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-
to, o governo federal 
anunciou 57 projetos 
envolvendo privati-

zação e concessão de empre-
sas públicas. No âmbito dos 
setores ligados ao transporte, 
estão listados 14 aeroportos, 
15 terminais portuários e duas 
rodovias, além da venda de par-
ticipações da Infraero. Trata-se 
de iniciativa louvável por uma 
série de razões. Do ponto de 

-
peito das melhoras em alguns 
indicadores, a situação do país 
ainda merece sérios cuidados 
— nesse sentido, a arrecadação 
estimada no pacote é funda-
mental para o fechamento das 
contas públicas em 2017 e em 

-
mica, as potenciais melhorias 
de gestão nas companhias, 
sob a iniciativa privada e com 
metas claras a serem cumpri-

de brasileiros, consumidores 
dos serviços de transporte e, 
também, as companhias usuá-
rias de nossa cadeia logística, 
que se encontram num nível de 
qualidade incompatível com as 
necessidades de crescimento 
de um país como o Brasil.  

N
Apesar dos benefícios oriun-

dos de um programa dessa 
natureza, alguns cuidados são 
necessários no tocante ao dese-
nho dos processos de atribuição 
e em relação a uma adequada 

-
tura de governança dentro dos 
setores disponibilizados à ini-
ciativa privada. Com relação ao 
desenho das concessões e das 
privatizações, uma avaliação e 
alocação de riscos robusta é 
o primeiro requisito, de modo 
que ambas as partes, pública e 
privada, p
possíveis cenários adversos, 
das probabilidades envolvidas 
e se é possível a contratação 
de seguros e outros mecanis-
mos de proteção, bem como os 
custos envolvidos. 

Dentro do setor de trans-
porte e infraestrutura logística, 
temos bons e maus exemplos. 
Um caso recente e que o gover-

-
cia diz respeito ao leilão de 
aeroportos realizado em março 
de 2017: foram arrecadados 
R$ 3,72 bilhões com a con-
cessão de quatro terminais e, 
pela primeira vez na história do 
Brasil, empreendimentos de tal 
natureza serão operados por 

companhias especializadas e 
sem ligação com empreiteiras 
ou construtoras. Destaca-se 
aqui um arranjo sem a presen-
ça da Infraero e o uso de um 
mecanismo de hedge cambial 
para os investidores estrangei-
ros.  Por outro lado, casos 
como o da integração entre a 
Ferrovia Açailândia-Barcarena 
e o Porto de Vila do Conde 
merecem destaque negativo 
por conta do uso de projeções 
de demanda pouco robustas e 
inconsistentes entre si. 

Portanto, um processo rigo-
roso de análise e alocação de 
riscos é fundamental para o 
sucesso do novo pacote anun-

-
dades ainda enfrentadas pelo 
país e um novo ambiente que se 
desenha com relação às alter-

dos projetos, com menor pre-
sença do BNDES. Tivemos uma 

passado, algumas aqui repor-
tadas; por outro lado, as imple-
mentações recentes, como no 
caso do último leilão de aero-
portos, mostram que há cami-
nhos alternativos e mais viá-
veis a serem escolhidos. Basta 
fazermos as escolhas corretas.

Avaliação e alocação de riscos e o 
novo pacote de concessões
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