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BALANÇO E 
PERSPECTIVAS PARA 
A INFRAESTRUTURA
Queda dramática de investimentos evidencia a necessidade de avanços 

institucionais e visão de prioridade estratégica para o Brasil

Cláudio Frischtak* e Katharina Davies**

O país necessita de uma revolu-
ção em infraestrutura, mas o Esta-
do simplesmente não tem a capaci-
dade e os meios de levá-la adiante. 
O setor privado será o elemento es-
truturante dessa revolução.

Há o reconhecimento de que o 
investimento em infraestrutura 
necessita ser uma política de Es-
tado – uma política inteligente, 
estabelecendo as obrigações es-
tatais no âmbito do planejamento 
e regulação, mas com suas limita-
ções no plano do financiamento e 
da execução. A política desenhada 
para mobilizar o potencial de con-
tribuição do setor privado, por sua 
vez, deve ocorrer sem subsídios ou 
artificialismos. De fato, o envolvi-
mento do setor privado se tornou 
imprescindível não somente por 
conta das restrições fiscais de na-
tureza conjuntural. Razão mais im-
portante é o filtro que a iniciativa 
privada estabelece quanto à quali-
dade dos projetos, a eficiência na 
execução e os serviços resultantes. 

Nessa perspectiva, é essencial 
um maior envolvimento dos ban-
cos privados e mercados de capi-
tais no financiamento dos projetos. 
Pois quando são empresas privadas 

a propor os projetos, contratar as 
obras, equipamentos e serviços, e 
quando essas empresas têm seus 
recursos direta ou indiretamente 
expostos ao risco do projeto e de 
sua execução, o interesse público 
tende a ser mais bem atendido. Ao 
Estado cabe assegurar que os pro-
jetos obedeçam a uma lógica de pla-
nejamento e que sejam regulados 
e fiscalizados por agências de fato 
independentes, e não como apên-
dices do executivo. 

Balanço geral 

O Brasil investiu no ano passado 
2,37% do PIB em infraestrutura, o 
mesmo que o ano anterior – ape-
nas as telecomunicações apresen-
tam ganhos reais e como proporção 

do PIB e nos demais setores hou-
ve retrocesso. Deveríamos investir 
3% do PIB apenas para compensar 
a depreciação do capital fixo per 
capita e para sustentar um cres-
cimento entre 4% e 5% a.a. – hoje 
acima do nosso potencial, mas al-
cançável com reformas na econo-
mia – os investimentos em infraes-
trutura deveriam ser da ordem de 
6% do PIB. Ademais, a moderniza-
ção da nossa infraestrutura irá re-
querer um esforço dessa ordem de 
magnitude por cerca de duas déca-
das, tal qual se realizou nas econo-
mias asiáticas, no sul da Europa e 
se vem fazendo no Chile e, mais re-
centemente, no Peru. 

 As projeções da Inter.B  suge-
rem uma contração em todos os 
segmentos em 2015, mais concen-
trada em transportes rodoviários e 
aeroviários. Projetamos para este 
ano que os investimentos deverão 
cair para 1,79% do PIB (com base 
numa expansão nominal de 6,9%, 
sendo o crescimento real projeta-
do de -1,6%). Reverter esse quadro 
e ampliar os investimentos de for-
ma sustentável é o grande desafio. 

Não apenas há necessidade de 
ampliar os investimentos, mas tam-
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O PERFIL DOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA 

Investimentos em infraestrutura por instância pública e privada,  % PIB

Fonte: Inter. B

Investimentos em infraestrutura por segmento  % PIB
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bém melhorar a eficiência com que 
são realizados. O país desperdiça 
um grande volume de recursos que 
aplica por conta das conhecidas di-
ficuldades de execução concentra-
das no setor público. 

   
Público e privado

Não houve uma alteração signi-
ficativa na composição dos inves-
timentos em infraestrutura no pe-
ríodo 2007-14. Os investimentos 
se mantiveram aproximadamente 
com a mesma participação no PIB, 
com um pequeno aumento no âm-
bito privado e diminuição da esfe-
ra pública.

Os investimentos em infraestru-
tura tiveram uma expansão nominal 
de 7,10% em 2014, um crescimento 
real de apenas 0,66%. Esse valor diz 
respeito à soma dos investimentos 
nos setores de energia, telecomu-
nicações, saneamento e transpor-
tes.  Como porcentagem do PIB, não 
houve alteração: os investimentos 
permaneceram em 2,37%. 

Ao decompor o valor total de R$ 
130,9 bilhões investidos em 2014, a 
maior participação advém do setor 
privado. Com gastos totais no va-
lor de R$ 70,7 bilhões e represen-
tando uma variação nominal de 
12,31% com relação a 2013, as em-
presas privadas foram as que mais 
investiram em infraestrutura, ten-
dência observada nos últimos anos, 
desde 2007. O governo e as estatais 
federais – no seu conjunto – inves-
tiram aproximadamente o mesmo 
que as empresas e autarquias esta-
duais, 0,54% e 0,55% do PIB, res-
pectivamente. 

Numa comparação do período 
2007-12 e a média dos dois últimos 
anos, enquanto o incremento de 
gastos foi de 0,18% do PIB, a par-
ticipação privada se ampliou em 
0,11% e o setor público em 0,7%.  
Essas mudanças foram pouco per-

ceptíveis, ainda que em 2014 as di-
ficuldades das empresas estatais 
federais, assim como estaduais e 
autarquias de ampliarem seus in-
vestimentos tenham ficado mais 
explícitas, num preâmbulo para o 
corrente ano.

Visão setorial

Quando desagregados setorial-
mente, os maiores desembolsos vêm 
ocorrendo historicamente no setor 
de transportes, que somaram R$ 53,1 
bilhões em 2014. Porém o incremen-
to nominal nos gastos (1,99%) não 
acompanhou a inflação, por con-
ta de uma diminuição de 25,1% nos 
investimentos das empresas esta-
tais federais, seguida do próprio go-
verno federal. O setor que recebeu 
o segundo maior volume de inves-
timentos em 2014 foi o de energia, 
com aportes de R$ 37,5 bilhões, uma 
expansão nominal de apenas 0,67% 
e que resulta em uma queda real nos 
investimentos. O maior gasto foi das 
empresas privadas, principalmente 
no subsetor de geração. As empre-
sas estaduais e autarquias são as que 
menos investem em infraestrutura 
de energia – o governo federal in-
veste no setor por meio da Eletro-
bras, que apresentou crescimento 
nominal de 1,63% no ano passado 
em relação a 2013.

Os investimentos totais em 2014 
de fato não se reduziram em ter-
mos reais por conta do comporta-

mento em telecomunicações, que 
apresentou investimentos na or-
dem de R$ 29,3 bilhões, e a maior 
variação positiva em relação ao ano 
anterior (32%). 

Finalmente, o saneamento absor-
veu recursos de R$ 11 bilhões, ou 
0,2% do PIB, possivelmente menos 
de um terço que deveria estar sen-
do investido no setor. Tradicional-
mente, a maior parte dos investi-
mentos em saneamento no país é 
decorrente de gastos de empresas 
estaduais e autarquias, ainda que 
nos últimos três anos tenham ocor-
rido um aumento da participação 
privada, como se verá mais abaixo.

O setor de transportes abrange os 
subsetores rodoviário, ferroviário, 
portuário, aeroportuário, hidroviá-
rio e de mobilidade urbana. No seu 
conjunto, são as empresas privadas, 
assim como as estaduais e autar-
quias que têm posição dominante. 
O setor rodoviário é o que concen-
trou a maior parte dos investimen-
tos em transportes. No ano de 2014, 
ao contrário do observado nos anos 
anteriores, o principal investidor em 
rodovias no Brasil foram empresas 
estaduais e autarquias. Ainda que a 
maior gasto tenha sido de respon-
sabilidade dos Estados, vale ressal-
tar que o governo federal também 
aumentou seus investimentos em 
19% na comparação com 2013. O se-
tor ferroviário representou um au-
mento de 12,2% em relação ao ano 
anterior. A maior parte foi decor-
rente dos gastos de empresas priva-
das. Os investimentos no setor por-
tuário são da mesma forma predo-
minantemente privados. Ainda que 
os desembolsos do governo federal 
tenham se expandido, a queda nos 
gastos do setor privado dominou o 
saldo final, gerando uma redução 
de 16,9% nos gastos totais no setor. 
O setor aeroportuário teve a maior 
queda no investimento, com queda 

Em 2015, os gastos em 

infraestrutura somarão 

R$106,4 bilhões, o 

que representa uma 

queda nominal de 

19% em relação a 

2014 e uma queda 

real próxima a 28%.
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Projeções para 2015 a 2018 por setor 
(R$ bilhões)

Para 2015,  projeta-se 
uma retração nos 

investimentos de 19%

Para o período 2016 a 2018, se os projetos mais viáveis do 
Plano de Investimento em Logística (PIL II) e o Plano de 
Investimento em Energia Elétrica (PIEE) se concretizarem, 
haverá uma recuperação dos investimentos a partir de 
2016, e de forma mais acentuada a partir de 2017.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2007 2015* 

6% do PIB

1,78  

2,37  
2,31  

2,27  

2,17  

2,26  

2,37  2,37  

1,80  

Fonte: Inter. B



8 CONJUNTURA DA CONSTRUÇÃO  – SETEMBRO 2015

de 17,4% em relação a 2013. Os in-
vestimentos do setor historicamen-
te foram direcionados pela Infrae-
ro, porém, com as privatizações a 
partir de 2012, os gastos privados 
no setor aumentaram, e assim, as 
concessionárias privadas passaram 
também a impulsionar os investi-
mentos. Em 2014, no entanto, am-
bas as instâncias (pública e priva-
da) diminuíram os aportes no setor, 
marcado principalmente pela queda 
de 25% dos investimentos públicos 
e a desaceleração nos investimen-
tos pós-Copa dos aeroportos priva-
tizados. Quanto à mobilidade urba-
na, a maior parte dos investimentos 
de R$ 8,9 bilhões decorreu de de-
cisões de gastos de empresas esta-
duais e autarquias. Assim, a queda 
dos investimentos do governo fede-
ral em 40% não afetou significativa-
mente o setor como um todo, sendo 
compensada pelo aumento em 12% 
dos gastos da esfera estadual. O se-
tor que apresentou maior variação 
positiva nos investimentos recebi-
dos foi o hidroviário, com um au-
mento em 16,67% relativos ao ano de 
2013. Esse acréscimo se deve prin-
cipalmente à participação privada 
no setor, que aumentou em 50% os 
gastos com obras hidroviárias. Ain-
da assim, o setor continua sendo o 
que menos recebe investimentos 
e possivelmente permanece como 
sendo o modal de transportes mais 
subutilizado.

Perspectivas 

A primeira projeção para 2015 
aponta que os gastos em infraes-
trutura somarão R$106,4 bilhões, 
o que representa uma queda no-
minal de 19% em relação a 2014, e 
uma queda real próxima a 28%. To-
dos os setores apresentariam uma 
queda nos investimentos, com ex-
ceção do hidroviário. Nesse caso, 
é esperado um aumento da ordem 

de 59% em relação a 2014. Para os 
demais subsetores de transporte, 
foram projetados quedas nomi-
nais de: 9% em rodovias, 27% em 
ferrovias, 27% em mobilidade ur-
bana, 18% em aeroportos e 40% 
em portos. Ainda que seja espera-
da uma diminuição total dos gas-
tos com transporte (21% em rela-
ção a 2014), o setor continuará sen-
do aquele que mais recebe investi-
mentos, com um total previsto em 
R$ 42,9 bilhões.

No caso do setor de energia elé-
trica, projeta-se uma diminuição 
em 13% dos investimentos, tota-
lizando R$ 34,6 bilhões. Esse se-
tor será, com toda probabilidade, 
um dos com menor queda (após o 
setor de saneamento), pois as em-
presas que estão construindo gran-
des ativos de geração e transmissão 
possuem obrigações regulatórias e 
contratuais, inclusive data deter-
minada em que devem começar a 
operar, diminuindo a possibilida-
de de postergar os investimentos. 
Ademais, para as geradoras, haven-
do como escoar a energia (a exem-
plo das hidrelétricas do rio Madei-
ra) há um forte incentivo de ante-
cipar a conclusão e suprir o mer-
cado livre. 

No caso do setor de telecomuni-
cações, projeta-se que, ao contrário 
de 2014, irá se observar uma forte 

queda nos investimentos, que de-
verão totalizar R$ 19,8 bilhões, uma 
variação negativa de 32%. Assim, os 
investimentos no setor voltariam 
ao nível histórico de cerca de R$ 
20 bilhões anuais, reflexo de um 
aumento desproporcional e atípi-
co em 2014. 

Finalmente, também se projeta 
uma redução dos investimentos no 
setor de saneamento para R$ 10,0 
bilhões, direcionado pelos ajustes 
sendo realizados nas empresas es-
taduais que dominam o setor como 
o governo federal. 

Para o período 2016 a 2018, se os 
projetos mais viáveis do Plano de 
Investimento em Logística (PIL 
II) e o Plano de Investimento em 
Energia Elétrica (PIEE) se concre-
tizarem, haverá uma recuperação 
dos investimentos a partir de 2016, 
e de forma mais acentuada a par-
tir de 2017.

Em conclusão, estamos vivendo 
um período de forte ajuste nas con-
tas públicas e baixa visibilidade. Na 
medida em que o investimento por 
definição é “uma aposta no futuro”, 
e sendo os ativos de infraestrutu-
ra de longa duração, o elemento de 
incerteza cobra um prêmio e leva 
ao retraimento dos investimentos. 

É possível reverter o declínio pro-
jetado para este ano, desde que haja 
um efetivo e sustentado compro-
misso com a estabilidade macroe-
conômica, a responsabilidade no 
trato da coisa pública, e uma agen-
da construtiva para a infraestrutu-
ra. Muito do que se requer é mais 
bom senso econômico, menos vo-
luntarismo, e a disposição de de-
fender o setor frente às barganhas 
políticas que levam a investimentos 
de elevados custos e má qualidade.  

* Cláudio Roberto Frischtak é doutor em economia pela 
Universidade Stanford e presidente da Inter.B Consul-
toria Internacional de Negócios.

** Katharina Davies é analista da Inter.B
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