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Apresentação e Sumário Executivo

O infra2038 apresenta seu 3º relatório anual – edição 2021/2022, no qual é traçado um

panorama da infraestrutura no Brasil. Neste ano, o relatório expande a sua cobertura de

leilões. Estamos assistindo a uma crescente onda de leilões, com muita empolgação nas

tradicionais cerimônias de batidas de martelo.

Nos meios mais técnicos, há uma dúvida que nos propusemos a debater nesta edição:

quão relevantes são os novos leilões para crescimento da economia e para uma

efetiva ampliação do estoque de infraestrutura no país? A resposta não é simples

nem definitiva. O infra2038 decidiu participar dessa conversa e fez uma estimativa do

impacto desses leilões no crescimento do PIB. Calculamos um impacto direto de 0,1

ponto percentual de contribuição efetiva no crescimento neste ano, chegando a

0,15% no próximo ano. Os impactos indiretos não foram estimados e são provavelmente

mais relevantes, podendo chegar a um efeito total de 0,3% a 0,6%. A causalidade entre os

investimentos e o PIB foi suportada por um modelo econométrico.

Em um relatório que tem um olhar especial sobre “leilões”, não podemos deixar de

registrar que, em 2021, uma mulher atuou como Diretora de Sessão na licitação de

concessão do saneamento no Estado do Amapá na B3. É uma pequena lembrança de

que os avanços da infraestrutura brasileira devem trazer mais igualdade de gênero e

diversidade.

Aproveitamos para nos aprofundarmos, nesta edição, em um assunto cada vez mais

importante: o papel crescente dos governos subnacionais nas novas licitações de

infraestrutura. Os estados e municípios têm sido, há muito tempo, importantes atores dos

processos que levam até as batidas de martelo na B3 e a outros eventos como a

assinatura de contratos. Eles vêm, inclusive, alargando o conceito de infraestrutura,

inserindo novos tipos de ativos no mercado de concessões. Assim, nesta edição,

introduzimos uma discussão sobre a organização institucional dos entes subnacionais

para a estruturação e a venda de projetos de infraestrutura econômica e social. Notamos

também que os consórcios intermunicipais são uma tendência entre os novos

atores em contratos de longo prazo com o setor privado.

Estimamos que, neste ano, o investimento em infraestrutura deverá subir a 1,87% do PIB,

uma recuperação importante frente aos 1,58% de 2021. No próximo ano, esperamos nova

alta para 1,91% do PIB. Fatores de disrupção de cadeias produtivas ainda pesam para

uma recuperação ainda mais significativa dessa trajetória de investimentos.

Desejamos uma boa leitura e esperamos que os dados e análises que trazemos aqui

possam contribuir para que o Brasil chegue em 2038 com um estoque de

investimentos em posição de destaque.



Visão Geral do Relatório Anual 2021/2022

O Relatório Infra2038 é uma publicação anual que busca avaliar as condições para o

avanço da infraestrutura brasileira como pilar da competitividade global do país. O

Relatório foi desenhado para servir como um ponto de avaliação do nível alcançado de

nossa visão de que o Brasil possua, até 2038, uma posição de destaque no cenário

mundial em termos da disponibilidade relativa e da qualidade da sua infraestrutura.
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1. Leilões e investimentos

Em relatórios anuais anteriores, sinalizamos nossa avaliação sobre os montantes de

investimentos que seriam necessários para o salto que pretendemos na infraestrutura.

Nos últimos anos, assistimos a um aumento significativo no número de leilões públicos, cercados

de pompa e de emoção, com muitas cerimônias de batida de martelo.

Diante disso, o infra2038 se propôs a lançar uma luz sobre as licitações de infraestrutura e

questionar sobre qual o seu real poder de alavancar o volume agregado de despesas de capital

(CAPEX) mobilizadas nos principais setores de infraestrutura do Brasil.

Os “leilões” da infraestrutura

Realizadas majoritariamente pela B3, as licitações de concessão e de privatização de ativos públicos de

infraestrutura são comumente chamadas de “leilões”.

Box: a B3 e os aspectos técnicos dos “leilões”

O acrônimo B3 se refere ao nome da bolsa de valores “Brasil Bolsa Balcão”, uma das principais empresas de infraestrutura de

mercado financeiro no mundo, com atuação também em mercados de balcão, além de administração de sistemas de negociação,

compensação, liquidação, depósito e registro para todas as principais classes de ativos.

Apenas como curiosidade, conforme relata Mônica Salles Lanna, da B3 ao infra2038, o termo “leilão”, embora usualmente utilizado

para denominar os processos licitatórios, não guarda correspondência com o mesmo termo técnico previsto na legislação nacional

de licitações. A utilização do termo “leilão” para designar os diferentes processos de desestatização (alienações, concessões, PPP

etc.) realizados com o apoio da Bolsa de Valores, hoje B3, consolidou-se ao longo das décadas, e hoje é mantido em seu sentido

não técnico como sinônimo do termo licitação.

Compete às Comissões de Licitação, leiloeiros, pregoeiros ou outros agentes, nomeados e com mandato legal, conduzir os

processos licitatórios. Nos processos conduzidos com o assessoramento técnico da B3, a condução das sessões públicas é

realizada pelo Diretor da Sessão, que é um membro da B3 designado para atuar em nome e por ordem da respectiva Comissão

ou agente nomeado. Em outras palavras, o Diretor da Sessão atua na condição de assessor do Poder Público e, mais

especificamente, da Comissão de Licitação, na condução de atos relacionados ao certame, o que pode ser verificado no conceito

de “diretor da sessão” e no clausulado dos editais referentes a leilões conduzidos com o apoio da B3.



Investimentos de centenas de bilhões de reais

Em valores nominais, os leilões da B3 que constam da base de dados que a Pezco desenvolveu para o

infra2038 movimentaram, nas diversas áreas de infraestrutura econômica e social1, um montante superior

a 275 bilhões de reais correntes nos últimos dez anos2. Em valores atualizados pelo IGP-DI, os leilões

realizados desde meados de 2012 geraram um comprometimento de CAPEX da ordem de 418 bilhões de

reais. Estima-se que, em decorrência de tais investimentos, valores expressivos também vêm sendo

gerados na área operacional de empreendimentos de infraestrutura a partir desses leilões. A base de

dados só apresenta leilões até o primeiro trimestre deste ano.

Efeitos dos leilões no PIB

Visando verificar a relação entre CAPEX e Produto Interno Bruto (PIB), foi realizado um exercício

econométrico de Causalidade de Granger, para determinar o sentido da causalidade entre essas duas

variáveis. Para entender o exercício, veja o box e, para os especialistas que desejarem ainda mais

detalhes técnicos, oferecemos um apêndice metodológico ao final deste relatório.

Box – a causalidade de Granger aplicada aos leilões

Os dados utilizados foram os valores em R$ dos leilões de infraestrutura realizados na B3. Nesse caso, os valores foram

agregados por ano. A série do PIB foi extraída do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), também, em valores em

R$. No caso da série do PIB, a série original é trimestral. Para transformá-la em anual, foi calculada a média anual com base nos

quatro trimestres de cada ano.

Realizados os devidos ajustes técnicos, verificou-se que, conforme resultados apresentados na Tabela a seguir, a Hipótese Nula

de que o PIB real não causa o CAPEX real, não pode ser rejeitada, uma vez que, a probabilidade de se cometer o Erro Tipo I, ou

seja, rejeitar a respectiva hipótese nula e errar, está acima do nível de significância de 10% (35.62%). Por outro lado, em relação

ao segundo de teste de causalidade, o resultado mostra que a hipótese nula de que o CAPEX real não causa o PIB real pode ser

rejeitada aos níveis de significância de 5% e 10% (1,18%), respectivamente. Portanto, com base nesses resultados, existe sentido

de causalidade e a causalidade é unidirecional do CAPEX real para o PIB real, apesar da restrição do número de observações.

Resultados dos Testes de Causalidade de Granger, Variáveis DLCAPEXREAL (CAPEX real) e DLPIBREAL (PIB real), 2011 -2021

HIPÓTESE NULA Número de Observações Estatística F P-Valor

DLPIBREAL não causa DLCAPEXREAL 8 1.48523 0.3562

DLCAPEXREAL não causa DLPIBREAL 27.4926 0.0118

Fonte: Elaborada a partir de dados básicos da B3 e IBGE.

Adicionalmente ao exercício econométrico, foi realizado um exercício de decomposição da variância dos erros de previsão para

cada variável. Com este exercício, foi possível constatar que, decorridos 10 anos após um choque não antecipado na variável

d_LCAPEXREAL, 91,38% do valor de d_LCAPEXREAL devem-se a ela própria, enquanto 8,61% do valor de d_LCAPEXREAL

devem-se a variável d_LPIBREAL. Esse resultado, mostra que, a variável d_LCAPEXREAL é pesadamente influenciada por ela

própria e pouco influenciada pelo PIB. No caso da variável LPIBREAL, decorridos 10 anos após um choque não antecipado em

d_LPIBREAL, somente 17.19% do valor de d_LPIBREAL devem-se a ela própria, enquanto, d_LCAPEXREAL contribui com

82.80% na formação de d_LPIBREAL. Assim, expressiva parcela do PIB é explicada pelo CAPEX. Com base nesses resultados,

1 Infraestrutura social (soft infrastructure) são todos os serviços necessários para manter os padrões econômicos, sanitários, 
culturais e sociais de uma população, ao contrário da infraestrutura econômica (hard infrastructure) que é a infraestrutura física 
de estradas, pontes, etc.
2 Os valores foram calculados na base de dados da Pezco, que contempla informações coletadas nos documentos públicos de 
licitação e, em alguns casos, estimativas feitas pelos próprios consultores. Portanto, os valores de comprometimento de
investimentos são indicativos e servem como mera ilustração, não devendo ser tomados como cálculos precisos.



confirmam-se os resultados dos testes de Causalidade de Granger, ou seja, o PIB é muito influenciado pelo CAPEX, fazendo com 

que seja possível afirmar que os leilões são relevantes para determinação do PIB.

Em resumo sobre o exercício realizado, observamos que o PIB brasileiro é efetivamente influenciado

pelos investimentos resultantes dos leilões de infraestrutura realizados na B3! A magnitude dessa

influência direta não pode ser calculada através do modelo de Causalidade de Granger, pois os

coeficientes dessa estimativa não têm significado econômico. Entretanto, esse cálculo pode ser realizado

diretamente a partir das grandezas em reais nominais, considerando que são despesas de capital que são,

em si, valor adicionado por não envolverem duplas contagens, inserindo-se diretamente na Formação

Bruta de Capital Fixo da economia.

Os valores calculados podem ser observados no gráfico a seguir, a partir de um cálculo simples da razão

dos investimentos comprometidos em relação ao PIB.

Fonte: cálculos, estimativas e projeções de Pezco Economics

Neste cálculo, computamos os valores estimados de CAPEX comprometido a cada ano a partir dos leilões

realizados na B3, e para os quais a base de dados dispunha de dados. Apenas para lembrar, a

distribuição do CAPEX de cada leilão nos anos seguintes à sua realização é uma estimativa da Pezco

Economics para o relatório do infra2038, embasada principalmente em informações dos estudos de

viabilidade (EVTEAs). Outro ponto importante sobre este cálculo é que não realizamos, neste relatório,

uma estimativa sobre os efeitos indiretos e nem sobre os que decorrem da renda gerada, que

provavelmente são mais relevantes que os efeitos diretos aqui identificados.

Como resultado, portanto, nossa avaliação é de que os leilões de infraestrutura já realizados na B3

nos últimos anos deverão apresentar uma contribuição direta à taxa de crescimento do PIB da

ordem de 0,1% neste ano e essa contribuição deverá se elevar a 0,15% nos próximos anos. É

importante lembrar que essa estimativa se refere apenas a efeitos diretos sobre o crescimento do PIB via

aumento da formação bruta de capital fixo, havendo importantes efeitos indiretos que não foram

computados nesta estimativa. A literatura mostra que os efeitos indiretos e efeito-renda devem ter, cada

um, magnitude superior. Assim, é possível inferir que o efeito total deva ser da ordem de 0,3 a 0,5% neste

ano e 0,4 a 0,6% no próximo ano.



O ritmo crescente dos leilões

O número de leilões vem crescendo nos últimos anos, tornando a cerimônia de batida do martelo cada vez

mais comum. Em 2021 foram registrados mais de 40 leilões3. Em 2022, somente no primeiro trimestre

foram realizados 15 leilões, já estando programados para os meses seguintes uma quantidade

equivalente.

Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3

É interessante notar que os leilões vêm se disseminando por vários setores de infraestrutura econômica e 

social, com predominância para os segmentos de logística e energia.

Note-se que, neste relatório, analisamos também os leilões antigos pois os seus compromissos de 

investimento perduram por vários anos e são computados para análise dos investimentos atuais e futuros.

3 Aqui, contamos como leilões os procedimentos de licitação informados no site da B3.



Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3

As concessões e arrendamentos dominam as licitações na B3, além de algumas transações de

privatização (transferência de controle acionário) que foram mais comuns na década de 1990. No caso dos

arrendamentos, é a forma predominante no setor portuário, pela qual se realiza a cessão de áreas

públicas localizadas dentro de portos organizados.

Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3



Entre as concessões, a modalidade administrativa começa a ganhar força, com a expansão da oferta de 

contratos de PPP, mas as patrocinadas também apresentam expressão no período recente.

Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3

Abrangência geográfica dos compromissos de investimento

Os leilões se traduzem em compromissos de investimento com diversificação geográfica importante. Como

é de se esperar, as maiores economias regionais tendem a receber mais investimentos comprometidos em

leilões, mas praticamente todas as áreas do país vêm sendo contempladas por novos investimentos

derivados de licitações públicas de infraestrutura.



Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3

Alguns setores apresentam maior dispersão regional na base de leilões já realizados, enquanto outros se

apresentam mais concentrados em algumas localizações. Notadamente, os setores de energia elétrica e

de logística (terminais aeroportuários, rodovias e terminais aquaviários) apresentam maior diversidade

regional, pela própria natureza dos ativos disponíveis para participação privada. Há uma tendência,

entretanto, com base na carteira de estruturações observada, que setores como saneamento básico,

saúde e iluminação pública passem a mostrar uma abrangência geográfica cada vez mais ampla. A

logística ferroviária também tende a apresentar maior diversidade geográfica de forma condicional ao

sucesso dos programas de autorização, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, embora

nesse novo programa o mecanismo de participação do setor privado não envolva diretamente novos

leilões.



Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3

Entre os setores mais concentrados geograficamente na figura acima está o setor de mobilidade urbana,

que merece um comentário específico. Esse setor apresenta uma situação inusitada de concentração,

observando particularmente a categoria metroviária que são os ativos desse setor cuja licitação ocorre na

B3. A despeito de sua natureza, o movimento de novas estruturações indica poderá sofrer uma reversão

importante nos próximos anos. É fato que nesse caso, cujos grandes ativos são estaduais ou de grandes

capitais, um grande número de processos licitatórios ocorre fora do ambiente B3, em concessões

municipais ou em investimentos de empresas estatais. Somente a amostra de concessões da tabela

abaixo representa um valor (atualizado pelo IGP-DI) de cerca de 40 bilhões de reais em investimentos

comprometidos.

Licitações selecionadas de mobilidade urbana na B3

Data Nome do Leilão Modalidade Submodalidade CAPEX Projetado

20/04/2021 Metrô SP Linha 8 Diamante e 9 Esmeralda Concessão Comum R$ 3,4 bilhões

23/05/2018 Bahia-SEDUR VLT Subúrbio Concessão Patrocinada R$ 1,5 bilhões

19/01/2018 Metrô SP Linhas 5 Lilás e 17 Ouro Concessão Comum R$ 9,2 bilhões

25/08/2014 Metrô de Curitiba Concessão Patrocinada R$ 4,6 bilhões

21/08/2013 PPP Metrô Salvador e Lauro de Freitas Concessão Comum R$ 3,6 bilhões

Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3 e documentos públicos de

licitação

As concessões comuns se espalham mais pelo território nacional, possivelmente pelo fato de seu marco

regulatório ser mais antigo (1995) relativamente ao marco das PPPs, que foi instituído e regulamentado

em meados dos anos 2000. Entretanto, as concessões administrativas já se mostram relativamente



disseminadas nos ambientes estaduais brasileiros e as concessões patrocinadas já têm representatividade 

em alguns estados.

Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3

Além das concessões comuns já tradicionais, os arrendamentos, característicos do setor de terminais

portuários, se mostram frequentes nos estados litorâneos brasileiros, com ênfase em São Paulo e no Pará,

refletindo importantes transformações na logística de acesso do interior aos terminais de acesso marítimo.

As subconcessões, envolvendo também arrendamento, refletem particularmente o movimento no setor

ferroviário a partir dos ativos da Valec. Por sua vez, a transferência de controle acionário se limita

praticamente à desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo, a CODESA, que inaugura uma

nova tendência de desinvestimento em ativos portuários públicos.



Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3

Perfil de distribuição do CAPEX no tempo

É tradicional, na imprensa e nas discussões em redes sociais, a apresentação dos valores totais de

investimento em cada ativo licitado em leilão. Para tanto, uma medida importante de análise é a avaliação

das assim chamadas “despesas de capital”, ou da abreviação do inglês, CAPEX4 (capital expenditure).

Entretanto, o Infra2038 observou que esses valores são raramente expressos conforme a sua incidência

temporal, ou seja, os momentos em que esses investimentos planejados deverão efetivamente ocorrer.

Para uma abordagem mais sensível do futuro dos investimentos em infraestrutura, é relevante entender o

perfil temporal do impacto do leilão sobre o CAPEX.

É sabido que existem importantes atrasos – bem como adiantamentos, cada vez menos incomuns em

função de inovações na tecnologia de incentivos contratuais – de investimentos em qualquer projeto, de

forma que o exercício aqui mostrado não é estanque, constituindo mera agregação de planos gerais.

Nosso objetivo é principalmente o de apresentar o formato da curva de investimentos gerada pelo conjunto

de leilões e não o de apresentar uma estimativa precisa dos dispêndios de capital em bases anuais.

4 Quanto mais recursos são destinados ao CAPEX essa modalidade, melhor deve ser o desempenho do investimento realizado. 
De maneira sucinta, o CAPEX geralmente é aplicado para aquisição de novas tecnologias, expansão da planta do ativo, instalação 
de uma nova base e infraestrutura, aquisição de frota ou terrenos, etc.



O conjunto de leilões já realizados apresenta o perfil a seguir, no qual se observa que há uma distribuição

do CAPEX futuro menos concentrada nos primeiros anos do que o senso comum poderia nos fazer supor.

Em outras palavras, aparentemente os leilões públicos de infraestrutura realizados no Brasil apresentam

alguma persistência em termos de CAPEX a médio e longo prazo no horizonte dos contratos, mesmo com

a (óbvia) concentração típica de contratos de infraestrutura nos dois primeiros anos do contrato.

Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3 e documentos públicos de

licitação

Avaliando os setores, observa-se que os impactos do CAPEX decorrentes dos leilões nas modalidades

aquaviária e rodoviária ocorre de forma mais dispersa, enquanto em outros setores, como saneamento e

aeroportuário, os efeitos desaparecem mais rapidamente. Esses perfis de investimento refletem

características setoriais, mas certamente são influenciados pelo estágio de desestatização de cada setor,

uma vez que possuem um ambiente regulatório mais testado, fator que diminui as incertezas para os

investidores.



Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3 e documentos públicos de

licitação

Compromissos futuros ano a ano

Enquanto a seção anterior explorou os anos “relativos” (ou seja, numerados pelo ano contratual), agora

passaremos à análise da base de dados do ponto de vista dos anos efetivos, ou seja, dos anos-calendário

a que se referem os compromissos de investimento já estabelecidos. Novamente, essa análise não é

precisa, e contou com fontes de dados públicos, assim como a utilização de algumas fontes de experiência

da Pezco Economics. Em boa parte, essa análise contou com a observação dos parâmetros de estudos de

viabilidade (EVTEAs).

O formato da curva de investimentos previstos acaba influenciado pelo próprio volume cursado nos leilões

primários, que foi crescente nos últimos anos, comprometendo crescentemente mais CAPEX para o futuro,

e pelo perfil e volume dos ativos licitados. Assim, após observarmos um alto crescimento nos anos iniciais,

vemos uma redução de igual magnitude distribuída nos anos seguintes,



Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3 e documentos públicos de

licitação

O detalhamento da distribuição por setor mostra ainda os diferentes perfis de persistência dos choques de

investimento ocasionados pelos leilões primários de infraestrutura. Aqui se utiliza um conjunto mais restrito

de setores pela representatividade.



Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3 e documentos públicos de 

licitação

As diferentes modalidades também influenciam a distribuição dos investimentos no tempo.

Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3 e documentos públicos de 

licitação



Valores acumulados de investimento a partir de leilões

A contribuição ao estoque de infraestrutura depende, no Método do Inventário Permanente (para detalhes

técnicos sobre o método, vide Box a seguir), do investimento e da depreciação, sendo que esta última

varia a cada setor. Nesta seção, apresentamos o lado dos investimentos acumulados, que permite uma

visualização mínima, ainda que parcial, da acumulação potencial de estoques a partir dos compromissos

de investimentos gerado pelos contratos licitados.

Box – o Método do Inventário Permanente

O Método do Inventário Permanente (método PIM, de Perpetual Inventory Method) calcula o estoque de 

infraestrutura a partir do investimento histórico e da sua depreciação, conforme a equação a seguir:
𝑖=𝑡

𝐸𝑡 = 𝐸0 . (1 − 𝑑)𝑡 + ∑ 𝐼𝑖 . (1 − 𝑑)𝑡−1

𝑖 = 0

Onde: Et é o estoque de infraestrutura em moeda corrente no período t, It é o montante de investimento no

período t e d é a taxa de depreciação do estoque.

Para mais detalhes sobre o uso do método PIM e sobre as taxas de depreciação utilizadas, ver os 

relatórios anuais infra2038 de 2019 e 2020, em https://www.infra2038.org/.

Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3 e documentos públicos de 

licitação

O perfil setorial de evolução mostra que a acumulação de capital em logística é importante assim como em 

saneamento básico e outros segmentos.

https://www.infra2038.org/


Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3 e documentos públicos de 

licitação

As formas contratuais também podem ser observadas como fonte de acumulação de capital de 

infraestrutura nos setores licitados.

Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3 e documentos públicos de 

licitação



Finalmente, os desenhos de participação do setor privado importam no perfil de acumulação de capital, até 

pelos setores que representam.

Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3 e documentos públicos de 

licitação

A visualização ano-a-ano dos compromissos de investimentos gerados nesses leilões mostra a importante 

tendência de alta.



2. O novo papel dos subnacionais

Nos últimos anos, estamos assistindo a um avanço na organização e cooperação institucional de

vários entes subnacionais para o planejamento, a estruturação, a licitação e a gestão de novos

contratos de participação do setor privado em diversos segmentos de infraestrutura sob sua

responsabilidade.

Diante disso, o infra2038 se propôs a lançar uma luz sobre esses novos atores que vêm, cada

vez mais, assumindo papeis de concedentes de importantes ativos de infraestrutura. Dada a

amplitude de ativos que estes entes podem lançar a mercado, a entrada firme desses novos

entes no cenário de investimentos em infraestrutura econômica e social tem o potencial de trazer

um forte impacto na qualidade de vida do cidadão brasileiro.

A “novidade” dos entes subnacionais

O crescimento dos projetos de entes subnacionais de participação do setor privado em infraestrutura não é

novidade. Por exemplo, em rodovias, uma importante carteira de projetos já vem sendo tocada por alguns

estados pioneiros desde os anos noventa. A novidade não é a simples atuação desses entes, mas sim o

conjunto de condições em torno dessa atuação:

• Novos atores: mais entes engajando em projetos de participação privada, com expansão dos

estados que estruturam projetos e com o engajamento de muitos municípios em concessões e

PPPs;

• Novos objetos: mais setores contemplados em projetos de participação privada, inclusive para fins 

de organização setores que mostravam práticas inadequadas;

• Novos desenhos institucionais: unidades de parcerias mais organizadas e preparação de técnicos 

mais especializados;

• Novos métodos de estruturação: mais opções de estruturação à disposição dos entes;

• Maior cooperação: nos últimos anos, tem sido crescente o número de municípios que se engajaram 

em consórcios públicos (sejam eles intermunicipais ou interfederativos), ampliando a provisão de



serviços públicos, melhorando qualidade, ampliando ganhos de escala e economizando recursos 

públicos e;

• mais qualidade: desenho de contratos mais efetivos e estáveis, a partir do aprendizado acumulado 

em diversas experiências ao longo dos setores e dos entes interessados.

Em seguida, comentamos um pouco sobre como os estados e municípios de capitais estão organizados 

para realizar tais estruturações de projetos com participação do setor privado.

A organização dos estados para a participação privada

Vários estados vêm constituindo suas unidades de PPP para centralizar os esforços de estruturação de

projetos e gestão dos contratos. Praticamente todos os estados brasileiros já contam com grupos de

profissionais organizados em uma Unidade de PPP ou um órgão especializado voltado a essa função.

Dessa forma, o esforço de estruturação de novos projetos está se disseminando de forma ampla em todo

o país.

UF Unidade de PPP Subnacional Site

REGIÃO SUL

RS RS Parcerias https://parcerias.rs.gov.br/inicial

SC Programa de Parcerias e Investimentos do Estado de Santa 
Catarina

https://especial.sc.gov.br/ppi/conheca-o-
programa-de-parcerias-e-investimentos-de-
santa-catarina-ppi-sc/

PR Programa de Parcerias do Paraná http://www.parcerias.pr.gov.br/

REGIÃO SUDESTE

ES Parcerias ES https://parcerias.es.gov.br/

MG Unidade de PPP http://www.parcerias.mg.gov.br/

RJ Facilita RJ http://www.facilita.rj.gov.br/

SP Programa de Parcerias Público-Privadas http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/

REGIÃO CENTRO-OESTE

DF Subsecretaria de Estruturação e Gestão de Projetos da 

Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito 

Federal

https://www.sepe.df.gov.br/estruturacao-e-

gestao-de-projetos/

GO Goiás Parcerias https://www.goiasparcerias.go.gov.br/

MS Escritório de Parcerias Estratégicas https://www.epe.segov.ms.gov.br/

MT MTPAR https://www.mtpar.mt.gov.br/

REGIÃO NORDESTE

AL Parcerias Público-Privadas de Alagoas https://parcerias.al.gov.br/

BA BAHIAINVESTE http://www.bahiainveste.ba.gov.br/

CE Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas http://papp.seplag.ce.gov.br/papp/index.php/p 

agina-inicial

MA

PB Parceria Público-Privada da Paraíba https://ppp.pb.gov.br/

PE Programa de Parcerias Estratégicas de Pernambuco http://www.parcerias.pe.gov.br/index.html

PI SUPARC – Superintendência de Parcerias e Concessões http://www.ppp.pi.gov.br/pppteste/index.php/s 

uperintendencia/apresentacao/

RN

SE PROPPP https://www.ppp.se.gov.br/

REGIÃO NORTE

PA

RO SEPOG-RO

TO TOCANTINS-PPI https://www.to.gov.br/seinf/ppi-

https://parcerias.rs.gov.br/inicial
http://www.parcerias.pr.gov.br/
https://parcerias.es.gov.br/
http://www.parcerias.mg.gov.br/
http://www.facilita.rj.gov.br/
http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/
https://www.sepe.df.gov.br/estruturacao-e-gestao-de-projetos/
https://www.sepe.df.gov.br/estruturacao-e-gestao-de-projetos/
https://www.goiasparcerias.go.gov.br/
https://www.epe.segov.ms.gov.br/
https://www.mtpar.mt.gov.br/
https://parcerias.al.gov.br/
http://www.bahiainveste.ba.gov.br/
http://papp.seplag.ce.gov.br/papp/index.php/pagina-inicial
http://papp.seplag.ce.gov.br/papp/index.php/pagina-inicial
https://ppp.pb.gov.br/
http://www.parcerias.pe.gov.br/index.html
http://www.ppp.pi.gov.br/pppteste/index.php/superintendencia/apresentacao/
http://www.ppp.pi.gov.br/pppteste/index.php/superintendencia/apresentacao/
https://www.ppp.se.gov.br/
https://www.to.gov.br/seinf/ppi-tocantins/33vq90ws7qmn


UF Unidade de PPP Subnacional Site

tocantins/33vq90ws7qmn

Fonte: elaboração Pezco Economics com base em informações públicas dos estados

A organização dos municípios para a participação privada

Vários municípios, de todo o país, já vêm se organizando com grupos de profissionais especializados em 

projetos de participação do setor privado.

No caso das capitais, o alcance é mais limitado e o número de entidades que puderam ser identificadas é 

mais restrito em relação aos estados.

UF Município Capital Site

AC

Rio Branco http://portalcgm.riobranco.ac.gov.br/portal/legislacao/plano-municipal-de-
parceria-publico-privadas/

AM Manaus https://ppp.manaus.am.gov.br/

BA Salvador https://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/index.htm

CE Fortaleza https://parcerias.cgm.fortaleza.ce.gov.br/site

DF Brasília https://www.sepe.df.gov.br/

MG Belo Horizonte https://prefeitura.pbh.gov.br/portaldasparcerias

PA Belém http://cgppp.belem.pa.gov.br/

PE Recife https://desenvolvimentoeconomico.recife.pe.gov.br/recife-parcerias

PI Teresina https://semplan.pmt.pi.gov.br/concessoes-e-parcerias-ppp/

RJ Rio de Janeiro http://www.portomaravilha.com.br/cdurp

RO

Porto Velho https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2022/02/23715/1645623605
lei-comp-n-592.pdf

RS Porto Alegre https://www2.portoalegre.rs.gov.br/ppp/default.php

SP São Paulo https://spparcerias.com.br/
Fonte: elaboração Pezco Economics com base em informações públicas dos estados

https://www.to.gov.br/seinf/ppi-tocantins/33vq90ws7qmn
http://portalcgm.riobranco.ac.gov.br/portal/legislacao/plano-municipal-de-
https://ppp.manaus.am.gov.br/
http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/index.htm
https://parcerias.cgm.fortaleza.ce.gov.br/site
http://www.sepe.df.gov.br/
https://prefeitura.pbh.gov.br/portaldasparcerias
http://cgppp.belem.pa.gov.br/
https://desenvolvimentoeconomico.recife.pe.gov.br/recife-parcerias
https://semplan.pmt.pi.gov.br/concessoes-e-parcerias-ppp/
http://www.portomaravilha.com.br/cdurp
https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2022/02/23715/1645623605lei-comp-n-592.pdf
https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2022/02/23715/1645623605lei-comp-n-592.pdf
https://www2.portoalegre.rs.gov.br/ppp/default.php
https://spparcerias.com.br/


O crescimento da importância dos subnacionais

Vários estados se tornaram relevantes nos programas de concessão. Os municípios são entrantes nesse

processo no que se refere a leilões conduzidos na B3. Enquanto o número de leilões municipais vem

crescendo, os volumes de investimento são relativamente pequenos frente aos estados e ao governo

federal, não se destacando nos gráficos em valores de CAPEX.



Fonte: base de dados e elaboração Pezco Economics, com dados primários da B3

A emergência dos consórcios intermunicipais nos leilões de infraestrutura

A ideia de que a agregação dos municípios em arranjos cooperativos faz todo sentido é razoavelmente

consensual, mas até pouco tempo não encontrava eco na prática. Os casos de investimentos diretos em

ativos de infraestrutura realizados sob arranjos de consórcios ou de regiões metropolitanas eram bastante

limitados e os casos de contratos de longo prazo com o setor privado eram virtualmente inexistentes.

Recentemente, entretanto, alguns consórcios passaram a figurar como potenciais investidores em ativos

de infraestrutura através de contrato de concessão. O primeiro leilão de infraestrutura de um consórcio

intermunicipal realizado na B3 ocorreu em abril de 2022, com a licitação da concessão de resíduos sólidos

do CONVALE, com comprometimento de investimentos superior a 1 bilhão de reais.



3. Perspectivas e Projeções

O cenário de investimentos em infraestrutura retratado neste Relatório Anual se mostra dúbio. Por um

lado, diversos avanços institucionais ocorridos nos últimos anos preparam um terreno definitivamente mais

animador em relação aos anos precedentes e o investimento já vem mostrando respostas importantes.

Por outro lado, o contexto internacional está longe de ser favorável, com a recente pandemia de Covid-19,

um novo episódio de guerra e com importantes disrupções de logística mundial, com impactos adversos

em custos de investimento e de operação dos setores de infraestrutura. O ano de 2022 tem ainda eleições

federais e estaduais, o que tende a trazer alguma cautela.

Assim, o cenário é dúbio porque os novos marcos regulatórios criam uma tendência positiva que já

aparece nos números de investimento, mas os desafios do cenário internacional e do ano eleitoral tendem

a arrefecer essa tendência positiva. Portanto, com o relaxamento dessas restrições, o país tende a manter

um ritmo de aceleração da a trajetória de investimentos em infraestrutura nos próximos anos, com base no

que já está contratado e nos avanços institucionais que o país vem realizando.

Melhorias institucionais relevantes

O esforço de modernização de marcos regulatórios nacionais se mostrou pervasivo entre os setores de

infraestrutura e efetivo quanto a mudanças de grande magnitude, a exemplo do que pode ser visto com a

Lei das Agências (Lei nº 13.848/2019), Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), Lei de Ambiente

de Negócios (Lei nº 14.195/2021), Novo Marco de Telecomunicações (Lei n° 13.879/2019), Desoneração

de IoT (Lei nº 14.108/2020 e Decreto nº 9.854/2019), Aperfeiçoamento do Leilão do 5G, Norma sobre

Antenas (Decreto nº 10.480/2020), Lei do Novo Regime de Outorga de Ferrovias (Lei nº14273/2021), BR

do Mar ou Lei da Cabotagem (Lei nº 14.301/2022), Lei de Liberalização do Setor Aéreo (Lei 13842/19), Lei

do Gás (Lei nº 14.134/2021), Lei de Venda Direta do Produtor de Etanol (Lei nº 14.292/2022), a lei pró-

consumidor do Setor Elétrico (Lei nº 14.120/2021) e a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos



(NLLC, a Lei nº 14.133/21), sem falar em inúmeras iniciativas infralegais e regulatórias. Praticamente todos

os segmentos receberam atenção quanto à promoção de mudanças legislativas que conduzem a mais

investimentos, mais concorrência e maior efetividade das ações setoriais.

Pode-se mencionar ainda, entre os avanços relevantes, o desenvolvimento e promoção de novas

metodologias referenciais de avaliação ex ante e ex post de projetos de infraestrutura, o desenvolvimento

do Monitor de Investimentos que inclui os setores de infraestrutura. A própria operação de desestatização

da Eletrobrás com aprovação de lei específica é, também, em si, um marco de grande importância para o

ambiente institucional da infraestrutura.

O planejamento integrado recebeu uma contribuição decisiva, com a instituição do PILPI, o Plano

Integrado de Longo Prazo da Infraestrutura 2021-2050, de responsabilidade do Comitê Interministerial de

Planejamento da Infraestrutura (CIP-Infra) que integra vários órgãos e instituições de governo em um

inédito esforço integrado de planejamento intersetorial.

Em suma, o ambiente institucional dos diversos setores de infraestrutura recebeu, nos últimos anos, um

conjunto inédito de inovações institucionais que, em seu conjunto, oferecem um novo ambiente para os

investimentos. Embora esse conjunto não tenha recebido a atenção que merece, é fundamental

reconhecer o seu alcance e efetividade, mesmo aos analistas que têm naturais pontos de contestação da

qualidade das diversas mudanças promovidas.

Ritmo de leilões se mantém firme sob cenário desafiador

Como o infra2038 mostrou neste relatório, os leilões são relevantes para a determinação do PIB e vêm se

mantendo firmes em 2022. É possível que os avanços mencionados estejam dando suporte à trajetória de

leilões, mesmo sob um cenário conjuntural tão desafiador de pandemia, guerra e disrupção em cadeias

produtivas. Ademais, os principais concedentes (União e estados) estão em ano eleitoral, o que por si só

já aumenta a cautela dos possíveis licitantes em função de incerteza frente a eventuais trocas de governo.

Mesmo assim, com novas programações a serem confirmadas, é possível que o ano de 2022 tenha um

número de leilões próximo ou até mesmo superior ao do ano de 2021.

Mostrando resiliência diante desses percalços, o mercado brasileiro mostra-se promissor em comparação

com seus pares internacionais. Assim, com ambiente cada vez mais favorável ao desenvolvimento da

infraestrutura no país, não apenas a União tem conseguido fomentar investimentos com participação

privada, mas o papel dos governos subnacionais tem se mostrado cada vez mais relevante para essa

trajetória. Esses entes vêm se organizando para o planejamento, a estruturação, a licitação e a gestão de

contratos cada vez mais relevantes, com mais investimentos e com melhor tecnologia jurídica de

incentivos contratuais.

Trajetória de investimentos e projeções

Nesta seção, tratamos das tradicionais projeções de investimento em infraestrutura. Ao contrário do

restante do relatório, em que a análise foi realizada sobre diversos setores de infraestrutura econômica e

social, nesta seção nos voltaremos à classificação restrita de quatro grandes setores de infraestrutura

econômica, que têm sido objeto das projeções mais acompanhadas.

As projeções de investimento em infraestrutura neste ano e no próximo ano mostram recuperação, apesar

dos grandes desafios do cenário atual.



Investimento em infraestrutura, R$ bilhões/ano (valores correntes)

TOTAL Saneamento Eletricidade Telecom Transportes

2019e 122,4 16,0 45,4 33,0 28,0

2020e 115,8 13,7 42,0 31,1 29,0

2021e 137,0 17,5 47,0 36,5 36,0

2022p 173,6 21,1 58,8 39,2 54,4

2023p 186,9 25,1 59,8 42,2 59,8

e = estimativa Pezco Economics; p = projeção Pezco Economics

Investimento em infraestrutura, % do PIB

TOTAL Saneamento Eletricidade Telecom Transportes

2019e 1,66 0,22 0,61 0,45 0,38

2020e 1,55 0,18 0,56 0,42 0,39

2021e 1,58 0,20 0,54 0,42 0,41

2022p 1,87 0,23 0,63 0,43 0,59

2023p 1,91 0,26 0,61 0,44 0,61

e = estimativa Pezco Economics; p = projeção Pezco Economics

O gráfico a seguir mostra a evolução do investimento em infraestrutura em percentual do PIB desde o ano 

2000 e as projeções para o ano corrente e para 2023:

Fonte: estimativas e projeções Pezco Economics, a partir de diversas fontes de dados públicas e de experiência



Atenção na leitura das projeções deste Relatório

Um cuidado deve ser tomado com a leitura das nossas estimativas de efeitos dos leilões (0,1% diretos e

0,3% a 0,5% indiretos e de efeito renda) em comparação às projeções de investimento anual em

percentual do PIB. Os pontos principais aos quais o leitor deve ter atenção são:

1. As projeções de investimentos para os próximos anos já consideram o volume incorporado pelos

leilões recentes. Assim, se o investimento total em 2022 é de 1,87% do PIB, esse montante já inclui

investimentos que foram comprometidos em leilões que estão em nossa base de dados.

2. A projeção que fizemos dos leilões inclui todos os setores de infraestrutura econômica e social que

são licitados na B3, enquanto a projeção de investimento agregado que apresentamos nesta seção

é restrita aos quatro setores clássicos de infraestrutura econômica (energia elétrica, saneamento,

transportes e telecomunicações). Portanto, não são figuras comparáveis.

3. O impacto dos leilões sobre o PIB (0,1% diretos e 0,3% a 0,5% indiretos e de efeito renda)

considera todos os setores de infraestrutura econômica e social. Portanto, apenas uma parte desse

efeito no PIB decorre dos quatro setores clássicos de infraestrutura.

4. A análise do impacto dos investimentos em infraestrutura no PIB, estimada em 0,1% neste ano em

termos de efeitos diretos, não considera os efeitos indiretos e de efeito renda. Entretanto, há um

importante componente adicional que não foi considerado, que são os custos e despesas

operacionais geradas por estes projetos (OPEX). Os projetos de infraestrutura social tendem a

gerar impacto mais pronunciado sobre o OPEX que os projetos de infraestrutura econômica. Não

dispomos de uma estimativa de impacto total.

Assim, é importante mencionar que os investimentos provenientes dos crescentes leilões na B3 são

apenas uma parcela dos efeitos econômicos gerados pela infraestrutura: além disso, há investimentos

públicos e de suas estatais, como também reinvestimentos de antigas concessões e permissões, e em

especial as receitas e custos das concessionárias, que geram renda, empregos e tributos em efusividade.

Resumo: não descuidar de forma alguma

Este relatório procurou explorar o tema dos leilões e sua relação com o ambiente de investimentos e

negócios brasileiro. Apesar de intuitiva a ideia de que leilões e os consecutivos investimentos impactam a

economia e investimentos, um exercício (ainda que modesto) envolvendo as informações obtidas

diretamente da base da B3, contextualização de seu histórico e avanços institucionais ainda não havia

sido feito.

Além do exercício econométrico e da análise exploratória de informações, contendo divisões setoriais,

territoriais e temporais das informações dos leilões, a análise desse ano aponta uma perspectiva positiva

para o resto de 2022 e anos subsequentes, mantidas as características presentes.

Apesar do cenário promissor, é preciso alertar que, mesmo com os importantes ganhos dos últimos anos e

com os avanços observados, a trajetória para que se alcance o nível requerido de investimentos em

infraestrutura em 2038 poderá ainda não ser cumprida. Não se pode descuidar da trajetória atual. É

preciso continuar avançando no planejamento, nas reformas setoriais, na qualidade da regulação e no

respeito aos contratos, para que a iniciativa privada possa se tornar ainda mais relevante na promoção de

investimentos.

Como ponto adicional, é interessante observar a evolução de unidades ou órgãos de estruturação de

projetos em entes subnacionais, que se traduziu em aumento do número de leilões recentemente, porém



os investimentos ainda se apresentam tímidos, quando há enorme espaço para crescimento em setores

como saúde, educação, mobilidade e lazer.

A base de dados levantada mostra que as concessões ainda representam maior parte dos investimentos,

embora as PPPs tenham crescido em leilões - para que o país possa de fato avançar na sua

infraestrutura, precisa seguir desenvolvendo as PPPs, precisando para isso atualizar seu arcabouço

regulatório, que está prestes a completar 20 anos.



Apêndice5

Método de Causalidade de Granger

Dois aspectos a serem realçados em relação ao teste de Causalidade de Granger. O primeiro diz respeito

ao fato de que para fazer o teste de causalidade de Granger, é necessário que as variáveis envolvidas na

análise sejam estacionárias, ou seja, as variáveis devem ser integradas de ordem zero (I (0)). Logo, antes

de realizar o teste de causalidade é necessário determinar a ordem de integração das variáveis utilizando

algum dos instrumentos apresentados nos capítulos anteriores. Em segundo lugar, dado que, as variáveis

do teste de causalidade devem ser estacionárias, isso implica que os elementos de longo prazo são

eliminados das respectivas séries, e, consequentemente, seus resultados devem ser analisados

exclusivamente sob o âmbito do curto prazo. Sendo assim, foi aplicado o operador de diferença de um

sobre cada série para torná-las estacionárias.

Matematicamente, o Teste de Causalidade de Granger, com duas variáveis e n defasagens, é

representado:

𝑛 𝑛

𝑦𝑡 = ∑𝑎𝑗 𝑦𝑡−1 + ∑𝛽𝑗 𝑥𝑡−𝑗 + 휀1𝑡

𝑗=1 𝑗=1

𝑛 𝑛

𝑥𝑡 = ∑𝜆𝑗 𝑥𝑡−𝑗 + ∑𝛿𝑗 𝑦𝑡−𝑗 + 휀2𝑡

𝑗=1 𝑗=1

Segundo Gujarati (1995)6, a partir do sistema de equações anterior, os testes relativos à causalidade 

apresentam quatro resultados possíveis, quais sejam:

1) Causalidade Unidirecional de 𝑥 para 𝑦 se ∑𝑛 𝛽𝑗 ≠ 0 e ∑𝑛 𝛿𝑗 = 0, ou seja, diz-se que 𝑥 causa 𝑦
𝑗=1 𝑗=1

se os elementos 𝛽𝑗 forem em conjunto estatisticamente diferentes de zero;

2) Causalidade Unidirecional de 𝑦 para 𝑥 se ∑𝑛 𝛿𝑗 ≠ 0 e ∑𝑛 𝛽𝑗 = 0, isto é, diz-se que 𝑦 causa 𝑥 se
𝑗=1 𝑗=1

todos os 𝛿𝑗 forem em conjunto estatisticamente diferentes de zero;

3) Causalidade Bidirecional (Feedback) se ∑𝑛 𝛽𝑗 ≠ 0 e ∑𝑛 𝛿𝑗 ≠ 0, ou seja, se 𝑥 causa 𝑦 e 𝑦 causa
𝑗=1 𝑗=1

𝑥, então, 𝛽𝑗 ≠ 0 e 𝛿𝑗 ≠ 0, isto é, ambos são estatisticamente diferentes de zero;

𝑗 =1
𝑗 =

1

4) Independência (ou Ausência de Causalidade) se ∑𝑛 𝛽𝑗 = 0 e ∑𝑛 𝛿𝑗 = 0, isto é, 𝑥 não causa 𝑦 e 𝑦

não causa 𝑥. Nesse caso, 𝛽𝑗 = 0 e 𝛿𝑗 = 0, e, consequentemente, em conjunto, ambos não são 

estatisticamente diferentes de zero.

Para verificar se os parâmetros 𝛽𝑗 e 𝛿𝑗são estatisticamente iguais ou diferentes de zero, utiliza-se o 

tradicional teste t de Student para se analisar a significância dos parâmetros em termos individuais.

Alternativamente, pode-se aplicar o teste F para verificar a hipótese conjunta de que todos os parâmetros 

são estatisticamente iguais ou diferentes de zero, ou então, o teste 𝜒2.

Para determinar o número de defasagens, foi utilizado o Critério de Informação (BIC), o qual indicou a 

necessidade de utilizar duas defasagens.

Apesar da restrição do número de observações, ainda assim, os resultados apresentados na Tabela 1, 

mostram que, a Hipótese Nula de que o PIB real não causa Granger o CAPEX real, não pode ser

5 Elaborado por Mario Antonio Margarido, sócio da Pezco Economics.
6 GUJARATI, Damodar N. Basic Econometrics. United States of America: McGraw-Hill. 1995. 838p.



rejeitada, uma vez que, a probabilidade de se cometer o Erro Tipo I, ou seja, rejeitar a respectiva hipótese

nula e errar, está acima do nível de significância de 10% (35.62%). Por outro lado, em relação ao segundo

de teste de causalidade, o resultado mostra que a hipótese nula de que o Capex real não causa Granger,

pode ser rejeitada aos níveis de significância de 5% e 10% (1,18%), respectivamente. Portanto, com base

nesses resultados, existe sentido de causalidade e a causalidade é unidirecional do Capex real para o PIB

real.

Tabela 1. Resultados dos Testes de Causalidade de Granger, Variáveis DLCAPEXREAL e DLPIBREAL,

2011 -2021

HIPÓTESE NULA Número de  

Observações

Estatística  

F

P-

Valor

DLPIBREAL

DLCAPEXREAL

Não Granger Causa

8 1.48523 0.3562

DLCAPEXREAL

DLPIBREAL

Não Granger Causa

27.4926 0.0118

Fonte: Elaborada por Pezco Economics a partir de dados básicos da B3 e IBGE.

As Tabelas 2 e 3 apresentam as respectivas Decomposição da Variância dos Erros de Previsão para cada

variável. A “decomposição dos erros de previsão mostra o comportamento dinâmico apresentado pelas

variáveis econômicas. Mais especificamente, este instrumental permite separar a variância do erro de

previsão para cada variável em componentes que podem ser atribuídos pela própria variável e/ou pelas

demais variáveis endógenas isoladamente, ou seja, revela em termos percentuais qual o efeito que um

choque não antecipado sobre determinada variável, com magnitude de um desvio padrão, tem sobre a

própria variável e as demais variáveis pertencentes ao sistema. Em outras palavras, após o choque não

antecipado sobre determinada variável, a Decomposição da Variância mostra, a contribuição da própria

variável e/ou das demais variáveis do sistema, em termos percentuais, na formação da variável que sofreu

o choque inicial”. É necessário realçar que, o fato de o choque não ser antecipado, é para evitar que os

agentes econômicos se previnam contra esses choques.

Decorridos 10 anos após um choque não antecipado na variável d_LCAPEXREAL, 91,38% do valor de

d_LCAPEXREAL devem-se a ela própria, enquanto 8,61% do valor de d_LCAPEXREAL devem-se a

variável d_LPIBREAL. Esse resultado mostra que, a variável d_LCAPEXREAL é pesadamente

influenciada por ela própria e pouco influenciada pelo PIB.

Tabela 2. Decomposição da Variância dos Erros de Previsão, Variável d_LCAPEXREAL

Período Erro Padrão d_LCAPEXREAL d_LPIBREAL

1 0.807222 99.7582 0.2418

2 0.824291 99.5655 0.4345

3 0.850304 94.7438 5.2562

4 0.952473 91.8128 8.1872

5 0.954775 91.7125 8.2875

6 1.05261 92.9986 7.0014

7 1.06247 93.0084 6.9916

8 1.06716 92.2049 7.7951

9 1.10135 91.4830 8.5170

10 1.10445 91.3882 8.6118

Fonte: Elaborada por Pezco Economics a partir de dados básicos da B3 e IBGE.



O mesmo resultado é apresentado na Figura 1.

Figura 1. Decomposição da Variância dos Erros de Previsão, Variável d_LCAPEXREAL

Fonte: Elaborada por Pezco Economics a partir de dados básicos da B3 e IBGE.

A Tabela 3 apresenta a Decomposição da Variância dos Erros de Previsão para a variável d_LPIBREAL.

Decorridos 10 anos após um choque não antecipado em d_LPIBREAL, somente 17.19% do valor de

d_LPIBREAL devem-se a ela própria, enquanto, d_LCAPEXREAL contribui com 82.80% na formação de

d_LPIBREAL. Portanto, expressiva parcela do PIB é explicada pela CAPEX.

Tabela 3. Decomposição da Variância dos Erros de Previsão, Variável d_LPIBREAL

Período Erro Padrão d_LCAPEXREAL d_LPIBREAL

1 0.0043541 0.0000 100.0000

2 0.00989245 70.6374 29.3626

3 0.0100658 71.4546 28.5454

4 0.0133802 83.1008 16.8992

5 0.0134235 83.1590 16.8410

6 0.0136524 80.6402 19.3598

7 0.014785 81.4961 18.5039

8 0.0148015 81.3362 18.6638

9 0.0155826 82.7803 17.2197



10 0.0156267 82.8041 17.1959

Fonte: Elaborada por Pezco Economics a partir de dados básicos da B3 e IBGE.

Assim como anteriormente, a Decomposição da Variância dos Erros de Previsão da variável d_LPIBREAL, 

também, pode ser apresentada no formato gráfico, conforme, consta na Figura 2.

Figura 2. Decomposição da Variância dos Erros de Previsão, Variável d_LPIBREAL

Fonte: Elaborada por Pezco Economics a partir de dados básicos da B3 e IBGE.

Portanto, com base nos resultados da Decomposição da Variância dos Erros de Previsão, confirmam os

resultados dos testes de Causalidade de Granger, ou seja, o PIB é muito influenciado pelo CAPEX, não

ocorrendo o contrário.

A Figura 3, apresenta a Função de Resposta de Impulso, a qual, neste caso, apresenta a trilha temporal a

ser seguida pela variável PIB, após um choque não antecipado, com magnitude de um desvio padrão, na

variável CAPEX. Após um choque não antecipado em d_LCAPEXREAL, o PIB apresenta expressivas

variações após o choque inicial, sendo que, essas variações vão perdendo efeito ao longo do tempo.

Finalmente, a Figura 4 mostra o Círculo de Raízes Unitárias, o qual mostra que o modelo é estável

(estacionário), uma vez que, todas as raízes se encontram dentro do círculo unitário.
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Figura 3. Função de Resposta de Impulso, Variável d_LPIBREAL.

Fonte: Elaborada por Pezco Economics a partir de dados básicos da B3 e IBGE.

Figura 4. Círculo de Raízes Unitárias.

Fonte: Elaborada por Pezco Economics a partir de dados básicos da B3 e IBGE.
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É importante comentar que há limitações técnicas e interpretativas do método econométrico utilizado,

ainda mais se tratando de 8 graus de liberdade disponíveis para o exercício. Não foram realizados testes

de robustez, havendo riscos de eventuais resultados espúrios. Assim, este exercício se propõe a contribuir

para a discussão em assunto que permanece pouco ou nada explorado, mas reconhecimentos que as

técnicas ainda poderão ser desenvolvidas.

Efeitos diretos e indiretos

Em resumo sobre o exercício realizado, observamos que o PIB brasileiro é efetivamente influenciado pelos

investimentos resultantes dos leilões de infraestrutura realizados na B3. Dado que a magnitude dessa

influência direta não pode ser calculada através do modelo de Causalidade de Granger, pois os

coeficientes dessa estimativa não têm significado econômico, realizamos o cálculo diretamente com base

no conhecimento da direção da causalidade.

Assim, realizamos esse cálculo pode ser diretamente a partir das grandezas em reais nominais,

considerando que são despesas de capital que são, em si, valor adicionado por não envolverem duplas

contagens, inserindo-se diretamente na Formação Bruta de Capital Fixo da economia. Computamos os

valores estimados de CAPEX comprometido a cada ano a partir dos leilões realizados na B3, e para os

quais a base de dados dispunha de dados.

A distribuição do CAPEX de cada leilão nos anos seguintes à sua realização é uma estimativa da Pezco

Economics para o relatório do infra2038, embasada principalmente em informações dos estudos de

viabilidade (EVTEAs). Outro ponto importante sobre este cálculo é que não realizamos, neste relatório,

uma estimativa sobre os efeitos indiretos e nem sobre os que decorrem da renda gerada, que

provavelmente são mais relevantes que os efeitos diretos aqui identificados.

Para este ano, a estimativa da contribuição direta à taxa de crescimento do PIB da ordem de 0,1% neste

ano e essa contribuição deverá se elevar a 0,15% nos próximos anos. É importante lembrar que essa

estimativa se refere apenas a efeitos diretos sobre o crescimento do PIB via aumento da formação bruta

de capital fixo, havendo importantes efeitos indiretos que não foram computados nesta estimativa.

Não realizamos, neste relatório, estimativa dos efeitos indiretos ou do efeito renda. Entretanto, é possível

indicar que o efeito real sobre a economia será multiplicado por esses efeitos. Por exemplo, se neste ano o

efeito direto dos investimentos comprometidos pela infraestrutura nos anos anteriores é da ordem de

0,10%, os efeitos indiretos e efeito renda tendem a multiplicar esse percentual.

Em uma estimativa livre, isso deve levar a estimativas totais (incluindo efeitos indiretos e efeito renda)

entre 0,3% a 0,6% de crescimento no PIB deste ano e do próximo ano.

Adicionalmente, os projetos comprometem valores importantes de OPEX, cujos efeitos também não foram

estimados neste Relatório Anual. Com a questão que lançamos, é possível que pesquisadores se sintam

encorajados a desenvolver essas estimativas mais amplas.



Sobre o Projeto Infra2038

O infra2038 é um movimento iniciado em agosto de 2017 no encontro anual de

líderes da Fundação Lemann. Nossa visão é colocar o Brasil, até 2038, entre os

20 melhores países do mundo em cobertura e qualidade da infraestrutura.

Nossa missão é promover concessões e parcerias público-privadas, atuando na

conexão entre governos e investidores e no desenvolvimento de conteúdo

relevante nas áreas de energia elétrica, logística, saneamento básico,

infraestrutura urbana e infraestrutura social.

Acreditamos que o país precisa avançar fortemente em sua infraestrutura para

garantir um aumento de produtividade que, por sua vez, nos garantirá uma

maior competitividade internacional. Dada a incapacidade fiscal do setor

público, sabemos que estes investimentos precisarão ser garantidos com

recursos privados. O Estado, por sua vez, permanece com o importante papel

de planejar, facilitar e regular os diferentes setores da infraestrutura.

O grupo infra2038 reúne, em seu quadro de associados, Comitê Executivo e

Conselho Consultivo várias das principais lideranças nacionais em

infraestrutura.

Equipe Técnica

A elaboração do Relatório esteve a cargo da Pezco Economics, consultoria

especializada em infraestrutura, sob coordenação do economista Frederico

Turolla, com Yan Nonato Cattani (análises), Mario Antonio Margarido

(econometria), Helcio Takeda (projeções macroeconômicas), Shiro Hirata (base

de leilões), Pedro Nischl (projetos), Daniel Komesu (gráficos) e Giovani Oliveira

(mercado). A supervisão da produção do relatório pelo infra2038 ficou a cargo

de Breno Zaban e de Lucas Costa.
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