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30 de março de 2017

Priscila Pacheco Trigo

Infraestrutura

Agenda de concessões de infraestrutura será extensa neste ano

O governo federal anunciou novos projetos de 
infraestrutura neste mês para serem leiloados 
nos próximos trimestres, complementando os 
que haviam sido apresentados em setembro 
de 2016 no âmbito do Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI). Daquela primeira leva de 
projetos, tivemos a venda da Celg D, a concessão 
de quatro aeroportos e de duas áreas portuárias. 
Somente para o primeiro semestre, o governo 
federal espera leiloar mais dois projetos de portos, 
35 lotes de linhas de transmissão de energia 
e campos marginais de petróleo. No segundo 
semestre, teremos outras rodadas, que incluirão 
novos projetos de rodovias, ferrovias e campos de 
petróleo, além da concessão à iniciativa privada 
de diversos ativos das empresas públicas de 
saneamento e de distribuição e geração de energia 
elétrica. Para que tudo saia do papel, o governo 
federal está trabalhando nas questões relacionadas 
ao arcabouço jurídico e ao retorno de cada 
segmento. Assim, considerando todos os projetos 
anunciados no PPI, os investimentos devem somar 
pelo menos R$ 85 bilhões, que deverão contribuir 
para o crescimento da economia brasileira a partir 
de 2018. Por fim, com as concessões, o governo 
federal estima arrecadar R$ 20 bilhões neste ano, 
contribuindo para o ajuste das contas públicas.

Considerando os projetos anunciados até 
agora, o governo conseguiu leiloar com sucesso 
a Celg D em novembro do ano passado, além 
de quatro aeroportos e duas áreas portuárias 
em março deste ano. A Celg D faz parte dos 
sete ativos da Eletrobras que o governo havia 
listado para conceder à iniciativa privada. Nesse 
caso, a Eletrobras (51%) dividia a participação 

com o governo de Goiás (49%). Um grupo italiano 
ofereceu R$ 2,187 bilhões por 95% da ações da 
distribuidora, o que representa um prêmio de 
cerca de 28,0% do valor mínimo estabelecido. A 
empresa vencedora, a única a participar do leilão, 
ainda estima investimentos de R$ 3 bilhões para 
os próximos três anos em melhorias.

Já os quatro aeroportos, de Fortaleza, Salvador, 
Florianópolis e Porto Alegre, foram leiloados 
simultaneamente e devem somar investimentos 
de R$ 6,6 bilhões em cinco anos. Os vencedores  
os arremataram por R$ 3,72 bilhões, sendo R$ 
1,46 bilhão a ser pago na assinatura do contrato. 
O valor responde por um ágio médio de 93,6%. Os 
75% restantes da outorga serão pagos em parcelas 
anuais ao longo do período de concessão, sendo 
25 anos para o aeroporto de Porto Alegre e 30 
anos para os demais aeroportos concedidos nessa 
rodada, todos com possiblidade de prorrogação 
por mais 5 anos. Ao todo, participaram do leilão 
três grupos europeus, sendo que no aeroporto de 
Salvador houve somente um lance. 

No último dia 23, foi também realizado o leilão 
de arrendamento de duas áreas no terminal de 
combustíveis de Santarém (PA), que devem 
exigir investimentos de R$ 30 milhões. O mesmo 
grupo arrematou as duas áreas com oferta de 
outorga de R$ 68,2 milhões. Participaram três 
grupos, sendo que o leilão da área STM05 teve 
apenas um interessado. O prazo de concessão 
é de 25 anos com possibilidade de prorrogação 
por igual período. O concessionário também terá 
de pagar um custo fixo mensal e uma taxa por 
tonelada movimentada1. 

1  O STM 04 terá aluguel de R$ 2,5 mil por mês e taxa de R$ 1,35 por tonelada movimentada. O STM 05 terá aluguel de R$ 25 mil e taxa de 
R$ 5,40 por tonelada movimentada.
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Resultados dos leilões realizados 

Fonte: Governo Federal, Bradesco

Data 
divulgação Projeto Leilão 

realizado

Investimento 
estimados
R$ bilhões

Outorga 
mínima

R$ milhões

Outorga 
mínima à 

vista 
R$ milhões

Consórcios 
vencedores

Outorga 
realizada

R$ milhões

Outorga 
mínima + ágio 

-  à vista
R$ milhões

Ágio

set-16 Celg D 30/11/2016                3,00 1700 1700 Enel 2187 2187 28,6%

set-16 Aeroporto Porto Alegre 16/03/2017 1,90 124 31
Fraport

384 291 837,1%

set-16 Aeroporto Fortaleza 16/03/2017 1,40 1441 360 1506 425 18,0%

set-16 Aeroporto Salvador 16/03/2017 2,35 1240 310 Vinci 1591 661 113,2%

set-16 Aeroporto Florianópolis 16/03/2017 0,96 211 53 Zurich 
Flughafen 241 83 58,1%

set-16 Terminal Santarém (PA) 
STM04 23/03/2017 0,02 45 11 Consórcio Porto 

Santarém

52 18 62,5%

set-16 Terminal Santarém (PA) 
STM05 23/03/2017 0,01 60 15 95 50 231,5%

Vale destacar algumas melhorias das regras de 
concessões que foram aplicadas no caso dos  
aeroportos, com destaque para i) a adoção de 
gatilho para a demanda, ii) a ausência da Infraero 
e, iii) a forma de pagamento da outorga. Os 
contratos de concessão de aeroportos realizados 
anteriormente previam investimentos em determinado 
prazo, independentemente da demanda por serviços 
aeroportuários. Assim, as concessionárias ganhadoras 
deveriam investir mesmo com a redução da demanda 
ocorrida nos últimos anos por conta da recessão 
econômica, o que resultou na redução das receitas 
que deveriam ser auferidas de acordo com os estudos 
de viabilidade dos projetos. Já no leilão mais recente, 
o governo optou por incluir gatilhos de demanda para 
acionar os investimentos previstos ao longo de todo 
o período de concessão, garantindo que estes serão 
realizados quando atingirem certo volume de demanda 
pré-definido, de forma a oferecer maior racionalidade 
aos aportes exigidos. A Infraero, que participava com 
49% da Sociedade de Propósito Específico (SPE), ficou 
de fora nos leilões deste ano. Destacamos que 25% 
da outorga pedida deve ser paga à vista (assim como 
o prêmio) e o restante será realizado em pagamentos 
anuais ao longo da concessão. Essa forma de 
pagamento também foi utilizada nos leilões portuários. 
Ademais, ressaltamos duas outras questões relevantes 
para todos os projetos pautados: i) os leilões serão 
divulgados em português e inglês e terão um prazo de 
100 dias para que as empresas avaliem os projetos, 
e ii) a viabilidade ambiental é pré-requisito para a 
aprovação de qualquer projeto a ser concedido, como 
sinaliza a participação do Ministro do Meio Ambiente 
no conselho do PPI.

Mesmo com todas as mudanças mencionadas, os 
leilões realizados neste ano mostraram a presença 
exclusiva de grupos estrageiros e a pequena 
competição entre eles, uma vez que alguns ativos 
tiveram a participação de apenas um grupo. Parte 
disso deriva do fato de muitas empresas brasileiras 
estarem excessivamente alavancadas ou até mesmo 
envolvidas nas investigações da Operação Lava Jato. 
Ademais, o arcabouço jurídico e os riscos associados 
nesses contratos de longuíssimo prazo pesam sobre o 
retorno exigido pelo investidor. Importante mencionar 
que as empresas estrangeiras continuarão presentes 
nas concessões de infraestrutura, mas esperamos 
também a participação de empresas nacionais nos 
próximos leilões.

Segundo os cronogramas originais, o governo 
espera conceder à iniciativa privada diversos 
projetos ainda neste ano, que vão desde novos 
investimentos, privatização de empresas estatais 
e prorrogação/renovação de concessões já 
existentes. Entre os projetos logísticos, estão 
terminais portuários (com leilão agendado), 3 ferrovias, 
2 rodovias, além da renovação antecipada de sete 
terminais portuários e de 5 ferrovias. No setor de 
energia elétrica, a expectativa é que 5 hidrelétricas e 
6 distribuidoras sejam privatizadas. O governo ainda 
deve leiloar, em abril, 35 lotes de linhas de transmissão 
e espera realizar 3 leilões de petróleo e gás ao longo 
do ano, sendo que um deles já está agendado para 
maio e os outros devem ficar para setembro. Por fim, 
o governo pretende privatizar 3 empresas estatais de 
saneamento ainda neste ano. Maiores detalhes dos 
projetos estão disponíveis na tabela a seguir.
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Segmento Projetos Previsão de 
leilão

Investimento
R$ bilhões

Portos

Terminal de Trigo no Rio de Janeiro (RJ) 20/04/2017               0,09 

Terminal de Cavalo Madeira no Porto de Santana (AP) 1º sem/2018    0,46 

Terminal de Celulose no Porto de Itaqui (MA) 1º sem/2018

Terminal de Celulose no Porto do Paranaguá (PR) 1º sem/2018

Terminal de Veículos no Porto do Paranaguá (PR) 1º sem/2018
Renovação do contratos de arrendamento de 7 terminais portuários
MA, SP, PE, RJ, PA, SC 2017               0,95 

Ferrovias

Norte-Sul (SP/MG/GO/TO) 2º sem/17             13,00 

Fiol (BA) 2º sem/17  nd 

Ferrogrão (MT/PA) 2º sem/17             12,00 
Renovação antecipada dos contratos de 5 concessionárias 
ALL Malha Paulista, MRS Logística, FCA, EFVM, EFC

2º sem/2017 e
1º sem/2018             25,00 

Rodovias

BR-364/365 (Goiás / Minas Gerais) 2º sem/17               2,70 

BR-101/116/290/386 (Rio Grande do Sul) 2º sem/17               4,20 

BR-101 (Santa Catraina) 1º sem/2018               4,00 
Relicitação de 3 trechos rodoviários após térmico da concessão
BR-0116 RJ/SP; BR-116 RJ; BR-040 MG/RJ 2021  nd 

Energia

Hidrelétrica - São Simão (na divisa entre Minas Gerais e Goiás) 2º sem/17  nd 

Hidrelétrica - Miranda (Minas Gerais) 2º sem/17  nd 

Hidrelétrica - Volta Grande (São Paulo) 2º sem/17  nd 

Hidrelétrica - Pery (Santa Catarina) 2º sem/17  nd 

Hidrelétrica - Agro Trafo (Tocantins) 2º sem/17  nd 

Distribuidora - Boa Vista Energia 2º sem/17  nd 

Distribuidora - Companhia de Eletricidade do Acre 2º sem/17  nd 

Distribuidora - Amazonas Distribuidora de Energia 2º sem/17  nd 

Distribuidora - Centrais Elétricas Rondônia 2º sem/17  nd 

Distribuidora - Companhia Energética de Alagoas 2º sem/17  nd 

Distribuidora - Companhia de Energia do Piauí 2º sem/17  nd 

35 lotes de linhas de transmissão de energia - 20 estados abr/17             13,16 

Petróleo

4ª Rodada de leilões de campos marginais de petróleo e gás natural 11/mai  nd 

2ª Rodada de leilões sob regime partilha - pré-sal set/17  nd 

14ª Rodada de leilões de blocos exploratórios óleo e gás sob regime de concessão set/17  nd 

Saneamento

3 empresas estatais de saneamento 
RJ, RO, PA 2º sem/17  nd 

10 empresas estatais de saneamento 
AC, AP, SC, AL, CE, MA, PB, PE, RN, SE 1º sem/18  nd 

4 empresas estatais de saneamento 
BA, PI, TO, AM 2º sem/18  nd 

Projetos a serem concedidos à iniciativa privada

Fonte: Governo Federal, Bradesco

Para que os próximos leilões também sejam 
bem sucedidos, o governo vem trabalhando para 
alterar algumas regras. As rodovias deverão contar 
com o mecanismo de gatilho para a demanda e com 
o pagamento de outorga de 25% na assinatura do 
contrato, sendo o restante diluído pelo período de 
concessão. Para o setor de petróleo, em novembro do 
ano passado foi modificada a participação da Petrobras 
nos campos de pré-sal, passando de mandatória para 
direito de preferência. Assim, tendo em vista a retração 
dos investimentos da empresa e a necessidade de 
geração de caixa, a nova regra permitirá que a estatal 

decida se participa ou não do leilão. Somado a isso, 
está em discussão a mudança da regra de conteúdo 
nacional no setor de óleo e gás. Destacamos também 
a Medida Provisória 752/16, que está em discussão 
na Comissão Mista. Essa MP autoriza a prorrogação 
contratual das concessões ferroviárias, permitindo a 
correção de falhas nos contratos assinados na década 
de 90 e define as condições para o compartilhamento 
da malha ferroviária e o direito de passagem. A 
expectativa é que a medida seja aprovada pela 
comissão ainda em março e enviada à Câmara até o 
dia 11 de abril. A aprovação da MP é condição essencial 
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para que os investimentos de R$ 25 bilhões em cinco 
renovações de ferrovias sejam realizados, conforme 
estimativa do PPI. 

Entre os desafios, merece atenção o novo modelo 
de financiamento, mais próximo do padrão 
internacional, mas que requer alguns ajustes. 
Os novos projetos terão menor participação de 
financiamento subsidiado (majoritariamente proveniente 
do BNDES), diante do ajuste fiscal em curso das 
contas públicas. Ao mesmo tempo, exige-se que parte 
maior dos projetos seja financiada com a emissão de 
debêntures, sendo que o BNDES poderá subscrever até 
50% do que for emitido. A ideia é fomentar o mercado 
de capitais e utilizá-lo como fonte de recursos relevante 
à infraestrutura. O novo modelo de financiamento ainda 
quer ampliar as fontes de financiamento, permitindo a 
participação de bancos privados, fundos de pensão e 
investidores estrangeiros ou pessoa física. No modelo 

antigo, os bancos privados participavam normalmente 
com o financiamento-ponte, cujo prazo de concessão 
variava entre 12 e 18 meses e que eram utilizados 
até o momento de liberação dos recursos do BNDES. 
Os ativos das grandes empreiteiras estavam entre as 
garantias exigidas pelos bancos. No atual cenário, com 
muitas empresas envolvidas na Operação Lava Jato e 
a participação de empresas menores ou operadores de 
serviços de infraestrutura, as garantias devem se voltar 
ao projeto, segundo expectativa do PPI. Nota-se que 
mesmo com essas alterações, parcela importante do 
financiamento ainda será subsidiada, mas em menor 
intensidade. Nesse sentido, o BNDES divulgou as novas 
regras para empréstimos, beneficiando especialmente 
os aportes de saneamento básico e energia solar, 
alguns equipamentos de mobilidade urbana, ferrovias, 
hidrovias e transporte de gás e biocombustíveis, que 
poderão ter até 80% do financiamento custeado por 
TJLP. 

Segmentos
Participação máxima em TJLP

De Para

Saneamento 80

80

Energia solar 70

Mobilidade - Sistema sobre trilhos e BRTs 80

Logística - Ferrovias e Hidrovias 80

Transporte de gás 70

Transporte de biocombustíveis 70

Energia eólica, biomassa, cogeração e PCHs 70 70

Logística - Portos 70
60

Distribuição de gás 70

Energia hidrelétrica UHEs 70

50
Energia termoelétrica e gás natural (UTEs) 70

Rodovia 70

Mobilidade - demais segmentos 70

Aeroportos 40 40

Transporte de petróleo 70
30

Tecnologia de informações e comunicação - TIC 25

Distribuição de energia elétrica 35 25*

Transmissão de energia elétrica 50 0

Participação máxima de TJLP nos 
aportes do BNDES (em %)

(*) particpação em TJLP condicionada a participação em 
mercado igual ou superior

Fonte: BNDES, Bradesco

A pauta extensa de discussões pode levar a algum 
atraso no cronograma desses projetos listados 
como prioritários pelo PPI. Além disso, não é 
incomum atrasos em cronograma de grandes projetos 
de infraestrutura. Entre os projetos que podem atrasar, 
estão rodovias e ferrovias, mas parece que esse atraso 
está limitado a alguns meses. Dada a importância das 
discussões para o sucesso dos leilões, alguma lentidão 
no cronograma não altera a nossa visão de que a 
infraestrutura deverá ganhar força, contribuindo para 
o crescimento do PIB potencial nos próximos anos. 

Além disso, a concessão desses projetos deve 
contribuir para o ajuste das contas públicas, uma 
vez que aumenta a arrecadação dos governos 
federal e estadual e das estatais envolvidas. Na 
venda da Celg D, Eletrobras e governo de Goiás 
arrecadaram R$ 2,187 bilhões. No leilão dos quatro 
aeroportos, o governo federal arrecadou R$ 3,72 
bilhões, sendo que R$ 1,46 bilhão será pago neste 
ano (25% da outorga mínima e ágio), no momento da 
assinatura do contrato, e o restante em pagamentos 
anuais ao longo da concessão. Para este ano, o 
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governo federal estima que as concessões poderão 
gerar uma arrecadação de R$ 20 bilhões. O montante 
pode parecer modesto perto do número de projetos, 
mas parte das concessões que serão realizadas neste 
momento terá o pagamento de outorga somente em 
2018. 

Por fim, as concessões listadas até agora devem 
gerar investimentos de pelo menos R$ 85 bilhões 
nos próximos anos. Em logística, a expectativa é 
de aportes de R$ 69 bilhões, sendo que esse valor 
não considera os projetos de uma rodovia e uma 
ferrovia, cujos investimentos não foram estimados 
pelo governo. As áreas portuárias já leiloadas em 
Santarém terão investimentos de R$ 1,53 bilhão. 
Em energia elétrica, só foram divulgados os aportes 
necessários para transmissão de energia, que 
exigem investimentos de R$ 13,16 bilhões. Para as 
privatizações das hidrelétricas e distribuidoras, o 
governo não estima o valor dos investimentos, mas 
acreditamos que os aportes serão necessários quando 
o concessionário assumir. Nesse sentido, importante 
divulgar que o concessionário da Celg D anunciou 
aportes de R$ 3 bilhões para os próximos três anos. 
Em petróleo e saneamento também não há estimativa 
de investimentos, mas sabemos que serão robustos. 

Vale dizer que outros projetos de infraestrutura 
devem ser anunciados em breve, uma vez que já 

estão em estudo pelo BNDES ou em procedimento 
de manifestação de interesse. Por ora, estão 
mapeados: a licitação de aeroportos nacionais e alguns 
regionais e de trechos rodoviários e ferroviários; o 
arrendamento de terminais portuários e os leilões de 
energia elétrica e de campos de petróleo. Desse modo, 
no ano passado, o Ministro da Fazenda anunciou que o 
governo espera investimentos de R$ 269 bilhões com 
as concessões, privatizações e renovações de contratos 
que serão realizadas pelos próximos quatro anos.

Projetos US$ bilhões

Petróleo e gás 90,60

Energia elétrica 65,50

Telecomunicações 43,60

Rodovias 26,60

Saneamento 10,90

Ferrovias 10,10

Demais projetos 21,70

Total 269,00

Projetos de infraestrutura a serem concedidos 
nos próximos quatro anos – anúncio em set/2016

Fonte: Governo Federal, Bradesco
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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 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).
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