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22 de janeiro de 2020

Destaque Depec - Bradesco

Setor privado ganhará protagonismo em infraestrutura

O avanço da agenda de concessões de projetos de infraestrutura deve garantir maior
destaque ao setor privado. O cronograma de concessões logística é extenso e ambicioso.
Somente em 2020, 44 projetos federais devem ser concedidos, a grande maioria no segundo
semestre. O cenário continua positivo nos próximos anos, com outros projetos logísticos a
serem leiloados entre 2021 e 2022. Também mapeamos projetos estaduais que podem
avançar. Se concretizados, serão R$ 290 bilhões de investimentos entre 2016-2022, a
maioria proveniente de ativos federais.

O setor de infraestrutura foi um dos mais impactados nos últimos anos pela redução
dos aportes públicos, paralisia nas concessões e crise econômica que afetou o setor
privado. No segmento de transporte, os investimentos recuaram 45% entre 2014 e 2018,
tanto pela redução de aportes privados quanto públicos (Gráfico 1). Com isso, foram
fechados mais de 90 mil vagas de emprego formal.

Entretanto, já observamos os primeiros sinais de recuperação do setor e desde agosto
do último ano a geração de emprego com carteira assinada tem sido positiva. Como os
investimentos públicos foram tímidos nos últimos anos, a geração de empregos certamente
já é resultado das concessões recentes e da retomada gradual da atividade doméstica.

Foram 21 projetos federais leiloados entre 2016-2018 no setor de transporte, que
somam investimentos de R$ 14,4 bilhões para o prazo concedido (Gráfico 2). Em 2019,
houve aceleração das concessões e 27 projetos foram leiloados, com estimativa de aportes
de R$ 9,4 bilhões. Inclusive, a primeira ferrovia leiloada após a criação do Programa de
Parcerias de Investimentos (PPI) ocorreu somente no 1º trimestre de 2019. Até agora,
enquanto os projetos de portos e aeroportos avançam de forma clara, o número de leilões
de rodovias e ferrovias foi discreto (2 rodovias e 1 ferrovia). Os números de 2019 não foram
maiores pois alguns leilões esperados para o 4º trimestre do ano passado foram
postergados para 2020 – o cronograma no início de 2019 estimava concessão de projetos
que somam R$ 20 bilhões de investimentos que não ocorreram.

Priscila Trigo
Fabiana D’Atri

Gráfico 1: Investimentos em infraestrutura logística
R$ bilhões

Fonte: CNT com dados do Siga Brasil, Bradesco
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O cronograma em 2020 conta com outros 44 projetos, que totalizarão investimentos de
mais de R$ 100 bilhões (Gráfico 3). A estimativa parece ambiciosa e, em certa medida é. Por
um lado, parte dos projetos ainda está em fase de estudo, tendo que passar por audiência
pública, acórdão no TCU e publicação de edital até o 3º trimestre deste ano (o edital deve ser
publicado 100 dias antes da data do leilão). Por outro lado, alguns fatores favorecem maior
agilidade nos projetos. Primeiro, os modelos de concessões foram ajustados e a maioria dos
problemas identificados em concessões anteriores foi eliminada. Além disso, a trajetória de
recuperação da atividade é mais animadora, ou seja, a atratividade dos projetos é maior,
inclusive levando em consideração a agenda de reformas macroeconômicas.

Haverá uma mudança importante neste ano, com maior expressividade de rodovias e
ferrovias. Serão 13 projetos que ultrapassam R$ 90 bilhões. O impacto econômico desses
segmentos é maior, não só pelo valor investido, mas também pela geração de emprego e
abrangência regional. É importante ressaltar que parte dos leilões deverá ocorrer no 4º
trimestre deste ano, com impacto efetivo na atividade econômica somente a partir de 2021.

Gráfico 2: Projetos logísticos concedidos entre 2016-2019

3.45

7.75

2.79

9.86

23.84

0

10

20

30

Portos Aeroportos Ferrovias Rodovias Total

Título do Gráfico

Investimentos em R$ bi

30

15

1 2

48

0

20

40

60

Portos Aeroportos Ferrovias Rodovias Total

Título do Gráfico

Nº projetos

2.58 4.91

52.85
43.15

103.49

0

20

40

60

80

100

120

Portos Aeroportos Ferrovias Rodovias Total

Investimentos em R$ bi

Gráfico 3: Projetos logísticos para 2020

Fonte: Ministério da Infraestrutura, Bradesco
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A agenda dos próximos anos seguirá favorável. A carteira de projetos prioritários do PPI
contempla mais de R$ 110 bilhões de investimentos nos leilões entre 2021-2020. Novamente,
a maioria dos aportes será em rodovias, mais de R$ 95 bilhões. Ao todo, serão concedidos
pelo governo federal R$ 240 bilhões em investimentos entre 2016-2022, sendo que apenas
10% desse montante já foi leiloado.

Além dos projetos federais, as concessões estaduais têm ganhado importância. A
necessidade de ajuste das contas dos estados também tem ampliado o interesse dos
governos estaduais em conceder projetos de infraestrutura logística ao setor privado. Os
governos de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e São Paulo já concederam trechos
rodoviários (Tabela 1). Essas concessões garantem investimentos de R$ 24,3 bilhões em 1,8
mil km de estradas e 24 km do monotrilho.

Temos mapeados projetos de outras regiões: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
Piauí, Maranhão, Santa Catarina e Distrito Federal. Tais projetos totalizam investimentos
de ao menos R$ 24,7 bilhões, a maioria para rodovias. Isso sem considerar relicitações de
concessões que devem expirar nos próximos anos, como em São Paulo e Espírito Santo, além
de projetos em estados que não foram capazes de ser mapeados ainda.

Estimamos que cerca de R$ 1 bilhão já foi investido pelas concessionárias nesses
projetos leiloados desde 2016. A maioria de projetos federais – R$ 850 milhões. Sendo
conservadores, consideramos que cerca de 10% dos investimentos previstos na concessão
são realizados nos primeiros dois anos de vigência do contrato e aproximadamente 40%,
dentro de cinco anos. Nesse sentido, os investimentos deverão saltar de R$ 1,75 bilhão em
2020 para R$ 8,2 bilhões em 2021, R$ 13,4 bilhões em 2022 e ultrapassar R$ 20 bilhões ao ano
a partir de 2023, o que implica incremento de ao menos 0,3 p.p. do PIB ao ano (Gráfico 4).
Consideramos os projetos no cronograma sendo leiloados até 2022. Em caso de atrasos no
cronograma, o impacto na economia seria postergado.

Tabela 1: Concessões de rodovias estaduais

Fonte: Governos estaduais, imprensa, Bradesco

Estado Projetos Extensão (km)
Investimentos 

(R$ mi)

Data 

concessão

SP Concessão Piracicaba - Panorama 1273 14000 08.jan.20

MS MS-306 BR-359 219.5 1700 05.dez.19

MT MT-100 111.9 745 28.fev.18

MT MT-320 MT-208 188.2 1000 28.fev.18

BA PPP - Ponte Salvador - Itaparica 12.4 5400 13.dez.19

BA PPP - VLT Salvador 24 1500 23.mai.18

1829 24345 -

SP Trem metropolitano e Intercidades - 9500 não realizado

SP 21 aeroportos regionais - não realizado

MG 7 trechos rodoviário 2470 7033 não realizado

RS 2 trechos rodoviários 320 3400 não realizado

PI 1 trecho rodoviário 277 1100 não realizado

MA 1 rodovia 1225 580 não realizado

DF PPP - VLT 22 não realizado

DF Transbrasília 3000 não realizado

SC Aeroporto Regional de Chapecó - 150 não realizado

Total de projetos a serem concedidos 4313 24763 -

Total de projetos concedidos
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Uma questão que surge é se há recursos para tal volume de investimentos. Acreditamos
que cada vez mais haverá diversificação das fontes de financiamento. O mercado de
capitais, sem dúvidas, já vem ganhando espaço e continuará sendo uma importante fonte de
recursos, através da emissão de debêntures incentivadas de infraestrutura. Entre 2012 e
setembro de 2019 foram habilitados para emissão desses papeis projetos que somam R$
472,9 bilhões, com destaque para o setor de energia. Desses, foram emitidos R$ 67,3 bilhões
em debêntures de infraestrutura, também em sua grande maioria do setor de energia
(Gráfico 5). O setor de transporte deverá ganhar participação nos próximos anos, diante da
aceleração dos leilões aqui descritos.

Gráfico 4: Investimentos (R$ bilhões) e impacto no PIB (em p.p.)

Fonte: Governos estaduais, imprensa, Bradesco
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Gráfico 5: Emissões de debêntures de infraestrutura – R$ bilhões

Fonte: Governos estaduais, imprensa, Bradesco
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Outro ponto interessante é a participação de empresas e consórcios nacionais. De forma
geral, os vencedores dos leilões são empresas de capital brasileiro. Entretanto, o capital
estrangeiro merece destaque em alguns segmentos e projetos de grande porte. Nos leilões
de aeroportos, houve apenas um consórcio de capital nacional como vencedor. Os cinco
demais projetos foram arrematados por três empresas estrangeiras. Vale ainda citar a
participação de capital estrangeiro em projetos de grande porte leiloados por governos
estaduais, tais como: i) PPP da ponte Salvador – Ilha de Itaparica com um consórcio formado
por empresas chinesas e ii) concessão dos trechos rodoviários Piracicaba – Panorama com a
participação do fundo soberano de Cingapura em conjunto com empresa local. Daqui para
frente, com projetos de maior porte, acreditamos que a participação de estrangeiras deve
aumentar, ampliando inclusive o fluxo de divisas.

Em resumo, o setor privado ganhará protagonismo em infraestrutura nos próximos
anos. O volume de investimento em infraestrutura concedido à iniciativa privada será
expressivo: R$ 290 bilhões. O elevado número de projetos a serem concedidos parece
ambicioso, mas a modelagem está ajustada e a retomada da atividade doméstica em um
ambiente de juros baixos deve garantir apetite dos investidores por tais projetos. Parcela
relevante dos investimentos ocorrerá nos primeiros 5 anos de concessão, trazendo impacto à
economia brasileira em especial a partir de 2022. Mesmo com possíveis atrasos na agenda, e
consequente postergação do impacto econômico, o endereçamento das questões ligadas à
infraestrutura nos parece bastante positivo.

Por fim, se por um lado, o setor privado ganha protagonismo, os investimentos públicos
em infraestrutura seguirão contidos. O estado será responsável por um menor número de
ativos de infraestrutura, o que deverá contribuir para a consolidação fiscal ao longo dos
próximos anos.
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O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas
por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e
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análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do
uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de
responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do
Banco BRADESCO ou a citação por completo da fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO)
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