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cada novo ciclo de governo cria-se a ex-
pectativa em torno do cumprimento dos 
compromissos assumidos com relação à 
saúde, educação, emprego, segurança e ao 
desenvolvimento do país.

Este ano não foi diferente, mas há de 
se destacar o entendimento de que é necessário mudar, 
reformar, inovar, para alcançar as metas propostas.

O modelo de crescimento baseado no crédito ao con-
sumidor cumpriu seu papel, mas esgotou-se, aumen-
tando a importância do investimento em infraestrutura 
como vetor para o crescimento econômico e desenvolvi-
mento social.

O Estado, agente fundamental neste processo, é cons-
ciente, interessado e até então dispôs de meios para pro-
mover tais investimentos. E, de fato, tem atuado neste 
sentido, promovendo a implantação de projetos estrutu-
rantes nas áreas social, de logística, de transporte e ener-
gia. Entretanto, há de se reconhecer que a velocidade e 
a qualidade desta implantação estão aquém do desejado. 
Vários projetos serão inaugurados nos próximos quatro 
anos, o que é boa notícia, entretanto, eles frustraram o 
orçamento e/ou prazo previstos, comprometendo a expec-
tativa de melhoria associada com sua inauguração.

É preciso refletir sobre os fatores que têm contribuí-
do para tal frustração e definir medidas estruturais para 
viabilizar o investimento no setor de infraestruturas de 
forma sustentável, otimizando a aplicação dos recursos 
disponíveis, no tempo, na medida e na prioridade corretas.

Entre as várias medidas já propostas estão a moderni-
zação das legislações tributária e trabalhista, a melhor de-
finição do papel, delegação e responsabilidade das insti-
tuições públicas envolvidas na execução e fiscalização dos 
investimentos, a regulamentação de fontes alternativas 
voltadas especificamente para o investimento, a revisão 
do modelo elétrico e da matriz de energia do país, entre 
outras. São propostas importantes, mas cuja materializa-
ção demanda tempo e muito entendimento.

Entretanto, a se confirmar a aparente disposição para 
mudanças e diante da escassez de recursos (literalmente), 
neste novo ciclo que se inicia é oportuno revisitar o mais 
breve possível o atual plano de investimentos. Uma revi-
são para torná-lo mais amplo, de país, não de governo, 
estabelecendo projetos prioritários a partir de critérios ob-
jetivos de real necessidade para a sociedade, maturidade 
socioambiental e técnica, viabilidade econômica e finan-
ceira, disponibilidade de recursos, entre outros.

Este planejamento, a 
ser elaborado para os prin-
cipais setores da infraes-
trutura, precisa definir 
prazos mais realistas para permitir:
- A correta identificação dos impactos socioambientais e 
a adequada definição dos planos ambientais de mitigação 
e compensação, para que o projeto obtenha sua licença 
ambiental devidamente emitida pelos órgãos competen-
tes, antes de ser licitado.
- A realização dos estudos necessários e suficientes para 
o desenvolvimento de um projeto básico de melhor quali-
dade, de forma que se possa aumentar a assertividade nas 
estimativas de quantidade e definição de metodologias 
executivas.
- O planejamento adequado das etapas de implantação, 
desde a elaboração dos documentos de licitação com a de-
vida qualidade de informação e ampla consulta aos órgãos 
de fiscalização do investimento público, passando pelo 
processo de qualificação de interessados acorde com o de-
safio técnico e financeiro do projeto, pela análise das pro-
postas baseada em critérios que permitam definir a solução 
ofertada de melhor preço, culminando com a formalização 
dos instrumentos contratuais, com o devido respaldo legal.
- O acompanhamento apropriado da implantação do pro-
jeto, de forma a garantir a qualidade, o prazo e o orça-
mento acordados na adjudicação da solução vencedora.

É essencial também este planejamento ser feito e geri-
do por administradores preparados tecnicamente, no âm-
bito das agências reguladoras, empresas estatais e demais 
órgãos públicos. E, sem prejuízo da gestão legal, a avalia-
ção destes gestores deve ser baseada no mérito, de acordo 
com os resultados obtidos.

Não há novidade nas colocações anteriores, mas a pers-
pectiva de um ano difícil para o crescimento do país, de 
aperto fiscal, revisão de parâmetros econômicos e discus-
sões para reformas tão amplas quanto importantes, torna 
o cenário bastante propício para qualificar os programas 
atuais e organizar todo o seu processo de gestão.

Estaremos aumentando as chances de crescer confor-
me o desejado ao estabelecer um programa mais racional 
de investimentos e de qualificação da gestão em infraes-
trutura que fortaleça a confiança dos investidores priva-
dos, de forma a retomar os investimentos a partir do ano 
seguinte com maior ordenamento e vigor. É necessário 
mudar o modelo atual, para terminarmos o ciclo que se 
inicia em condições melhores do que as de agora.
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