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No dia 9 de agosto, foi realizado o Infra Minas GRI 2022, evento que reuniu autoridades municipais e 
do Estado de Minas Gerais a players do setor de infraestrutura urbana e social para debater diretrizes 
dos principais segmentos da indústria no estado, dentre eles mobilidade urbana, iluminação pública, 
saneamento básico e energia. 

O encontro aconteceu no Mercure Lourdes Hotel, em Belo Horizonte, e  proporcionou aos participantes 
diversas sessões a portas fechadas sobre diferentes áreas da infraestrutura, bem como painéis sobre 
o cenário fiscal e de negócios e o comportamento da infraestrutura mineira esperado para 2023. 

A abertura da reunião contou com a presença de Gustavo Barbosa, Secretário de Estado da Fazenda, 
e com a moderação de André Salazar, presidente do Grupo Aterpa. O painel de encerramento, por sua 
vez, foi moderado por Leonardo Pinto, diretor de Relações Institucionais da TORC, e teve a interação 
de todos os participantes sobre as expectativas para o desenvolvimento da infraestrutura mineira no 
próximo ano. 

Outras duas iniciativas acompanharam o Infra Minas GRI 2022: as visitas técnicas à concessionária 
pública BHIP e ao Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC), oferecendo aos executivos 
experiências únicas no sentido de entender as dinâmicas de trabalho, a estruturação e a organização 
das atividades e os processos realizados nas respectivas instituições.  

Introdução
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O Brasil convive em 2022 com período de eleições nos Poderes Executivo e Legislativo.  O Secretário 
da Fazenda de MG, Gustavo Barbosa, garante que quem for assumir o governo de Minas Gerais no 
próximo ano contará com melhores condições do ponto de vista fiscal. O intuito para 2023 é ter um 
estado equilibrado, com capacidade de prestar serviços e garantir aos investidores um ambiente de 
segurança para assumir parcerias e concessões. 

Sob mandato do atual governador, Romeu Zema, o Estado de Minas Gerais já atraiu quase R$ 240 
bilhões em investimento. No campo da infraestrutura, tem se buscado modelos mais eficientes, com 
maior inclinação às parcerias público-privadas (PPP), cujos contratos que eram deficientes foram 
equacionados de 2019 para cá. 

Estratégias para o ambiente fiscal
e de negócios 

No entanto, há uma visão cética de alguns executivos do mercado sobre o governo estadual como 
um agente forte de investimento em curto e médio prazo, em razão das atribuições estatais que 
predominam na situação orçamentária. Um dos participantes exemplificou a situação: de cada 
R$100, apenas 5,5% está disponível para investimento; 94,50% são vinculações, repasses, folha de 
pagamentos etc.  

Por outro lado, o governo tem se mostrado aberto e interessado em fazer parcerias de investimento 
com a iniciativa privada. “Quando o (setor) privado vem para gerir a infraestrutura, ele vem trazer algo 
que a regra do jogo do (setor) público não permite fazer”, comentou um dos participantes, sinalizando 
as virtudes das concessões e PPPs como forma de impulsionar o investimento em infraestrutura.
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Apesar de o estado se mostrar limitado do ponto de vista orçamentário, os recursos indenizatórios da 
Vale são os mais acessíveis no curto prazo para investimentos em infraestrutura. Foi feito um acordo 
de R$ 37 bilhões, no prazo de 10 anos, firmado em 2021, entre a Vale e o Governo do Estado para a 
reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho. 

O que tem sido feito com os 
recursos provenientes da Vale?

Destes, R$ 14,6 bilhões serão dedicados à infraestrutura; cerca de R$ 6 bilhões já estão disponíveis 
e distribuídos da seguinte maneira: 

• R$ 2 bilhões para a segurança hídrica, com uma discussão em andamento sobre a aplicação dos 
recursos na regionalização do saneamento básico;

• R$ 4 bilhões para escolas estaduais e hospitais regionais. 
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É importante ressaltar que esses recursos não podem ser apropriados pelo 
Tesouro Estadual. O acordo envolveu representantes do Governo do Estado 
de Minas Gerais, do Ministério Público local, do Ministério Público Federal, da 
Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Caso o mesmo governo se mantenha para um segundo mandato, os recursos 
restantes serão dedicados a PPPs sociais, passando pelas áreas de educação, 
saúde e saneamento, com olhares mais atentos a este último, visto como a 
principal tendência na infraestrutura social, segundo o secretário.  
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Vale mencionar que, em abril, com a mudança 
na diretoria da Agência Nacional de Águas 
e Saneamento Básico (ANA), aprovada pelo 
Senado, a ANA tem priorizado estudar a 
criação das normas previstas, para então fazer 
eventuais ajustes e revisar a agenda. 

Da perspectiva do governo estadual, Marília 
Melo, Secretária do Meio Ambiente, destacou 
premissas do projeto de lei (PL 2.884/2021) 
que propõe a regionalização da prestação de 
serviços no estado, submetido à assembleia 
legislativa. 

A regionalização do saneamento 
básico integra uma das premissas para 
alcançar a universalização dos serviços 
até 2033 no Brasil. Com o novo Marco 
Legal (Lei 14.026/2020), os contratos 
que não estiverem inseridos no modelo 
de prestação atualizado não receberão 
recursos federais e/ou não acessarão 
financiamentos federais.

Neste momento, a prestação direta tem 
sido um desafio. São mais de mil contratos 
irregulares que são um entrave para o 
avanço das metas de universalização; em 
Minas Gerais, são cerca de 200, ou seja, 
contratos inexistentes, expirados ou que 
não possuem as metas de universalização 
sinalizadas. 

A proposta de regionalização 
do saneamento básico
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O projeto obedece ao Novo Marco Regulatório do Saneamento, que orienta os estados a elaborarem 
blocos regionais com base no agrupamento dos municípios, garantindo viabilidade econômica e 
técnica para oferta de serviços de água e esgotamento sanitário. A PL apresentada pelo governo 
mineiro parte de três princípios: 

1. Não proteção ao prestador de serviço, sendo necessário que as empresas públicas concorram 
com o mercado; 

2. Autonomia aos municípios, de modo a dar legitimidade na escolha do prestador por meio de 
licitação;

3. Estruturação técnica e econômica do modelo, desenvolvendo anexos referentes a água, esgoto e 
resíduos sólidos. 

Ainda sobre o terceiro princípio, enquanto o anexo de 
resíduos sólidos vai dar prosseguimento ao que os 
municípios já estavam desenvolvendo, as estratégias 
para água e esgoto partiram do zero. Já com relação 
à legitimidade dada a eles no processo decisório, a 
não adesão das cidades ao serviço regionalizado 
implicará em não receber recursos federais para o 
segmento.

A autonomia dos municípios também pode ser 
notada a partir do modelo de governança junto aos 
blocos regionais, que prevê as instâncias executiva, 
gerida por um consórcio ou convênio de cooperação; 
deliberativa, em que os municípios têm 75% dos votos 
e o Estado, 15%; e regulatória, prevendo um regulador 
único por bloco regional.

É importante ressaltar que um dos pontos exigidos 
no projeto é que a outorga deve ser investida 
prioritariamente em ações correlatas ao saneamento; 
o desafio, aqui, está em encontrar caminhos para 
arcar com os custos do saneamento rural.  

Sobre os atrasos no saneamento básico mineiro, foram 
citados três fatores que os justificam: investimento 
inferior ao necessário para acompanhar o crescimento 
demográfico, dificultando a acessibilidade ao 
saneamento básico; desinteresse dos municípios; 
atrasos e complexidades do licenciamento ambiental. 
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Leilões rodoviários: desafios apresentados 
para os projetos de concessões

São seis as concessões incluídas no Programa de Concessões Rodoviárias do Governo de Minas 
Gerais - iniciativa que visa melhorar as rodovias do estado -, das quais duas já foram leiloadas. O 
consórcio Infraestrutura MG, formado pela empresa Equipav e pela gestora Perfin, conquistou ambas: 
o Lote Sul de Minas, com 466,4 km de extensão, e o lote do Triângulo Mineiro, com 627,4 km de 
extensão. 

A expectativa do governo é leiloar os lotes Varginha-Furnas (432,8 km) e  Arcos-Patos de Minas (267 
km) até o final do ano, mas o secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Fernando 
Marcato, foi objetivo ao afirmar em coletiva que tudo dependerá do mercado. Já os lotes São João 
Del Rei e Itapecerica-Lagoa da Prata estão em fase de estruturação; o Lote Ouro Preto já teve o edital 
concluído.

Como forma de garantir segurança jurídica aos projetos de concessão, Minas Gerais tem estruturado 
a sua própria agência reguladora. As concessionárias, por sua vez, trabalham na operação técnica, de 
maneira a atender às perspectivas de fiscalização e modelagem. 

Segundo executivos presentes, o desenvolvimento de malhas complexas - como o Sul de Minas e o 
Triângulo Mineiro - representa um dos desafios dos leilões rodoviários. Além disso, será preciso realizar 
estudos qualificados que agreguem na estruturação da malha - em parâmetro de desempenho e 
serviços aos usuários  - e trazer aos lotes um grau de interdependência dentro de um programa único. 



PA P E RW H I T E

Outros fatores alertados pelos participantes 
são: necessidade de evolução no licenciamento 
ambiental na perspectiva de concessão; maior 
presença de investidores institucionais no 
tema de financiamento; atração de investidores 
estrangeiros. 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), por sua vez, tem trabalhado a partir 
de três pilares: estabilidade, previsibilidade e 
segurança jurídica. “O sucesso do concessionário 
com o sucesso do investidor geram sucesso do 
projeto de concessão e o sucesso da agência 
reguladora”, afirmou Guilherme Sampaio, diretor 
da ANTT.

Com relação ao cenário de insumos, a projeção 
traz incertezas. Porém, enquanto a instabilidade 
prosseguir, haverá uma proteção aos privados. 
Alguns fatores têm carecido de instrumentos 
regulatórios, como são os casos das 
desapropriações e a dificuldade de eliminação 
da faixa de domínio das rodovias.

“As dificuldades existem, mas as empresas 
privadas estão preparadas para enfrentá-las. 
Prova disso são os contratos recém-assinados, 
que montam centenas de bilhões de reais de 
investimentos para a próxima década, e são 
uma das avenidas de nossa atuação no setor”, 
afirmou André Salazar, CEO do Grupo Aterpa. 
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Transformações do
modal ferroviário 

O setor ferroviário, por meio de contratos de 
concessão, passou por algumas transformações 
desde a década de 1990. Enquanto o primeiro 
momento foi de adaptação, nos anos 2000 
discutiu-se sobre o compartilhamento da 
infraestrutura.  Hoje, o setor se mostra mais 
maduro - ainda que em processo de evolução 
-, buscando privilegiar a competitividade, 
multimodalidade e fortalecer o seu valor 
enquanto indústria. 

A última reforma administrativa criou 
uma unidade dedicada para ferrovias, 
por meio de uma superintendência 
específica. Em Minas Gerais, foi 
realizada uma parceria entre o Governo 
e a Fundação Dom Cabral para a 
elaboração do plano estratégico 
ferroviário. As atribuições passam por 
fazer um diagnóstico geral da malha 
e uma proposição de projetos. São 
analisadas as linhas e suas vocações, 
a atratividade e a importância das 
mesmas.

Há uma tendência muito forte para 
ferrovias shortline, que são linhas de 
menor extensão que servem para 
conectar pontos próximos e importantes 
dentro da linha férrea. O governo estadual 
fez uma revisão das normativas, cujo 
intuito foi desburocratizar, simplificar 
e viabilizar investimentos por parte do 
mercado.

Atualmente, o estado possui 5 mil 
quilômetros de malha ferroviária, dos 
quais dois terços estão subutilizados 
ou abandonados. A transformação 
logística, segundo foi discutido, passa 
por projetos que visam ter ligação com 
os portos, reduzindo o risco de demanda 
tanto destes quanto das ferrovias.
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PPPs em Saúde:
modelo a ser conscientizado 

Os contratos de PPP na área da saúde geram na sociedade uma percepção equivocada de 
que se trata de uma privatização, quando na verdade o estado contrata uma companhia 
que tem mais experiência para implementar a infraestrutura nos hospitais. Executivos 
concordam que é preciso acertar na comunicação, tarefa que deve partir do poder 
concedente.

Do ponto de vista financeiro, o BNDES é um exemplo de instituição disposta a financiar 
projetos, mas também é importante incentivar outros a irem pelo mesmo caminho. Um 
dos executivos comentou que é necessário criar uma estrutura onde o fluxo de recursos 
- que é passado do SUS para o município/estado - transite de modo que haja uma “caixa” 
com determinadas contraprestações, que não foram especificadas. 

Entretanto, existem parâmetros regulatórios muito distintos para os dois modais. Por isso, o obstáculo 
está em resolver tais impasses sem criar assimetrias graves que desincentivem os investimentos.
“A viabilidade do projeto como um todo é definida a partir de viabilidade técnica, financeira e jurídica”, 
afirmou um dos participantes.
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Ele explica que antes do fluxo de recursos chegar ao ente estadual, é verificado 
se esta “caixa” está cheia. Se o estado não pagar o parceiro privado da PPP, a 
caixa fica vazia. Esse tipo de garantia dá maior tranquilidade para que os bancos 
financiem, uma vez que ficam imunes ao risco de calote. 

Um exemplo exitoso de PPP de saúde em Minas Gerais é o Hospital Metropolitano 
Dr. Célio de Castro (HMDCC), referência em cuidado a pacientes do SUS. Um dia 
depois do Infra Minas GRI 2022, players tiveram a  oportunidade de visitar o 
empreendimento, onde realizaram uma visita técnica às instalações junto ao 
diretor presidente da Novo Metropolitano SA (SPE), Alan Brener, concessionária 
responsável pelo Hospital, e Otávio Silveira, CEO da OPY Health, que opera o 
empreendimento. 
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Foram apresentados exemplos de distribuição de atribuições entre a prefeitura 
de Belo Horizonte e a concessionária, prevista no contrato que dura 20 anos. A 
prefeitura tem gastos no que diz respeito ao fornecimento de terreno, obras da 
1ª fase, remédios e medicamentos, serviços de água e luz, equipamentos de 
grande porte - como tomógrafos -, e transporte de pacientes.  

Já a concessionária tem a responsabilidade sobre as obras da 2ª fase, 
manutenção e aquisição de equipamentos, estacionamento, rouparia, coleta de 
resíduos, entre outros. Vale ressaltar que há conversas para a concessionária 
também ficar com a responsabilidade dos equipamentos de grande porte. 
Hoje, o hospital conta com 14 mil itens de patrimônio.
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Conclusão

As discussões realizadas no Infra Minas GRI 
2022 não só indicam caminhos para estimular 
o investimento na infraestrutura como reforçam 
a necessidade de que as esferas do setor 
trabalhem juntas  para garantir e destravar esses 
investimentos. As agências reguladoras devem 
ser fortalecidas para garantir a qualidade dos 
serviços, ao mesmo tempo em que se busca 
maior segurança jurídica, assegurando um 
cenário previsível para os negócios.  

De 30 anos para cá, momento em que foi 
realizada a primeira concessão a um ente 
privado, houve um amadurecimento acerca do 
tema, com maior entendimento por parte da 
sociedade da importância da participação da 
iniciativa privada em projetos de infraestrutura. 
No entanto, reforça-se a necessidade de 
aprimoramentos do ponto de vista regulatório e 
financeiro para atrair mais recursos privados e 
garantir que haja uma prestação de serviços de 
qualidade aos usuários.  Encontros como o Infra Minas GRI 2022 

acontecem justamente para encontrar 
sinergias entre os diferentes atores da 
infraestrutura, reunindo autoridades 
estaduais, municipais e players do setor. 
No caso de Minas Gerais, esse encontro 
se faz ainda mais importante, tendo em 
vista a situação orçamentária do estado, 
cujo espaço para investimento é muito 
pequeno. 

Neste momento, torna-se imprescindível 
diálogos no formato proporcionado pelo 
GRI Club para pensar em estratégias e 
formatos de parceria entre o público e 
o privado. 



PA P E RW H I T E

Depoimentos

“Eu gostei muito do evento, achei bastante interessante. Alto nível de 
participação, muito produtivo, conversas ricas, engajadoras, e que ajudam 
na tomada de decisão.” 
Silvana Alcantara de Souza, Diretora de Regulatório e Institucional da 
VLI Logística

“É um modelo consagrado, que mistura conteúdos que são muito 
relevantes com agentes públicos e privados, que trazem todas as visões 
do que é preciso para a infraestrutura se desenvolver, complementado 
pelo networking. A partir desses encontros, desses coffee breaks, a gente 
estabeleceu parcerias e conseguiu promover negócios que foram muito 
positivos para o Grupo Aterpa.” 
André Pentagna Guimarães Salazar, CEO do Grupo Aterpa

“O setor de infraestrutura precisa desse tipo de fórum de discussão, com 
atores muito importantes - boa parte do PIB do Brasil se reúne aqui -, e 
principalmente na demanda por infraestrutura, que é gigante no nosso 
país. Então é muito relevante, muito importante, é fundamental.”
Leandro Marin, Vice-Presidente Regional da Aegea Saneamento.
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Contato

Fundado em 1998 em Londres, o GRI Club reúne atualmente mais de 10.000 executivos 
seniores em 100 países, que operam nos mercados de Real Estate e Infraestrutura. 

O modelo inovador de discussão do GRI permite a livre participação de todos os 
executivos, fomentando a troca de experiências e conhecimentos, o networking e a 
geração de negócios. 

Os membros do clube também têm à sua disposição uma plataforma exclusiva para 
ver mais informações sobre os executivos e as suas respectivas empresas, organizar 
reuniões e o acesso irrestrito a todo o nosso conteúdo.

Aplique a uma membership e torne-se membro.

Moisés Cona
Partner, Infrastructure
moises.cona@griclub.org
+55 (11) 96695-6107



@griclub.infra
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