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28 de junho de 2016

Infraestrutura Logística

Programa de 
investimento logístico 
(US$ bilhões) 2015

Priscila Pacheco Trigo

Apesar do atraso no cronograma, primeiras concessões do 
Programa de Infraestrutura Logística 2015 devem ocorrer nos 

próximos meses

Fundamental para os ganhos de produtividade 
da economia brasileira, os investimentos em 
infraestrutura foram paralisados no ano passado 
em resposta às mudanças do ambiente econômico 
e político e aos efeitos das investigações sobre as 
grandes empreiteiras do País. Em 2015, houve 
somente uma concessão de três áreas portuárias 
no final do ano. Nem mesmo a segunda fase do 
Programa de Investimento Logístico (PIL) avançou, 
mais de um ano após ser lançada. Com atraso 
no cronograma, esperamos que as primeiras 
concessões ocorram nos próximos meses, conforme 
sinalizações recentes. Para 2016, quatro trechos 
rodoviários, quatro aeroportos e dois terminais 
portuários de passageiros deverão ser licitados, 
investimentos que podem somar aproximadamente 
R$ 14 bilhões ao longo dos próximos anos, segundo 
estimativas do governo federal. Além desse montante, 
aproximadamente R$ 10 bilhões devem ser aprovados 
para terminais portuários de uso privativo. Entretanto, 
para que isso ocorra, é preciso que os principais 
gargalos enfrentados pelo setor sejam enfrentados. 

Entre eles, destacamos a necessidade de equalização 
da taxa de retorno, a maior participação de empresas 
estrangeiras e nacionais de porte médio e melhores 
garantias jurídicas.

Lançado em junho do ano passado, o PIL 2015 
contempla aportes de R$ 198,4 bilhões, conforme 
estimativa do Governo Federal. Ao todo, o plano 
prevê a concessão de cerca de 7 mil km de 
rodovias, 7,5 mil km de novas linhas ferroviárias, 
construção de 63 terminais de uso privativo (TUPs), 
arrendamento de 50 terminais e concessão de 
4 aeroportos, além de aportes em concessões 
existentes. Apesar do atraso no cronograma inicial, 
esperamos que os primeiros leilões dessa segunda 
fase do programa aconteçam nos próximos 
meses. O ambiente econômico, com os primeiros 
indícios de retomada da atividade doméstica e a 
desaceleração da inflação, e a proximidade de 
um novo ciclo de redução da taxa básica de juros 
devem contribuir para o interesse dos agentes em 
participar das próximas concessões.
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Ferrovias Rodovias Portos Aeroportos
Fonte: Governo Federal
Elaboração: BRADESCO

No modal rodoviário, esperamos que dois trechos 
sejam leiloados ainda neste ano. São projetos 
que já foram aprovados, com ressalvas, pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU). O trecho 
formado pelas BRs-364/365, entre Goiás e Minas 

Gerais, e o trecho das BRs-476/153/282/480, 
entre Paraná e Santa Catarina (também 
conhecida como Rodovia do Frango). Depois 
de feitas as correções sugeridas pelo TCU, os 
leilões serão realizados 90 dias após o edital 
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Leilões aguardados para este ano – 
Rodovias 

ser lançado. Tais leilões de rodovias federais, que 
são esperados para este ano, somam 837 km de 

extensão e englobam aportes estimados em R$ 7,6 
bilhões ao longo da concessão.

Trecho Km Investimento
R$ bilhões

BR-476/153/282/480 - Rodovia do Frango PR - SC        399,8 4,5

BR 364/365 GO - MG        437,0 3,1

Total        836,8   7,6 
Fonte: Governo Federal
Elaboração: BRADESCO

Para que esse processo se dê de forma contínua, 
esperamos a concessão de outros dois trechos 
rodoviários no início de 2017: o das BRs-364/060 entre 
Mato Grosso e Goiás (que atualmente está em fase 
de avaliação no TCU) e o trecho entre Mato Grosso 
e Pará da BR-163, em audiência pública. O prazo de 
concessão dessa rodovia poderá ser reduzido dos 
tradicionais 30 para 12 anos, conforme sugerido pela 
Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). 
A preocupação é que não haja interessados nessa 
concessão, pois o governo também concederá à 
iniciativa privada um trecho ferroviário que seguirá 
paralelo à rodovia, o que poderá reduzir o fluxo 
pedagiado. O governo federal ainda tenta mostrar ao 
setor privado que não haverá redução do fluxo, mas a 
queda do tempo de concessão melhora a atratividade 
desse trecho. O Ministério dos Transportes também 
começou a receber estudos técnicos para um trecho 
de 199 km da rodovia BR-101 na Bahia, com estimativa 
de investimento de R$ 1,6 bilhão. 

Entre o primeiro PIL e essa nova versão, serão 
implementadas algumas mudanças. O leilão de 
rodovias deverá ocorrer somente 90 dias após o 
lançamento do edital, prazo que era de 30 dias na 
primeira fase. Esse é um pedido das concessionárias 
para que haja tempo suficiente para a elaboração da 
proposta. Outra possiblidade é condicionar a execução 
dos investimentos ao tráfego efetivo da estrada. Em 
relação ao PIL 2012, a estimativa de tráfego não tem se 
verificado e, mesmo assim, as concessionárias devem 
iniciar o processo de duplicação das vias antes da 
cobrança de pedágios, deixando toda a via duplicada 
em seis anos. Interessante relatar que o maior avanço 
no setor rodoviário se deve à maior experiência nesse 
modal, uma vez que desde 1995 foram concedidos 
mais de 11 mil km ao setor privado.

Ainda para aliviar as contas públicas dos estados, a 
Comissão Mista do Congresso aprovou no final de 
maio o relatório da medida provisória 708/15, que 
prevê que mais de 10 mil km de rodovias estaduais 
sejam retomadas pela União. Esses trechos foram 
repassados aos estados em 2002, totalizando cerca 
de 14,5 mil km. Se aprovada pela Câmara e pelo 

Senado, a manutenção desses trechos deverá ser 
de responsabilidade do governo federal, que também 
poderá optar pela concessão à iniciativa privada.

Nesse sentido, alguns estados também mostram 
interesse em leiloar parte da sua malha rodoviária. O 
governo de São Paulo espera leiloar quatro lotes, que 
superam 2,2 mil km de extensão. Em Minas Gerais, 
há um total de 12 mil km de rodovias passíveis de 
concessão. Já o governo do Paraná mostrou interesse 
em conceder a rodovia PR-280/092, que soma aportes 
de R$ 2,5 bilhões.

Somado a isso, quatro aeroportos estão em consulta 
pública que perdurará até a próxima semana. Todos 
eles, Salvador (BA), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC) 
e Porto Alegre (RS) estão listados no PIL 2015. Os três 
primeiros devem ser concedidos por 30 anos, enquanto 
em Porto Alegre a concessão terá prazo de 25 anos. Ao 
todo, estimam-se investimentos de R$ 6,1 bilhões e a 
previsão é que os leilões ocorram em um mesmo dia. 
O aeroporto de Cuiabá (MT) está na lista das próximas 
concessões. Entretanto, não há estimativa preliminar 
do montante de investimentos e os estudos já podem 
ser entregues para análise do TCU desde maio. Entre 
os regionais, temos a concessão de cinco aeroportos 
localizados em Campinas, Bragança Paulista, Jundiaí, 
Ubatuba e Itanhaém, que foi lançada no mês passado. 
Os investimentos estão estimados em R$ 90,1 milhões, 
nos trinta anos da concessão. Já em Minas Gerais, 
a expectativa é que o governo conceda à iniciativa 
privada o aeroporto localizado no Vale do Aço.

Investimento
R$ bilhões

Fortaleza (CE) 1,3
Salvador (BA) 2,3
Porto Alegre (RS) 1,6
Florianópolis (SC) 0,9
Total 6,1

Leilões aguardados para este ano – Aeroportos

Fonte: Governo Federal
Elaboração: BRADESCO
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A regra de condicionar os investimentos ao tráfego 
efetivo também poderá valer na concessão dos quatro 
aeroportos. Outra diferença para os aeroportos é que 
a Infraero não participará dos processos – lembrando 
que, nos leilões anteriores, a empresa detinha 49% da 
concessão. Essa mudança se deve também ao ajuste 
fiscal em curso, que acaba afetando a capacidade de 
envolvimento dos entes públicos. 

O único segmento que já registrou concessões foi o 
de portos, no âmbito do PIL 2015. Foram leiloadas 
três áreas no Porto de Santos no final de 2015, com 
investimentos estimados em R$ 600 milhões. Ademais, 
foram aprovados 27 terminais de uso privativo desde 
o lançamento do programa, que somam R$ 5,23 
bilhões de aportes. Neste ano também foi realizado o 
leilão de arrendamento da área de movimentação de 
passageiros no Porto de Salvador, cujos investimentos 
deverão somar R$ 7 milhões. A concessão de outra 
área portuária para passageiros, a do Porto de Recife, 
é esperada para o fim de agosto. No entanto, os 
leilões de áreas portuárias foram cancelados por duas 
vezes, em março e junho, sob alegação de falta de 
interessados. O setor privado espera uma definição 
para as obras que devem viabilizar o transporte de 
cargas no Pará. Ainda não foi definida nenhuma data 
para a realização dos leilões dessas áreas.

Investimentos
R$ milhões

TUPs já aprovados 5.230

TUPs para aprovação 4.770

Passageiros Salvador 7

Passageiros Recife -

Total 10.007

Leilões aguardados para este ano – Portos

Fonte: Governo Federal
Elaboração: BRADESCO

Por outro lado, o modal que menos avançou foi o 
ferroviário. Os trechos estão sendo estudados desde 
a primeira divulgação do PIL em 2012 e nenhum foi 
leiloado até então. O processo esbarra, em grande 
medida, no modelo regulatório de livre passagem. O 
modelo atual prevê a contratação de toda a capacidade 
das concessionárias pela empresa Valec, e já está sendo 
estudada uma nova proposta de modelo antes de serem 
leiloados os trechos ferroviários. Enquanto o novo modelo 
não é desenhado, os projetos continuarão no papel. No 
PIL 2015, foram apresentados cinco trechos que somam 
R$ 86,4 bilhões. A maior parte desse montante (R$ 40 
bilhões) refere-se à construção da Bioceânica, que 
abrange 3,5 mil km em território nacional. 

Para que essas obras aconteçam, temos que 
considerar tanto a questão das empresas que 
estarão habilitadas para as construções como a 
disponibilidade de financiamento. Sobre a primeira 
consideração, esperamos que empreiteiras de médio 
porte ganhem espaço em resposta à escassez de 
recursos públicos, como alternativa às grandes 
construtoras. Na primeira versão do PIL, somente 
em uma ocasião, um consórcio formado por médias 
empresas venceu a disputa. Isso ocorreu com o trecho 
da BR-050 entre Cristalina (GO) e a divisa dos estados 
de Minas Gerais e São Paulo. Isso deverá ocorrer 
especialmente nas concessões de rodovias. No 
mesmo sentido, as empresas estrangeiras poderão 
se envolver. Para tal, o governo poderá aceitar que os 
documentos de qualificação técnica dos concorrentes 
possam ser trazidos do seu país de origem, tema que 
já tem sido discutido.

Por outro lado, a discussão sobre as fontes 
de financiamento para esses projetos passa 
necessariamente pelo BNDES. Na atual conjuntura, 
para que isso ocorra, será necessário que os 
recursos da instituição sejam focados na área de 
infraestrutura. Além disso, pelo menos 10% do 
investimento desses projetos de infraestrutura 
deverão ser financiados via mercado de capitais 
para que o aporte do BNDES seja referenciado em 
TJLP. Desse modo, também há algum incentivo para 
desenvolver o mercado de debêntures. De qualquer 
forma, a escassez de recursos públicos e o elevado 
patamar das taxas de juro deverão ser compensados 
pelo aumento das taxas de retorno do investimento, 
ponto que também está sendo alinhado.

Dessa forma, podemos esperar investimentos 
de cerca de R$ 24 bilhões a serem aprovados e 
licitados neste ano, considerando dois trechos 
rodoviários, quatro aeroportos, duas áreas portuárias 
para passageiros e algumas dezenas de terminais 
privativos. Isso representa apenas 12% dos 
investimentos anunciados no âmbito do PIL. Os 
atrasos no cronograma e a demora em definir novas 
regras reforçam que os desafios para a infraestrutura 
logística continuam presentes. Além disso, há um 
aprendizado entre as concessões já realizadas e 
esse próximo lote a ser concedido ao setor privado, 
de forma que podemos aguardar ajustes ao longo 
dos próximos meses. De qualquer modo, a criação 
do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) 
em maio passado mostra disposição ao diálogo 
com os investidores, reforçando essa fase mais 
favorável para os projetos logísticos. Assim, 
esperamos que a melhora do ambiente econômico, 
aliada a essa expectativa de mudanças à frente, 
proporcione retomada gradual dos investimentos em 
infraestrutura nos próximos anos. 
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Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa - Superintendente executivo
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Análise Setorial:  Regina Helena Couto Silva / Priscila Pacheco Trigo
Pesquisa Proprietária:  Leandro Câmara Negrão / Ana Maria Bonomi Barufi
Estagiários:  Wesley Paixão Bachiega / Carlos Henrique Gomes de Brito / Bruno Sanches Honório / Mariana Silva de Freitas

Equipe Técnica

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 elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma 
hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, 
ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou 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).


