
SDI – Secretaria de Desenvolvimento da 
Infraestrutura
SEPEC – Secretaria Especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade

Modelos de concessões e 
modernização regulatória



SEPEC

A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC) é órgão do Ministério da Economia
responsável pela gestão integrada dos temas e políticas que devem resultar no aumento da produtividade e da
competividade do nosso país.

Nesse sentido, algumas competências anteriormente vinculadas aos extintos Ministérios da Fazenda; Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão; Trabalho e Emprego, bem como Indústria, Comércio Exterior e Serviços foram concentradas na
SEPEC, que passou a contar com as seguintes áreas:

• Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI), que responde pelo planejamento da infraestrutura nacional e
subnacional, além do monitoramento do portfólio de projetos de desenvolvimento da infraestrutura e de aspectos
relacionados à regulação e aos mercados afetos a temas de infraestrutura;

• Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação (SDIC), responsável pelas políticas de desenvolvimento da
indústria, comércio e serviços, além da coordenação dos debates sobre inovação nesses segmentos, bem como a articulação das ações
voltadas para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas;

• Secretaria da Advocacia da Concorrência e Competitividade (SEAE), que responde pelo debate acerca da proteção e estímulo à
concorrência em todas as atividades, sobretudo no que tange aos aspectos legais e regulatórios, assim como pela articulação das estruturas
de mercado, com vistas ao estímulo à concorrência e, consequentemente, à competitividade.

• Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego (SPPE), responsável pela articulação das políticas de estímulo ao desenvolvimento do
capital humano para atendimento da demanda do mercado e ao desenvolvimento e gestão de mecanismos que incrementem a
empregabilidade e o próprio nível de emprego.



Coordenar, em nível federal, e apoiar, em nível
subnacional, o planejamento de longo prazo e a definição
de metas de investimento em infraestrutura, buscando
maximizar a produtividade e a competitividade brasileiras,
com consequente desenvolvimento econômico e geração de
empregos qualificados.

SDI - MISSÃO



Infraestrutura ruim, pouco abrangente e cara (posição #78 no ranking do WEF com 141 países)

Macro 
objetivo 
secretaria

Elevar a infraestrutura brasileira a patamares internacionais de preço e qualidade

Eixos 
estratégicos

Desafios da 
secretaria

Causas raiz

Reduzir a participação 
direta do governo em 

projetos de 
infraestrutura

Estado exercendo forte 
pressão contrária ao 
investimento privado

Desenho de mercado 
setoriais que 

permitam o irrestrito 
investimento privado

Mercado e ambientes 
regulatórios mal desenhados 

e instáveis

Avaliação de Projetos 
e Planejamento de 
longo prazo claro, 

estável e intersetorial

Investimento total em 
infraestrutura baixo e pouco 

eficaz
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Estratégia Desenhada



Diagnóstico

• Necessidades do País exigirão investimentos em grandes volumes 
pelas próximas décadas.

• Produtividade e competitividade da economia brasileira dependerão 
do sucesso da participação privada.

• Modelo regulatório é fundamental para investimentos necessários 
sejam transformados em investimentos efetivos.

• Sucesso dará estabilidade e regularidade para o programa de 
concessões rodoviárias.



É preciso melhorar o marco regulatório

• Cada setor tem sua especificidade, mas nos setores de transportes, 
em geral, há espaço para melhorias.

• No setor ferroviário, o Ministério da Economia tem atuado para criar 
regime de maior liberdade de iniciativa, de oferta e de preços (PLS 
261/2018).

• No setor de rodovias, o Ministério da Economia tem atuado na 
evolução dos modelos de edital e contrato.

• Há também outras iniciativas em andamento nos setores de 
transportes, energia, telecom e saneamento.



Dificuldades regulatórias frequentemente

advêm de incentivos inadequados

• Aeroportos próximos ao fim do prazo contratual, com gatilho de 
investimento, podem gerar incentivos a retenção artificial de 
demanda.

• Rodovias com altos investimentos próximos ao fim do contrato 
podem apresentar poucos incentivos ao cumprimento do cronograma 
de obras.

• Ferrovias com meta de investimento e indenização pelo valor residual 
não amortizado ao término do contrato geram passivo fiscal ao 
Tesouro e receio do concessionário de não receber os valores 
devidos.

• Indenização por valor contábil pode distorcer matriz de riscos do 
contrato, criando opção de saída.



É preciso simplificar as regras, reduzindo o 

trabalho regulatório da agência

• Obras adicionais, se já vislumbradas, podem ser precificadas antes da 
licitação, com seu impacto na tarifa pré-definido, ficando a cargo da 
agência definir a posteriori apenas se serão exigidas.

• Penalidades, ainda que claras, podem ser de difícil aplicação, caso 
dependam da averiguação pelo órgão regulador.

• Fiscalização e penalidade por amostragem pode ser alternativa 
eficiente, reduzindo custos de fiscalização.

• Indenização por valor de mercado na caducidade evita 
questionamentos por órgãos de controle e concessionário.



É preciso tornar incentivos e 

punições mais automatizados

• Diferenciação tarifária para pista simples e dupla contribui para 
cumprimento do cronograma de obras e para compreensão do 
usuário.

• Garantias de execução são importantes para o compromisso com o 
contrato até o fim do seu prazo.

• Renegociações contratuais podem afastar investidores 
comprometidos, além de distorcer prioridade de investimentos 
executados.



Por meio de incentivos, interesse privado 

deve ser alinhado com interesse público

• Ágio sobre outorga pago à vista aumenta compromisso com o 
contrato visando ao fluxo de caixa futuro.

• Evitar investimentos tardios, cuja depreciação não se dará na vigência 
da mesma concessão.

• Receitas acessórias devem impactar na modicidade tarifária por meio 
da proposta de licitação. Uma vez contratado, concessionário deve ter 
incentivos para inovar e empreender.



Atrair investidor estrangeiro é fundamental

• Poupança doméstica é insuficiente para atender às metas de 
investimento em infraestrutura.

• A entrada de players internacionais contribui para aumentar a 
competitividade dos processos licitatórios, permitindo a seleção de 
concessionários mais capacitados e a custos menores.

• Hedge cambial, por exemplo, pode contribuir atrair para fontes 
externas de dívida e equity.



Adequada alocação de riscos previne 

conflitos

• Grandes variações na demanda, por exemplo, apesar de alocadas ao 
setor privado nos contratos de concessões rodoviárias, foi alegado 
estar fora do controle de concessionários, que pleitearam 
reequilíbrio.

• Desde que previsto no edital e contrato, é razoável pensar num 
compartilhamento, prevenindo conflitos.

• Gatilhos podem racionalizar o investimento conforme a demanda, 
trazendo maior eficiência ao contrato.



Atratividade dos processos licitatórios

• Adoção do free-flow tende a elevar a base arrecadatória, trazendo 
maior equidade no pagamento do pedágio, barateando tarifas e 
dando viabilidade a mais projetos

• Volume de investimentos (tamanho) dos contratos não deve ser tão 
grande a ponto de afastar concorrência.

• Estabilidade regulatória e pipeline de projetos são importantes para 
atrair investidores interessados em entrar no mercado brasileiro.

• Possibilidade de modelo de leilão: rodada de lances abertos 
sequenciais, seguida de rodada de lances fechados.


