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INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 
INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO  

DE LONGO PRAZO

OBJETIVO
 
Evidenciar o cenário recente do quadro de investimento e financiamento em infraestrutura de 
transporte no Brasil, de modo a levantar os principais desafios a serem enfrentados para a sua 
promoção de forma mais célere e sustentável.

INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO EM 
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE NO BRASIL1 

INVESTIMENTO

• Considera a evolução tanto dos investimentos realizados em infraestrutura de 
transporte no Brasil quanto dos fluxos financeiros que permitiram a concretização 
desses investimentos, a partir da divisão analítica entre o setor público e a participação 
privada.

FINANCIAMENTO

• Em termos de financiamento, é nítida a diminuição da participação pública nesse 
processo. Considerando primeiramente os recursos originados do orçamento do 
governo federal autorizados para investimentos em infraestrutura de transporte, há 
uma queda de R$ 40,13 bilhões, em 2012, para R$ 7,34 bilhões, em 2021, menor valor 
da série desde 2001.

• Na comparação entre o valor autorizado para investimentos em relação às despesas 
totais, há uma queda progressiva do espaço para investimentos desde 2012 (5,1%), 
atingindo 0,9% em 2021. Para investimentos em transporte, essa queda passou de 
1,1% para 0,2%.

• Com relação aos recursos de instituições públicas, o destaque se dá para o BNDES, 
que também acompanhou esse processo. O desembolso total do Banco para a 
infraestrutura no transporte, em 2020, foi de apenas 0,1% do Produto Interno Bruto 
(PIB) — uma redução substancial em relação ao ano de 2010, de 0,9%.

1 Para fins de comparabilidade temporal, os valores financeiros tratados em série histórica foram atualizados monetariamente, com 
base no IPCA, para preços de junho de 2021.
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• No que se refere ao orçamento do governo, uma fonte de recursos vem do processo de 
concessões e permissões, que tem crescido nos últimos anos. No entanto, observa-
se que, na soma de 2001 a 2021, os recursos de concessões e permissões foram 
direcionados principalmente para o pagamento do principal da dívida e, apenas, 1,8% 
do total gerado no período foi direcionado para o setor de transporte.

• Por outro lado, há um estímulo nacional para o aumento do financiamento privado. 
Destaca-se nesse processo a captação através de debêntures. O volume de debêntures 
incentivadas direcionadas especificamente para o transporte teve um pico de R$ 6,5 
bilhões, em 2019, e representou um montante de R$ 5,0 bilhões até junho de 2021.

  

EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS
• Nas experiências internacionais (Chile, África do Sul, Austrália, México e Colômbia) 

sobre a concessão de infraestrutura de transporte no modal rodoviário, destacam-se 
diferentes lições:

 » benefícios claros e bem determinados da participação da iniciativa privada; 
presença de apoio técnico internacional; carteira com uma seleção de projetos 
atrativos; existência de mecanismos para resolução de controvérsias; e 
uma matriz de riscos propriamente definida, em que se contemple alguma 
flexibilidade quanto a alterações inesperadas no fluxo de veículos;

 » risco fiscal excessivo assumido pelo Estado; erros de especificação no cálculo 
de custos de investimentos; falha na definição de uma carteira de projetos 
atraente; alta alavancagem de concessões e relacionamentos conflituosos 
entre poder concedente e concessionária.

CONCLUSÕES
• É importante fomentar o aumento da participação privada tanto no investimento 

quanto no financiamento da infraestrutura de transporte no Brasil.

• Quanto ao processo de concessões, o Brasil precisa continuar avançando para gerar 
maior segurança jurídica nos contratos e para maior clareza da matriz de risco e de 
rentabilidade dos projetos. Para isso, se torna valiosa também a análise da experiência 
internacional, de modo a trazer insumos sobre exemplos a serem seguidos e a serem 
evitados no processo.

• É essencial notar que isso não exclui o papel público. Existe uma grande parte da 
malha viária que não apresenta atratividade para ser concedida e que continua a 
demandar investimentos para manutenção e ampliação. É imprescindível, portanto, 
que o Estado reestabeleça os investimentos públicos que cubram essas necessidades, 
especialmente as mais urgentes.

• Para que todos esses avanços na infraestrutura de transporte ocorram, é fundamental 
que se desenvolva no Brasil um sistema de financiamento integrado, complementar 
entre suas diversas fontes, públicas e privadas. O crescimento de fontes provenientes 
do mercado de capitais hoje, no país, é um desses destaques. No entanto, o contexto 
exige também uma maior atratividade e segurança para a entrada de capital externo, 
bem como a retomada de direcionamento de recursos públicos.


