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Em um momento de pós-pandemia, com a 
economia global ainda passando por dificuldades 
e instabilidades, é essencial que busquemos 
formas de impulsionar a recuperação econômica. 
Neste sentido, o setor de Infraestrutura desponta 
como um dos principais meios de promover a 
saída da crise financeira e fiscal que assolam o 
país.

Apesar disso, de acordo com o Fórum Econômico 
Mundial, o Brasil ainda é pouco competitivo 
em Infraestrutura. Isso se dá devido aos baixos 
investimentos que a área tem recebido ao longo 
dos últimos 30 anos, cerca de 2% do PIB, o que 
acaba por criar gargalos logísticos, que prejudicam 
a produção e o desenvolvimento do país.

Recentes reformas na estrutura das Agências 
Reguladoras, a reforma da previdência, o Novo 
Marco do Saneamento, o Plano de Parcerias 
de Investimentos (PPIs), trouxeram avanços, 
e aprimoraram as perspectivas, em especial 
originando um melhor relacionamento entre o 
Público e Privado, dinamizando e dando maior 
competitividade ao setor. Mas ainda não temos 
um Projeto de Estado efetivo, ficando à mercê da 
volatilidade e instabilidade política, o que acaba 
por causar insegurança jurídica e regulatória, 
afastando investimentos.

A existência de diversos programas de Governo 
nos últimos anos (PACI, PACII, PIL, PIL2, Avançar), 
demonstram que não há a preocupação com 
um planejamento de longo prazo, essencial para 
que o capital privado estrangeiro e nacional seja 
atraído, fomentando um maior equilíbrio no Setor, 
e gerando uma maior agilidade e eficiência na 
implementação dos projetos.

É certo que os investimentos em Infraestrutura 
acabam por atacar diretamente problemas 
conexos que travam a economia do país, em 
especial com a ampliação da oferta de empregos, 
e a geração de renda, ficando o questionamento: 
em um momento em que os Estados Unidos 
debatem a mudança da Matriz Energética para 
geração de eletricidade livre de carbono, além 
da modernização e expansão de ferrovias e a 
construção pontes, a China discute questões 
como implementação de linhas de trem de alta-
velocidade e modernização da infraestrutura de 
internet, e a União Europeia trata como prioritário 
a implementação de um plano de investimentos 
na área de 300 bilhões de Euros, por que o Brasil 
ainda endereça tão pouco o tema?

No artigo a seguir, falaremos sobre os principais 
desafios do Setor no país, o que pode ser feito 
para melhorar o cenário, quais os Projetos de Lei e 
Leis que influenciam a questão e que estão sendo 
discutidos nas Casas Legislativas.

1. PANORAMA DO SETOR

llorenteycuenca.com
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O principal desafio para o setor de Infraestrutura 
refere-se à melhoria no planejamento, sendo 
importante que haja um trabalho conjunto entre 
grupos políticos distintos para a elaboração de 
um Plano de Estado para a área, que funcione 
independentemente de quem esteja ocupando 
cargos nas esferas federal, estadual e municipal, 
e que seja suficientemente flexível para ser 
modernizado com a evolução das tecnologias, dos 
instrumentos normativos e da própria sociedade. O 
Marco Regulatório das Eólicas Off-Shore, é um bom 
exemplo de que havendo o entendimento de que 
a questão de infraestrutura é de vital importância 
para o país e não para o governo, é possível 
criar projetos suprapartidários que atendam a 
construção de um Plano de longo prazo.

Também é essencial entender a importância 
do setor Rodoviário, sem deixar de investir 
em outros modais. De acordo com a CNT 
atualmente as rodovias são responsáveis por 
60% do transporte de carga do país, dessa forma 
impõe-se necessário que os investimentos no setor 
continuem, especialmente para a melhoria da 
qualidade das já existentes, e a integração entre 
elas e outros modelos de transporte. Há que se 
dizer, no entanto, que os aumentos dos custos 
dos combustíveis e os compromissos ambientais 
de descarbonização da economia conferem a 
necessidade de investimentos em outras formas 
de transporte. Dessa forma, o aproveitamento da 
Bacia Hidrográfica brasileira, com o investimento 
no transporte aquaviário, e a modernização e a 
ampliação das ferroviais são essenciais para a 
eliminação dos gargalos logísticos. O Brasil possui 
atualmente apenas cerca de 30 mil KM de trilhos, 
e com uma distribuição logística ruim, já que o 
Sudeste concentra boa parte da malha ferroviária, 

os Estados Unidos, por exemplo, possuem 293 
mil km de trilhos e a China 100 mil Km, além 
disso, apesar de termos uma extensa rede de rios 
navegáveis, o transporte aquaviário representa 
apenas 16% do transporte de carga no país.

Atrair investimentos privados também é um 
grande desafio para o Brasil. Esses recursos podem 
ajudar a compensar a diminuição do investimento 
público, permitindo ao mesmo tempo que o Estado 
possa direcionar sua atuação a áreas essenciais 
como Saúde, Educação e Segurança. Para a atração 
de tais investimentos é necessário a criação de 
uma estrutura legal, regulatória e econômica, que 
torne atrativo para o investidor privado a alocação 
de recursos no país. Além disso, a gestão privada 
possibilitaria uma maior agilidade e eficiência na 
aplicação e direcionamento dos investimentos.

A defesa do modelo institucional das Agências 
Reguladoras também é um desafio para o país 
no que se refere ao setor de Infraestrutura. Nos 
últimos anos a importância das agências tem 
sido questionada e diminuída, em especial com 
o trespasse de suas competências por Órgãos de 
Controle. Deve-se ter em mente que estes devem 
funcionar como um auxiliar para a melhoria do 
sistema regulatório, e não como um inibidor 
e questionador de projetos. É importante que 
os Órgãos de Controle, especialmente o TCU, 
entendam que o bom desenvolvimento da 
Infraestrutura nacional depende da cooperação 
e relação direta entre o Poder Público e as 
instituições privadas, devendo a sua atuação 
fiscalizatória basear-se na análise finalística dos 
projetos.

2. PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O SETOR
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Inicialmente, deve-se fomentar a importância das 
Agências Reguladoras como autoridade técnica 
acerca das questões do setor, promovendo a sua 
participação na construção de uma agenda para 
o desenvolvimento da Infraestrutura nacional. 
Nesse sentido é preciso fortalecer cada vez mais 
as premissas trazidas pela Lei n. 13.848/2019, 
ou seja, a autonomia funcional, decisória, 
administrativa e financeira das Agências.

Além disso é importante que haja um constante 
aprimoramento regulatório, de forma que 
os procedimentos administrativos estejam 
sempre atualizados, dando uma maior clareza 
e uniformidade à aplicação legal, garantindo às 
partes interessadas segurança e estabilidade 
jurídica. É primordial que sejam instituídos 
mecanismos que impeçam decisões diferentes 
ou contraditórias sobre um mesmo tema em 
competências distintas, além de determinar que 
eventuais inovações legislativas promovidas, 
especialmente nas esferas estadual e municipal, 
que gerem consequências em setores regulados 
sejam precedidas de uma análise de impacto 
regulatório ampla e irrestrita.

Outra temática que pode melhorar sensivelmente 
o panorama do setor refere-se ao financiamento 
à execução dos projetos, dessa forma devem-
se buscar formas e fontes alternativas para 
tanto. Para que haja uma maior atratividade 
quantos aos projetos de infraestrutura nacionais 
é necessário que haja uma diminuição dos riscos 
econômicos (questões cambiais, por exemplo), 
além de estabilidade institucional com a adoção 
de um planejamento de médio/longo prazo para 
o Setor. Neste sentido, o PL 2646/2020, que versa 
acerca das Debentures de Infraestrutura, pode ser 

um divisor de águas para ampliar a captação de 
recursos para investimentos na área.

Questões inerentes aos Contratos de 
infraestrutura também devem ser observadas 
para a melhoria e desenvolvimento do 
setor, dentre as quais podemos destacar um 
estabelecimento de um racional mais justo 
e inteligente acerca da alocação de riscos 
contratuais; o entendimento pela Administração 
Pública que o Reequilíbrio Econômico-Financeiro 
é natural em Concessões e PPPs de infraestrutura 
que, via de regra, possuem uma duração longa; 
a diminuição da judicialização de questões 
contratuais, com uma maior utilização de meios 
alternativos de soluções de controvérsias como a 
Mediação, Arbitragem e “Dispute Boards”.

Por último, outro ponto que pode funcionar como 
atrativo de investimentos externos e internos do 
setor privado, refere-se às políticas ambientais 
estabelecidas pelo país, já que a segurança 
institucional para o investidor também demanda 
regras claras nesse aspecto. Cumpre salientar, 
neste sentido, que na COP26 o Brasil tornou-
se signatário de diversos regramentos para 
preservação ambiental, o cumprimento desses 
compromissos assumidos pelo governo brasileiro 
pode direcionar os olhares de Empresas e Fundos 
de Investimentos internacionais para o país, assim, 
as práticas de ESG, que também incluem políticas 
sociais e de governança, são fundamentais para o 
novo modelo de projetos de infraestrutura.

3. O QUE FAZER PARA 
MELHORAR O CENÁRIO?
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PL 7063/2017 – Cria a Lei Geral de Concessões, 
trazendo melhores práticas e mecanismos 
atualizados para a legislação. Entre os principais 
pontos trazidos pelo PL está a redução do valor 
mínimo exigido para a celebração de Parcerias 
Público-Privadas nos âmbitos de Estados e 
Municípios, passando de R$20 milhões para 
R$10 milhões em Estados, e para R$5 milhões 
em Municípios, de vital importância para atrair 
investimentos e parcerias em locais com uma 
menor arrecadação.

PL 2646/2020 – Institui as chamadas Debêntures 
de Infraestrutura, fornecendo incentivos fiscais 
para o emissor de títulos, com o objetivo de atrair 
investidores para os projetos do setor, cujos 
valores costumam girar na casa dos bilhões de 
reais. A aprovação do PL facilitaria a entrada de 
Fundos, que costumam investir em Infraestrutura, 
no Brasil, gerando novas fontes de custeio para 
as Concessionárias que irão gerenciar as obras 
(Hoje dependem basicamente de empréstimos 
bancários). Além disso, também é uma forma de 
suprir uma carência e defasagem de investimentos 
na área com a diminuição do fomento da Caixa e 
do BNDES para os projetos do setor.

Lei n. 14.301/2022 – A lei, oriunda do PL 
4199/2020, instituiu o programa de estímulo ao 
transporte por Cabotagem (BR do Mar), trazendo 
incentivos à redução dos custos para esse tipo 
de transporte, aumento na quantidade de rotas, 
e estímulo à competitividade no setor para esse 
tipo de transporte de cargas. Há que se dizer, 
no entanto, que disputas entre o Ministério da 
Economia e Ministério da Infraestrutura, além da 
falta de uma regulamentação, fazem com que as 
inovações do dispositivo não sejam usadas em sua 
totalidade. O principal ponto de discussão reside 
na possibilidade de empresas trazerem navios 
estrangeiros e com bandeiras estrangeiras para 
operar a cabotagem no país. Com a resolução 
desta questão a tendência é que o transporte de 
cargas por cabotagem no Brasil, que possui uma 
costa extensa, aumente significativamente.

Lei n. 14.273/2021 – A legislação conhecida como 
Novo Marco Legal do Transporte Rodoviário tem 
como objetivo ampliar a oferta do transporte 
ferroviário no país, através da facilitação da 
possibilidade de investimentos privados no 
desenvolvimento de novas linhas férreas, além de 
dinamizar o aproveitamento de trechos ociosos. 
A inovação legislativa se deu pela possibilidade 
da exploração e construção de linhas ferroviárias 
serem feitas através de autorização, assim como 
em outros setores. Além de facilitar a devolução 
de trechos que não sejam de interesse das 
Concessionárias, para que possam ser repassados 
à terceiros interessados.

4. IMPACTO LEGISLATIVO – AS PRINCIPAIS 
LEIS E PLS SOBRE O TEMA

ASSUNTOS PÚBLICOS
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É notório que nos últimos anos temos observado 
um avanço nas questões jurídicas e regulatórias 
referentes ao Setor de Infraestrutura no Brasil. 
Projetos de construção e concessão de Aeroportos, 
Portos, Ferrovias, Rodovias, Mobilidade Urbana 
e Saneamento Básico, no âmbito Federal, 
mas especialmente nos Estados, têm atraído 
investimentos privados, apesar do momento 
político e da pandemia da Covid19.

Há que se dizer, no entanto, que no que se 
refere à área, é importante que os investimentos 
sejam contínuos, de forma a manter o país 
constantemente modernizado, já que a ausência 
de uma infraestrutura adequada compromete o 
desenvolvimento e o próprio futuro do Brasil, já 
que a riqueza de uma nação pode ser medida, 
entre outras formas, pela sua capacidade produtiva 
e de consumo de bens e serviços, que podem 
ser potencializadas caso haja investimentos 
adequados em transporte, saneamento, energia, 
telecomunicações, e outros.

Deve-se ter em mente que os gastos nesses 
campos impulsionam um círculo virtuoso de 
desenvolvimento social e econômico, vez que 
geram um impacto direto e indireto nos níveis 
de emprego, já que pessoas são contratadas 
para realização dos projetos e a implementação 
dos mesmos levam desenvolvimentos as áreas 
onde são postos, além disso também impactam 
a renda local e dos entornos, gerando ao mesmo 
tempo uma maior eficiência econômica e um 
aumento da produtividade, que também significam 
a diminuição dos custos logísticos, levando a 
implementação de novos empreendimentos.

5. CONCLUSÃO
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Assim, deve-se trabalhar de forma a facilitar 
o crescimento do setor, em especial com 
investimentos privados, não significando dizer que 
os bancos públicos (BNDES e Caixa) não devam 
continuar investindo em infraestrutura, mas tão 
somente que eles devem funcionar como uma 
espécie de catalisador e idealizadores dos bons 
projetos.

A limitação dos recursos públicos é uma realidade 
pré-pandemia, que se acentuou com o surgimento 
da Covid19. Com a retração econômica global 
é provável que a dificuldade fiscal do Poder 

Público continue, assim atrair o capital privado é 
fundamental para que a Infraestrutura brasileira 
volte a crescer de uma maneira suficiente para 
sanar os desiquilíbrios e gargalos ainda existentes. 
Essencial, portanto, que a Sociedade e as empresas 
tenham um conhecimento do tema, e que a 
questão comece a ser debatida e endereçada de 
maneira mais efetiva pelo Poder Público.

IMPLEMENTAÇÃO 
DE NOVOS

EMPREENDIMENTOS

DIMINUIÇÃO
DOS CUSTOS

AUMENTO
DO EMPREGO E
RENDA DIRETO

E INDIRETO

AUMENTO DA
PRODUTIVIDADE

E EFICIÊNCIA

INVESTIMENTOS
EM

INFRAESTRUTURA
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