
Governo faz eventos para atrair R$ 200 bi para infraestrutura 
Luiza Silvestrini  
 
Na tentativa de driblar o temor internacional que ainda existe quanto aos investimentos em 
grandes empreendimentos no Brasil, reflexo não só das incertezas da economia mundial, mas 
também de medidas protecionistas do Estado brasileiro, o governo começa hoje, por São 
Paulo, um road show que passará por Londres e Nova York, para vender projetos em 
infraestrutura que deverão demandar ao menos R$ 200 bilhões -somente para o setor de 
logística- nos próximos cinco anos.  
 
À frente do evento, o ministro da Fazenda, Guido Mantega - que também estará presente nas 
edições internacionais - e a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, vão expor opções de 
investimento.  
 
"O mundo está disponível para investir no Brasil, mas o apetite dos investidores internacionais 
está sendo reduzido. Estamos perdendo grandes oportunidades com isso", diz o professor do 
mestrado em Gestão Internacional da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e 
sócio da Pezco Microanalysis, Frederico Turolla. "Há uma carteira grande de projetos, 
especialmente para transportes e energia. A maior dificuldade será convencer os investidores 
quanto às incertezas regulatórias, excesso de intervenções e incertezas do ambiente 
macroeconômico", completa.  
 
Segundo o especialista, uma série de medidas tem intimidado os grandes grupos estrangeiros. 
Uma delas foi a conversão da Medida Provisória n. 579 na Lei 12.783/2013, que dispõe sobre 
as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos 
encargos setoriais e sobre modicidade tarifária. Entre outras coisas, o texto aumenta a 
influência do Estado, principalmente no que diz respeito aos limites para a renovação de 
concessões. "A aprovação da Lei foi o sinal amarelo sobre o risco de investimento em 
infraestrutura no Brasil, muito inesperada e criadora de incertezas. E apesar de ser específica 
para o setor elétrico, alertou os investidores quanto a riscos de aplicações no Brasil", explica 
Turolla. E destaca a inconveniência da Medida Provisória 595, limitadora da capacidade de 
decisão da iniciativa privada, agora com relação aos investimentos portuários.  
 
O governo brasileiro, porém, ressalta que o interesse estrangeiro no País existe, e é forte. 
Ontem, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, disse, depois de reuniões com 
autoridades britânicas, em encontro bilateral com o chanceler William Hague, que a atenção 
dos grupos ingleses está voltada às áreas de infraestrutura e logística no Brasil. "Os ingleses já 
estão no Brasil e se interessam em aprofundar essa presença e aproveitar as oportunidades", 
argumentou.  
 
Trem veloz  
 
Durante o road show também farão apresentações o secretário do petróleo e gás do Ministério 
de Minas e Energia, Marcos Antônio Martins Almeida; o presidente da Empresa de Pesquisa 
Energética, Maurício Tolmasquin, e o presidente da Empresa Brasileira de Planejamento e 
Logística (EPL), Bernardo Figueiredo. Este último está diretamente envolvido no projeto de 
implantação do trem de alta velocidade (TAV) brasileiro - que também é alvo de críticas de 
Turolla, da ESPM. "Existe a dificuldade de encontrar investidores porque é um projeto sem 
sentido do ponto de vista econômico, além da viabilidade questionável", critica.  
 
Para o professor da pós-graduação em Logística e Transportes da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), Renaud Barbosa, o governo deve mesmo ter dificuldades para encontrar investidores 
para o TAV, principalmente pelas deficiências no projeto. "O projeto já nasceu morto. A 
demanda foi superestimada no cálculo do retorno. Além disso, o trecho exige 100 km de 
túneis, já que esse tipo de trem precisa de planícies sem curvas. Isso é muito caro", 
argumenta. "O governo não sabe o que quer fazer, não há uma linha, uma prioridade. Pois se 
não temos nem trens comuns, não podemos falar em 'trem-bala'. Falta clareza e 
planejamento", conclui. Barbosa defende que a falta de infraestrutura logística, hoje, é o 
problema mais urgente no País. 
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Negócios  
 
Além da possibilidade de integrar consórcios que explorarão os novos serviços concedidos, os 
investidores internacionais poderão optar por compor os fundos privados que vão financiar 
parte dos projetos. Linhas de crédito de bancos oficiais vão cobrir de 65% a 80% do valor do 
negócio; o restante terá de vir do setor privado. Os recursos estrangeiros ajudarão a formar o 
conjunto de fontes de recursos para os projetos em infraestrutura. Das instituições oficiais, 
eles terão à disposição linhas de empréstimo que custarão a Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP), atualmente em 5%, mais um juro anual de até 1,5% (rodovias) e até 1% (ferrovias). 
O prazo de amortização é de 20 anos (rodovias) e 25 anos (ferrovias).  
 
Há duas semanas, o governo criou também as linhas do Programa de Sustentação de 
Investimento (PSI), que podem ser oferecidas por bancos privados, porque seus recursos 
saem dos depósitos compulsórios que as instituições fazem no Banco Central. 
 
Fonte: DCI, São Paulo,5 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. A9. 
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