciativa
privada em 2010
ITB alerta para resultado pífio
do PAC em saneamento
Infraestrutura terá
investimentos de R$ 274 bi até
2013
Brasil deve gastar até US$ 500
bi em infraestrutura nos
próximos 5 anos
Governo promete novas
licitações de terminais
portuários
PAC-2 prevê investimento para
expansão da banda larga
Usar parte do FGTS pode ser
bom negócio
Vale deve investir US$ 3,5 bi
em infraestrutura em 2010
DNIT defende simplificação de
licenças ambientais
Dilma convida fundos a
investirem em infraestrutura
Estudo critica infraestrutura
logística do Brasil
Governo paralisa concessões
no setor de infraestrutura
BNDES: infraestrutura lidera
desembolsos no semestre
Indústrias do Sul querem R$
5,9 bi para infraestrutura
Empresas congelam
investimentos em
infraestrutura
Banco Mundial lança
programa para apoiar
infraestrutura
CMN regulamenta crédito de
R$ 5 bi para infraestrutura
Governo desiste de privatizar
aeroportos do País
Gasto do governo em
infraestrutura diminui em
dezembro
Crise adia investimentos
privados em infraestrutura

Estadão
Agência Estado
Estadão
O Estado de S. Paulo

Fazenda e CEF esperam R$ 10
bi do FGTS para infraestrutura

Estadão
Agência Estado

Infra-estrutura negocia
recursos com o governo
BNDES: crise é 'bênção' para
aportes em infra-estrutura
BNDESPar cria empresa para
estudos de infra-estrutura

Estadão
O Estado de S. Paulo
ESTADÃO
Agência Estado
ESTADÃO
Agência Estado

Abdid pede à Fazenda correção
de distorções tributárias

ESTADÃO
Agência Estado

22/07/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,abdid-pede-a-fazenda-correcao-de-distorcoes-tributarias,210210
RENATA VERÍSSIMO, Agencia Estado

Expansão portuária aguarda
novas regras

ESTADÃO
Agência Estado

14/07/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,expansao-portuaria-aguarda-novas-regras,205554
AE, Agencia Estado

13/08/2010 https://economia.estadao.com.br/blogs/celso-ming/gargalos-comecam-a-aparecer/
Celso Ming
08/08/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,infraestrutura-do-brasil-e-reprovada-em-estudo,30677e
AE, Agencia Estado
22/07/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-setor-ferroviario-recebera-r-55-7-bi-ate-2013,28502e
AE, Agencia Estado
15/07/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,ohl-reduz-previsao-de-investimentos-para-2010,27601e
NATALIA GÓMEZ, Agencia Estado
04/07/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,no-brasil-exportacao-de-carros-esbarra-na-logistica,25884e
AE, Agencia Estado

Estadão
Agência Estado

29/06/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-investira-us-735-bi-ate-2013-diz-ministro-do-desenvolvimento,25177e
Roberto Almeida, da Agência Estado

Estadão
Agência Estado

02/06/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,previ-quer-ampliar-investimentos-em-infraestrutura,21057e
IRANY TEREZA E MÔNICA CIARELLI, Agencia Estado

Estadão
Agência Estado

31/05/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,demanda-por-pousos-e-decolagens-supera-capacidade-dos-aeroportos-diz-ipea,20692e
Leonardo Goy, da Agência Estado

Estadão
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado

Estadão
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado

19/05/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,brasil-sobe-duas-posicoes-em-ranking-de-competitividade-mas-perde-em-infraestrutura,19050e
Nívea Terumi, do Economia & Negócios
11/05/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,gargalos-ameacam-crescimento-de-5-diz-estudo,17695e
AE, Agencia Estado
10/05/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,secretario-da-fazenda-quer-governo-em-grandes-projetos,17572e
MONICA CIARELLI, Agencia Estado
07/05/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,carteira-do-bndes-para-obras-do-pac-atinge-r-123-2-bi,17334e
GLAUBER GONÇALVES, Agencia Estado
06/05/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ft-futuro-brilhante-do-brasil-parece-fora-de-alcance,16958e
DANIELA MILANESE, Agencia Estado
27/04/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,demanda-por-infraestrutura-volta-ao-pre-crise,15375e
AE, Agencia Estado
29/03/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,bndes-financiara-obras-do-pac-2-em-infraestrutura,11291e
Célia Froufe
25/03/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cmn-flexibiliza-atuacao-de-fundos-de-pensao-em-spe,10872e
FABIO GRANER, Agencia Estado
23/03/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bid-tera-capital-de-us-170-bi-mas-para-brasil-e-pouco,10410e
RICARDO GOZZI, ENVIADO ESPECIAL, Agencia Estado

Estadão
Agência Estado

05/03/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,governo-nao-dara-concessoes-de-aeroportos-a-iniciativa-privada-em-2010,7759e
Wilson Tosta, da Agência Estado

Estadão
Agência Estado

02/03/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,itb-alerta-para-resultado-pifio-do-pac-em-saneamento,7221e
RENATO ANDRADE, Agencia Estado

Estadão
Agência Estado

22/02/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,infraestrutura-tera-investimentos-de-r-274-bi-ate-2013,5774e
AE, Agencia Estado

Estadão
Agência Estado

19/02/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,brasil-deve-gastar-ate-us-500-bi-em-infraestrutura-nos-proximos-5-anos,5700e
Regina Cardeal, da Agência Estado

Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
Agência Estado
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado
Estadão
Agência Estado

17/02/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-promete-novas-licitacoes-de-terminais-portuarios,5258e
AE, Agencia Estado
21/01/2010 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pac-2-preve-investimento-para-expansao-da-banda-larga,499556
GERUSA MARQUES, Agencia Estado
17/12/2009 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,usar-parte-do-fgts-pode-ser-bom-negocio,483581
Renée Pereira, de O Estado de S. Paulo
29/11/2009 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,vale-deve-investir-us-3-5-bi-em-infraestrutura-em-2010,473972
ALESSANDRA SARAIVA, Agencia Estado
21/10/2009 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dnit-defende-simplificacao-de-licencas-ambientais,454104
LEONARDO GOY , Agencia Estado
01/10/2009 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-convida-fundos-a-investirem-em-infraestrutura,443990
NATÁLIA GOMEZ, Agencia Estado
14/09/2009 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estudo-critica-infraestrutura-logistica-do-brasil,434693
ALBERTO KOMATSU, Agencia Estado
06/09/2009 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-paralisa-concessoes-no-setor-de-infraestrutura,430374
AE, Agencia Estado
09/07/2009 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-infraestrutura-lidera-desembolsos-no-semestre,400334
JACQUELINE FARID, Agencia Estado
08/07/2009 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,industrias-do-sul-querem-r-5-9-bi-para-infraestrutura,399901
SANDRA HAHN, Agencia Estado

Estadão
Agência Estado

03/05/2009 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,empresas-congelam-investimentos-em-infraestrutura,364715
AE, Agencia Estado

Estadão
Agência Estado

25/04/2009 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,banco-mundial-lanca-programa-para-apoiar-infraestrutura,360431
AE, Agencia Estado

Estadão
Agência Estado
Estadão
O Estado de S. Paulo

16/04/2009 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cmn-regulamenta-credito-de-r-5-bi-para-infraestrutura,355971
CÉLIA FROUFE, Agencia Estado
06/03/2009 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-desiste-de-privatizar-aeroportos-do-pais,334480
Agencia Estado

Estadão
O Estado de S. Paulo

26/02/2009 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,gasto-do-governo-em-infraestrutura-diminui-em-dezembro,313041
SÉRGIO GOBETTI, Agencia Estado

Estadão
O Estado de S. Paulo

09/02/2009 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crise-adia-investimentos-privados-em-infraestrutura,320589
DANIELE CARVALHO, Agencia Estado
09/01/2009 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fazenda-e-cef-esperam-r-10-bi-do-fgts-para-infraestrutura,304957
Fernando Nakagawa, da Agência Estado
02/12/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,infra-estrutura-negocia-recursos-com-o-governo,286836
Paula Pacheco, O Estadao de S.Paulo
24/10/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-crise-e-bencao-para-aportes-em-infra-estrutura,265894
JACQUELINE FARID, Agencia Estado
29/08/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndespar-cria-empresa-para-estudos-de-infra-estrutura,233126
DANIELE CARVALHO, Agencia Estado

279

Título da Matéria

Veículo

Hidrelétrica faz 20 anos sem
nunca ter gerado energia
Investimento em infraestrutura soma R$ 338,3 bi em
4 anos
MDIC: setor privado deveria
investir em infra-estrutura
Setor privado tem 60% dos
projetos
Para analistas, incentivos não
chegam à infra-estrutura
Miguel Jorge: 'upgrade'
beneficiará infra-estrutura
Abdib: nova nota atrairá
investimento em infraestrutura
Setor de infra-estrutura
reprova alta do juro pelo BC
Governo prepara pacote para
incentivar infra-estrutura
Dilma pede que BID financie
projetos de infra-estrutura
BNDES: desembolsos para
infra-estrutura crescem 62%
BNDES: infra-estrutura
dispara em empréstimo
aprovado
Setor privado deve investir R$
82,7 bi em infra-estrutura

Estadão
O Estado de S. Paulo
ESTADÃO
Agência Estado
ESTADÃO
Agência Estado
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
ESTADÃO
Agência Estado
ESTADÃO
Agência Estado
ESTADÃO
Agência Estado
ESTADÃO
O Estado de S. Paulo
ESTADÃO
O Estado de S. Paulo
ESTADÃO
Agência Estado

Data

Link da matéria

Autor

12/07/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,hidreletrica-faz-20-anos-sem-nunca-ter-gerado-energia,204921
Renée Pereira e Sonia Racy, de O Estado de S. Paulo,
24/06/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,investimento-em-infra-estrutura-soma-r-338-3-bi-em-4-anos,195023
Beth Moreira, da Agência Estado
13/06/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mdic-setor-privado-deveria-investir-em-infra-estrutura,189065
RICARDO LEOPOLDO, Agencia Estado
31/05/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,setor-privado-tem-60-dos-projetos,181966
Renée Pereira, O Estadao de S.Paulo
13/05/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,para-analistas-incentivos-nao-chegam-a-infra-estrutura,171813
AE, Agencia Estado/O Estado de S. Paulo
08/05/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,miguel-jorge-upgrade-beneficiara-infra-estrutura,169480
PAULA PULITI E LUCIANA XAVIER, Agencia Estado
30/04/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,abdib-nova-nota-atraira-investimento-em-infra-estrutura,165680
CARINA URBANIN, Agencia Estado
17/04/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,setor-de-infra-estrutura-reprova-alta-do-juro-pelo-bc,158462
MILTON F. DA ROCHA FILHO, Agencia Estado
17/03/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-prepara-pacote-para-incentivar-infra-estrutura,141520
AE, Agencia Estado
10/03/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-pede-que-bid-financie-projetos-de-infra-estrutura,137264
AE, Agencia Estado
27/02/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-desembolsos-para-infra-estrutura-crescem-62,131601
Kelly Lima, da Agência Estado

ESTADÃO
Agência Estado

07/02/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-infra-estrutura-dispara-em-emprestimo-aprovado,121152
ADRIANA CHIARINI, Agencia Estado

ESTADÃO
Agência Estado

06/02/2008 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,setor-privado-deve-investir-r-82-7-bi-em-infra-estrutura,120402
AE, Agencia Estado
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BNDES priorizará energia e
logística em 2008
Fundo com recursos do FGTS
deve começar em fevereiro
BNDES: setor elétrico investirá
R$ 101 bi até 2011
BNDES: desembolsos para
infra-estrutura sobem 50%
BNDES: desembolsos para
infra-estrutura batem recorde
Capital privado força entrada
em saneamento básico
Caos da infra-estrutura custa
R$ 90 bi
FGTS pode bancar projetos do
BNDES
Caixa quer usar R$ 5 bi do
FGTS em projetos do BNDES
Infra-estrutura terá US$ 232 bi
até 2011
BNDES terá banco de estoque
em infra-estrutura
BNDES libera R$ 16,8 bi para
infra-estrutura em 8 meses
Empresas perdem US$ 40 bi
anual devido infra-estrutura
Dilma defende parcerias para
melhorar infra-estrutura
Falta ao Brasil uma
''''prateleira'''' de projetos de
infra-estrutura
Gerdau vê limites na infraestrutura
Infra-estrutura toma mais
crédito
Crises na infra-estrutura
econômica
BNDES deve criar fundo para
infra-estrutura, diz Coutinho
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brasileira
Fundo de infra-estrutura com
FGTS será rentável, diz
ministra
Fundo de infra-estrutura terá
R$ 5 bilhões do FGTS
Falta investimento em infraestrutura no Brasil, diz
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Bancos já têm opções de
aplicar em fundos de infraestrutura
Plano ajuda mas não esgota
tema infra-estrutura
Concessão e superávit são mal
recebidos por estrangeiros
Melhor infra-estrutura exige
fortalecimento de agências
Brasil só aplica 75% do
necessário em infraestrutura
Governo quer aumentar
investimentos em saneamento
Saneamento precisa de R$ 200
bilhões em 20 anos
BNDES prevê R$ 30 bi para
investimento em infraestrutura
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PPPs podem ser saída para
aeroportos, diz Infraero
Fundos em infra-estrutura
terão isenção de IR, diz
Mantega
Setor de infra-estrutura precisa
ser desburocratizado
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Governo estuda atrair pessoa
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Investimento em infraestrutura somará R$ 197 bi até
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Brasil não tem infra-estrutura
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Brasil precisa com "urgência"
de investimentos em energia
Teles devem receber R$ 5
bilhões do BNDES até 2009
Brasil deve investir R$ 87 bi ao
ano, propõe Abdib
Conselho do FGTS aprova
utilização de recursos em infraestrutura
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hidrelétricas, adverte Fiesp
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Estadão
O Estado de S. Paulo

Daewoo anuncia investimentos
miliónario no Pais

Estadão
O Estado de S. Paulo

Infra-estrutura recebe mais
crédito do BNDES
Com regulação, mais dinheiro
em infra-estrutura
Empresários prometem investir
UU$ 50 bilhões
BNDES investe mais na infraestrutura

Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo

O retorno dos investimentos
Total de investimentos chega a
US$ 145 bilhões desde 1995
Governo libera recursos em
cima da hora
BNDES pode dar
financimaneto de até 15 anos
Investimentos em Minas vão
somar R$ 1 bilhão
BNDES já desembolsou este
ano R$ 350 milhões para
projete de infra-estrutura no
Estado
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O
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O
O
O
O

Estadão
O Estado de S. Paulo

Data

Link da matéria

Autor

07/11/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19971107-38005-spo-0052-eco-b10-not/busca/infra+estrutura
Paulo Sotero
20/10/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19971020-37987-nac-0027-eco-b3-not/busca/infra+estrutura
Marcia de Chiara
04/10/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19971004-37971-spo-0085-eco-b3-not/busca/infra+estrutura
Denise Neumann
04/10/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19971004-37971-spo-0088-eco-b6-not/busca/estrutura
Rodney Vergili
22/09/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970922-37959-spo-0044-eco-b12-not/busca/infra+estrutura
(C.N)
12/09/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970912-37949-spo-0050-eco-b8-not/busca/Infra+estrutura
Cley Scholz
10/09/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970910-37947-nac-0036-eco-b6-not/busca/Infra+Estrutura
Gustavo Paul
31/08/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970831-37937-nac-0238-eco-b8-not/busca/INFRA+ESTRUTURA
Cley Scholz e Costabile Nicoletta
31/08/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970831-37937-nac-0238-eco-b8-not/busca/INFRA+ESTRUTURA
Cley Scholz e Costabile Nicoletta (confirmar autores)
31/08/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970831-37937-nac-0240-eco-b10-not/busca/INFRA+ESTRUTURA
Rita Tavares
28/08/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970828-37934-spo-0119-eco-b11-not/busca/infra+estrutura
Mônica Mgnavita
18/08/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970818-37924-spo-0033-eco-b1-not/busca/infra+estrutura
Mônica Mgnavita
15/08/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970815-37921-spo-0060-eco-b14-not
11/08/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970811-37917-spo-0035-eco-b7-not/busca/infra+estrutura
Costabile Nicoletta e Isabel Dias de Aguiar
05/08/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970805-37911-spo-0051-eco-b1-not/busca/infra+estrutura
Angela Bittencourt
28/07/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970728-37903-nac-0031-eco-b1-not/busca/infra+estrutura
Marcia de Chiara
04/07/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970704-37879-spo-0049-eco-b7-not/busca/INFRA+ESTRUTURA
Gecy Belmonte
03/06/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970603-37848-nac-0042-eco-b6-not/busca/infra+estrutura
Denise Neumann
26/05/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970526-37840-nac-0033-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Opinião (sem autor)
21/05/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970521-37835-nac-0046-eco-b10-not/busca/Infra+estrutura
Jô Galazi
30/04/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970430-37814-nac-0036-eco-b4-not/busca/Infra+Estrutura+infra+estrutura
Salete Silva
17/04/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970417-37801-nac-0068-eco-b16-not/busca/infra+estrutura
Lu Aiko Otta
13/04/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970413-37797-nac-0236-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Suely Caldas
22/03/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970322-37775-spo-0102-eco-b6-not/busca/infra+estrutura
Flora Holzman
04/03/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970304-37757-spo-0043-eco-b5-not/busca/infra+estrutura
Angela Bittencourt
03/03/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970303-37756-spo-0036-eco-b4-not/busca/infra+estrutura
Paulo Sotero
19/02/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970219-37744-spo-0036-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Opinião (sem autor)
13/02/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970213-37738-spo-0061-eco-b3-not/busca/infra+estrutura
Lu Aiko Otta
07/02/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970207-37732-spo-0044-eco-b4-not/busca/infra+estrutura
Milton Horita
01/02/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970201-37726-spo-0068-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Georges D. Landau
27/01/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950127-36990-nac-0031-eco-b5-not/busca/infra+estrutura
Rolf Kuntz
20/01/1997 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19970220-37745-spo-0092-eco-b8-not/busca/infra+estrutura
Odail Figueiredo
30/11/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19961130-37663-spo-0085-eco-b1-not/busca/infra+estrutura
Claudio Renato
18/11/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19961118-37651-spo-0035-eco-b3-not/busca/Infra+Estrutura
José Ramos
09/11/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19961109-37642-spo-0012-pol-a12-not/busca/Infra+Estrutura
Sem autor
06/09/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960906-37578-nac-0046-eco-b8-not/busca/infra+estrutura
Sem autor
01/09/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960901-37573-nac-0221-eco-b7-not/busca/Infra+estrutura
Edson Chaves Filho
05/08/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960805-37546-nac-0036-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Opnião (sem autor)
20/07/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960720-37530-nac-0052-eco-b8-not/busca/infra+estrutura
Denise Neumann
18/07/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960718-37528-nac-0053-eco-b5-not/busca/infra+estrutura
10/07/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960710-37520-spo-0040-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Opnião (sem autor)
09/07/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960709-37519-spo-0050-eco-b6-not/busca/infra+estrutura
Angela Bittencourt
01/07/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960701-37511-spo-0004-pol-a4-not/busca/infra+estrutura
Mara Bergamaschi
29/06/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960629-37509-nac-0064-eco-b6-not/busca/infra+estrutura
Jô Galazi

27/06/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960627-37507-nac-0060-eco-b8-not/busca/infra+estrutura
Mônica Magnavita
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Paraná-Tiete deve receber US$
121,58 bilhões em 5 anos Investimentos na região da
hidrovia são identificados em
estudo financiado por empresas

Estadão
O Estado de S. Paulo

19/06/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960619-37499-spo-0049-eco-b7-not/busca/infra+estrutura
Cley Scholz

Desestatização dará proridade
a infra-estrutura de transportes

Estadão
O Estado de S. Paulo

12/06/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960612-37492-spo-0052-eco-b8-not/busca/infra+estrutura
Lu Aiko Otta

Dinheiro da Vale pode ir para
Infra-estrutura
BNDES vai lançar título de
garantia para concessões
Po que privatizar a infraestrutura?
Klein garante portos modernos
em 2 anos
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A volta do trem
O saneamento ambiental
País fica mais competitivo, diz
secretário
Concessões movimentam US$
18,6 bilhões em todo o País
Sucesso obtido pelo Planalto na
votação da Previdência e na
derrubada da CPI dos Bancos
mostra a habilidade dos
políticos em definir a hora de
pedir
BNDES aprova crédito para
ponte Rio-Niterói
Promoção e financiamentos de
concessões
Infra-estrutura deve
ultrapassar mandato de FH
Covas divulga plano de
incentivo a investimentos
Orçamento do BNDS cresce
59% e atinge R$ 11,3 bilhões
Capital para infra-estrutura é
desafio
Congresso quer R$ 1,7 bilhão
para obras
Era uma vez...
Sucesos prende governo em
armadilha
A privatização dos serviços
públicos
Abertura econômica muda
perfil das empresas
Demanda por crédito traduz
rumos da economia
Mensagem destaca identidade
de desafios
BNDES quer iniciar novo ciclo
de investimento
Desafios do novo modelo de
infra-estrutura
Concessões têm nova
regulametanção
Anuncio de Investimento
anima bolsa
Dorothéa se irrita com críticas
de empresários japoneses às
alíquotas
Argentinos querem participar
de privatizaçõoes
O capital em busca de
programa
Fundos de Investimentos vão
se internacionalizar
Planejamento Cuidadoso
Privatização e Concessão
elevam investimento
Custo Brasil assusta os
investidores
Infra-estrutura, entrave ao
poder de competição
Concessão rodoviária
BID pode dar US$ 6 bilhões ao
Brasil até o final de 1998
Invgestimento se faz de olho
no horizonte
Brasil terá US$ 1.5 bilhão do
BID
Uma limitação de qualidade
Por que cuidar da imagem de
risco
Rodovias: Obstáculos ao
desenvolvimento?
Vitória da racionalidade
Investidores voltam ao País

O
O
O
O
O
O
O
O

Estadão
O Estado de S. Paulo

Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
Estadão
O Estado de S. Paulo
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo
Estadão
Estado de S. Paulo

Data

Link da matéria

Autor

29/05/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960529-37478-nac-0040-eco-b8-not/busca/infra+estrutura
Rosa Costa
18/05/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960518-37467-spo-0100-eco-b5-not/busca/infra+estrutura
Roberto Carmargo
16/05/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960516-37465-spo-0084-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Opnião (sem autor)
01/05/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960501-37450-nac-0050-eco-b10-not/busca/INFRA+ESTRUTURA
Constabile Nicolleta
12/04/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960412-37431-spo-0042-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Joelmir Beting
08/04/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960408-37427-nac-0032-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Josef Barat
31/03/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960331-37419-nac-0228-eco-b14-not/busca/infra+estrutura
Rolf Kuntz
28/03/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960328-37416-spo-0096-eco-b12-not/busca/INFRA+ESTRUTURA
Angela Bittencourt

23/03/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960323-37411-spo-0004-pol-a4-not/busca/infra+estrutura
João Domingos

13/03/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960313-37401-nac-0038-eco-b6-not/busca/Infra+Estrutura
Lu Aiko
27/02/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960227-37386-spo-0046-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Carlos de Faro Passos
19/02/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960219-37378-spo-0029-eco-b5-not/busca/infra+estrutura
Jo Galazi
16/02/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960216-37375-spo-0044-eco-b6-not/busca/infra+estrutura
Marli Olmos
06/02/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960206-37365-spo-0051-eco-b7-not/busca/infra+estrutura
Edson Chaves Filho
05/02/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960205-37364-spo-0031-eco-b5-not/busca/infra+estrutura
Ari Vicoritini
30/01/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960130-37357-spo-0006-pol-a6-not/busca/infra+estrutura
Mara Bergamaschi
08/01/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960108-37336-nac-0022-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Paulo Vellhinho
08/01/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960108-37336-nac-0028-eco-b8-not/busca/infra+estrutura
Angela Bittencourt
02/01/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960102-37330-nac-0022-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Joaquim Franscisco de Carvalho
02/01/1996 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19960102-37330-nac-0026-eco-b6-not/busca/infra+estrutura
Isabel Dias de Aguiar
14/12/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19951214-37311-nac-0065-eco-b9-not/busca/infra+estrutura
Ângela Bittencourt
13/12/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19951213-37310-nac-0008-pol-a8-not/busca/infra+estrutura
Miriam Moura
11/12/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19951211-37308-nac-0034-eco-b6-not/busca/INFRA+ESTRUTURA
Cláudia Schuffner
04/12/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19951204-37301-spo-0032-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Winston Fritsch
29/11/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19951129-37296-nac-0044-eco-b10-not/busca/infra+estrutura
Sem autor
22/11/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19951122-37289-nac-0040-eco-b8-not/busca/infra+estrutura
Ângela Bittencourt
11/11/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19951111-37278-spo-0086-eco-b14-not/busca/estrutura
Isabel Dias de Aguiar
07/11/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19951107-37274-spo-0005-pol-a5-not/busca/infra+estrutura
Odail Figueiredo
24/10/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19951024-37260-nac-0032-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Opinião (sem autor)
03/10/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19951003-37239-nac-0044-eco-b12-not/busca/infra+estrutura
Salete Silva
02/10/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19951002-37238-nac-0030-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Carlos Arruda e Harold Vinagre Brasil
01/10/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19951001-37237-nac-0174-eco-b10-not/busca/infra+estrutura
Salete Silva
16/09/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950916-37222-spo-0065-eco-b7-not/busca/infra+estrutura
Denise Neumann
22/07/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950722-37166-nac-0060-eco-b2-not/busca/Infra+estrutura+infra
Opinião (sem autor)
21/07/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950721-37165-nac-0034-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Carlos de Faro Passos
28/06/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950628-37142-nac-0035-eco-b5-not/busca/infra+estrutura
Odail Figueiredo
06/06/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950606-37120-nac-0032-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
José Augusto Marques
30/05/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950530-37113-spo-0062-eco-b16-not/busca/infra+estrutura
Denise Neumann
18/05/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950518-37101-nac-0086-eco-b2-not
Opinião (sem autor)
17/05/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950517-37100-nac-0032-eco-b2-not
Opinião (sem autor)
10/05/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950510-37093-nac-0032-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Joelmir Beting
05/05/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950505-37088-nac-0032-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Arnold Wald
04/05/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950504-37087-nac-0092-eco-b19-not/busca/infra+estrutura
Ângela Bittencourt - Estadão Broadcast
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Autor

20/04/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950420-37073-spo-0090-eco-b26-not
Sem autor
03/04/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950403-37056-spo-0028-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Peggy Beçak
17/03/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950317-37039-nac-0052-eco-b6-not/busca/infra+estrutura
Márcio de Morais
17/03/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950317-37039-nac-0052-eco-b6-not/busca/infra+estrutura
Janice Caetano
19/02/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950219-37013-nac-0201-eco-b2-not/busca/infra+estrutura
Joelmir Beting
19/02/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950219-37013-nac-0211-eco-b10-not/busca/infra+estrutura
Isabel Dias de Aguiar
19/02/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950219-37013-nac-0212-eco-b11-not/busca/infra+estrutura
Milton F. da Rocha Filho
19/02/1995 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950219-37013-nac-0212-eco-b11-not/busca/infra+estrutura
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