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Brasil enfrenta riscos ao manter seu 
ambicioso programa de concessões 
de infraestrutura no momento atual 

30 de março de 2021 

 

 

Considerações principais 

− O governo brasileiro está realizando uma nova rodada de leilões de infraestrutura com o 

objetivo de atrair investimentos e melhorar a produtividade da economia, além de promover a 

recuperação econômica após a pandemia.  

− Apesar do choque econômico provocado pela Covid-19, o tráfego aéreo, rodoviário, portuário 

e ferroviário no Brasil se manteve relativamente resiliente em 2020 e deve apresentar 

tendência semelhante em 2021.  

− A S&P Global Ratings não espera que esta rodada de leilões conte com participação 

massiva de investidores estrangeiros, que ainda estão se recuperando do severo efeito 

econômico da pandemia. No entanto, há apetite suficiente do investidor por ativos de 

infraestrutura brasileiros, dado o deficit de infraestrutura ainda considerável do país, ampla 

liquidez e o marco regulatório favorável do Brasil . 

 

 

A próxima rodada de leilões de concessão está marcada a partir de 7 de abril e incluirá 22 

aeroportos regionais, cinco terminais portuários, uma rodovia e uma ferrovia greenfield. 
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Tabela 1 

Ativos de infraestrutura previstos para serem leiloados em abril de 2021* 
 

Aeroportos Ferrovias Portos Rodovias 

Ativo Bloco Sul (9) FIOL - trecho I 
na Bahia 

Quatro terminais de granéis 
líquidos em Itaqui/Maranhão 

BR-153/0080/414/ 
Goiás-Tocantins  

Bloco Norte (7) 
 

Terminal de carga geral em  

Pelotas/Santa Catarina 

 

 
Bloco Central (6) 

   

Data do 

leilão 

7-abr-21 8-abr-21 9-abr-21 29-abr-21 

Capex 
estimado 

R$ 6,13 bilhões  
(cerca de 

US$1,1 bilhão) 

R$ 3,3 bilhões 
(cerca  

de US$590 
milhões) 

R$ 612 milhões (cerca de  
US$110 milhões) 

R$ 8,46 bilhões  
(cerca de US$1,5 

bilhão) 

*Para mais detalhes sobre o leilão previsto, consulte o Apêndice no final deste artigo. Fonte: Ministério da Infraestrutura  

 

Apesar do sucesso dos leilões de concessão anteriores, a nova rodada enfrenta desafios de curto 

prazo, incluindo: 

• As perspectivas econômicas serão em grande parte moldadas pela trajetória da pandemia. 

Atualmente, o país enfrenta a pior fase desde o surto da Covid-19 no início de março de 

2020. A recessão e as expressivas medidas de apoio do governo levaram a um deficit 

fiscal recorde e a um aumento significativo da dívida pública em 2020. O Congresso 

aprovou recentemente uma reforma fiscal limitada. No entanto, a persistente incerteza 

fiscal e as altas necessidades de financiamento do governo podem pesar sobre a 

confiança dos investidores no curto prazo.  

• O Congresso está disposto a discutir reformas, mas enfrenta uma agenda lotada. A 

agenda regulatória continuou avançando – incluindo a recente aprovação de novos 

marcos para o saneamento e o gás natural, que devem fomentar o investimento privado 

no país. As reformas dos setores de cabotagem e ferrovias devem ser aprovadas nos 

próximos meses. No entanto, as tensões políticas podem se intensificar no curto prazo, à 

medida que a pandemia e a situação econômica pioram, prejudicando a aprovação de 

novas reformas. 

A natureza essencial dos serviços de infraestrutura deve atrair investidores  

Ao mesmo tempo, a natureza essencial do serviço prestado por ativos de infraestrutura sustentou 

sua resiliência durante a pandemia, conforme demonstrado pelo número relativamente pequeno de 

pedidos de falência e refinanciamento estressados entre os players do setor em 2020 (consulte 

"Default, Transition, and Recovery: The 2020 Global Corporate Default Tally Reached 226", 

publicado em 8 de janeiro de 2021). Embora a indústria tenha sido diretamente impactada pelas 

restrições de mobilidade implementadas em todo o mundo para conter o vírus, o impacto do tráfego 

foi relativamente limitado nos portos, estradas e aeroportos regionais do Brasil.  

Aeroportos 

A queda nas viagens aéreas no Brasil foi mais acentuada do que esperávamos inicialmente, 

enquanto projetamos uma recuperação aos níveis pré-pandemia após 2023, principalmente para 

voos internacionais, já que a maioria dos países têm mantido suas fronteiras fechadas. Ao mesmo 
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tempo, a recuperação das viagens aéreas domésticas foi forte, conforme observamos no gráfico 

abaixo, resultando em queda do tráfego doméstico em 2020 de 53% em comparação com a base 

de 2019, ante uma queda de 72% no tráfego internacional, o que atenuou a performance negativa 

de aeroportos locais.  

Embora continuemos esperando que os voos internacionais em 2021 atinj am apenas 40%-60% do 

nível de 2019 (consulte "As COVID-19 Cases Increase, Global Air Traffic Recovery Slows", 

publicado em 12 de novembro de 2020), a segunda onda da pandemia está dificultando a 

recuperação das viagens aéreas domésticas. O surto atual no Brasil tem sido mais grave do que o 

primeiro, dado o maior índice de infecções e mortes, o que levou muitos estados a reimpor medidas 

restritivas. Esperamos uma queda no tráfego aéreo brasileiro nos próximos meses até que o país 

supere o pico da segunda onda. O tráfego doméstico deve seguir a mesma tendência de 

recuperação observada no ano passado a partir de junho de 2021, com a aceleração da campanha 

de vacinação no segundo semestre (vide gráfico 1).  

 

Gráfico 1 – Performance do tráfego aéreo no Brasil desde o início da COVID-19 

Comparação ano a ano 

 

Fonte: S&P Global Ratings e ABDIB. 

Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 
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Rodovias 

A queda no tráfego rodoviário no Brasil foi mais branda do que nossa expectativa inicial, caindo 

13% em 2020. Atribuímos isso por serem elas o meio de transporte predominante no Brasil, já que 

os caminhões continuaram a transportar suprimentos essenciais de alimentos, remédios e a apoiar 

os negócios que seguiram mesmo com as medidas de restrição. Por outro lado, o tráfego de 

veículos leves caiu devido às medidas restritivas, enquanto o trabalho remoto pode ter causado 

uma perda permanente de tráfego. 

Assim como o tráfego aéreo, as novas medidas restritivas provocaram uma queda de mais de 20% 

do volume de veículos nas duas primeiras semanas de março de 2021 (versus a base de 2019), de 

acordo com os dados de tráfego para as concessões administradas pela CCR S.A., em linha com 

desempenho do tráfego no ano anterior. Embora esperássemos uma recuperação total para os 

níveis de tráfego de 2019 em 2021, a gravidade da segunda onda deve resultar em uma queda de 

até 15% em 2021.  

 

Gráfico 2 - Performance das rodovias no Brasil desde o início da COVID-19 

Comparação ano a ano 

 

Fonte: S&P Global Ratings e ABDIB. 

Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 
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Portos 

Ao contrário do desempenho dos aeroportos, os volumes de carga nos portos apresentaram um 

crescimento geral de 4,4% em 2020, apesar da contração de 4,4% no PIB do Brasil. Isso se deveu 

principalmente às exportações de granéis sólidos (minério de ferro e metais, soja, açúcar, etc.), que 

representaram cerca de 60% da carga movimentada, enquanto a movimentação de granéis líquidos 

representou cerca de 25% do total. Continuamos esperando que os volumes cresçam pelo menos 

em linha com o PIB, que projetamos em 3,4% para 2021, ainda se beneficiando das exportações 

de commodities agrícolas e de metais.  

 

Gráfico 3 - Performance dos portos no Brasil desde o início da COVID-19 

Comparação ano a ano 

 

Fonte: S&P Global Ratings e ABDIB. 

Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 
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Apetite limitado entre operadores internacionais 

Em nossa opinião, a participação dos players globais de infraestrutura nos próximos leilões no 

Brasil será limitada, dados os seguintes fatores: 

− Menor apetite para expandir sua diversificação geográfica para o Brasil, que é avaliado em grau 

especulativo (BB-/Estável/B); e 

− Capacidade do investidor de absorver compromissos de investimentos mais elevados em meio à 

lenta recuperação, especialmente entre os operadores de aeroportos europeus. 

Operadores aeroportuários globais, principalmente europeus, desempenharam um papel 

importante nas rodadas anteriores de leilões de concessões de aeroportos bras ileiros (vide tabela 

2). Alguns desses grupos têm perspectiva negativa para o rating, com métricas financeiras 

próximas aos gatilhos de rebaixamento, enquanto implementam medidas de corte de custos e 

adiam investimentos para preservar a liquidez e os fluxo s de caixa (consulte "Europe's 2021 Air 

Passenger Traffic Likely To Stall At 30%-50% Of 2019 Level", publicado em 18 de fevereiro de 

2021).  

Tabela 2 

    

Participação de investidores europeus em rodadas anteriores de leilões de 
concessões de aeroportos brasileiros 

Investidor Concessões de aeroportos  

Capex 

comprometido 

Rating  
(em março 

de 2021) 

AENA Bloco Norte (seis aeroportos regionais: Recife no 
estado de Pernambuco, Maceió em Alagoas, João 

Pessoa na Paraíba, Aracaju em Sergipe. 
Campinha Grande na Paraíba, Juazeiro do Norte 

no Ceará na quinta rodada em 2019) 

R$ 2,15 bilhões. 
Outorga: R$ 1,9 

bilhão  Não avaliado 

Fraport AG Fortaleza no Ceará e Porto Alegre no Rio Grande 
do Sul, ambas em 2017  Não avaliado 

Aeroportos 

VINCI 

Salvador no estado da Bahia em 2017 

 A-/Estável 

Flughafen 

Zürich AG 

Confins no estado de Minas Gerais em 2013*. 

Florianópolis em Santa Catarina em 2017.   A+/Negativo  
Bloco Sudeste (dois aeroportos regionais: Vitória 
no Espírito Santo e Macaé no Rio de Janeiro) na 

quinta rodada em 2019 

R$ 592 milhões. 
Outorga: R$ 437 

milhões  Não avaliado 
*Participação de 51% em joint venture com a CCR S.A., sendo o restante propriedade da Infraero. Fonte: S&P Global 
Ratings, ANAC 

 

A participação potencialmente menor de investidores internacionais na próxima rodada de 

concessões pode abrir as portas para participantes nacionais e regionais. Na rodada anterior, uma 

joint venture brasileira (Sociacam Terminais Rodoviários e Sinart-Sociedade Nacional de Apoio 

Rodoviário) venceu as concessões para operar o bloco Centro -Oeste (quatro aeroportos no estado 

de Mato Grosso). A joint venture se comprometeu a pagar R$ 40 milhões a título de outorga e a 

investir R$ 791 milhões nos aeroportos. 

No caso da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL, acreditamos que os desafios de curto e 

médio prazo provavelmente limitariam o número de participantes interessados, tanto nacionais 
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quanto internacionais. Este ativo é uma ferrovia greenfield no sul do estado da Bahia, dividida em 

três lotes. O primeiro trecho leiloado agora ainda está em construção (cerca de 80% concluído) e 

conectará principalmente uma unidade de produção de minério de ferro a um novo porto do Porto 

Sul, a ser construído próximo à cidade de Ilhéus, na mesma região da Bahia. O prazo para a 

construção deste porto é incerto, assim como o risco de contraparte, pois o principal cliente será 

um produtor de minério de ferro relativamente pequeno (Minas da Bahia Mineração - Bamin). O 

grupo de controle da Bamin está atualmente sendo investigado por corrupção, e o projeto também 

pode enfrentar riscos ambientais, o que poderia criar a problemas de reputação para a nova 

concessionária. Os outros dois trechos do FIOL ainda estão em construção (trecho II), e em fase de 

estudo/projeto (trecho III), sem uma visão clara de quando toda extensão da ferrovia estaria em 

plena operação. Após a conclusão dos três trechos, a ferrovia se conectaria à Ferrovia Norte-Sul e 

poderia ser uma rota alternativa para a exportação de grãos da região Centro -Oeste do país.  

Leilões podem indicar um horizonte de otimismo  

Antes da pandemia, o potencial de crescimento do Brasil era de cerca de 2%, uma das taxas mais 

baixas entre os mercados emergentes. Embora a contração de 4,4% do PIB em 2020 tenha sido 

mais branda do que a maioria de seus pares regionais, o aumento da taxa de crescimento do PIB 

de longo prazo do país – estimada em 3,4% em 2021 e 2,5% em 2022 – depende de reformas para 

aumentar a produtividade e o setor privado investimento (consulte "Despite Growth Picking-Up, 

Pre-Pandemic Weaknesses Remain", publicado em 25 de março de 2021). Os desafios de 

qualidade e capacidade da infraestrutura brasileira derivam dos investimentos limitados nos últimos 

anos (cerca de 15% do PIB nos últimos cinco anos). O governo teve espaço  fiscal muito limitado 

para financiar o investimento público, dada a crise fiscal estrutural. As reformas microeconômicas e 

regulatórias – que não exigem emendas constitucionais – têm maior probabilidade de continuar 

avançando no curto prazo, estimulando a participação do setor privado em vários setores.  

Apesar do fim da política de flexibilização monetária com a recente alta da taxa básica de juros 

doméstica para 2,75% ao ano, as taxas de juros ainda baixas oferecem condições atrativas para 

investir em ativos de infraestrutura. A nova rodada de concessões poderia se beneficiar da ampla 

liquidez nos mercados de capitais, o que alivia o custo de capital , e da posição de mercado 

inerentemente forte desses ativos, que são normalmente monopólios nas áreas que atendem, com 

exceção de arrendamentos de portos.  

Por fim, essas concessões operam sob um marco regulatório que avaliamos como favorável e 

relativamente estável. O marco apresenta um sólido histórico de desempenho de contratos e 

supervisão regulatória, com mais de 20 anos para concessões rodoviárias e portuárias e quase 10 

anos para aeroportos. Observamos mecanismos de compensação econômica ou financeira durante 

a intervenção regulatória nos reajustes tarifários. Além disso, o órgão regulador reduziu a outorga 

para concessões de aeroportos a fim de compensar as elevadas perdas de tráfego causadas pela 

pandemia.  
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Apêndice  

Detalhes sobre leilões de concessão programados para abril de 2021 

PROJETO ATIVOS  INVESTIMENTO 

AEROPORTOS Bloco Sul(9) 

Movimentação: 12.2MM 
passageiros por ano 

Prazo do contrato: 30 anos 

Bagé / Rio Grande do Sul 

Pelotas / Rio Grande do 
Sul 

Uruguaiana / Rio Grande 
do Sul 

Joinville / Santa Catarina 
Navegantes / Santa 

Catarina 
2 Curitiba/Paraná 

Foz do Iguaçu / Paraná 
Londrina / Paraná 

Capex: R$ 2.85billion 

Outorga prevista: R$ 516 milhões 
Opex: R$ 9.1 bilhões 

TIR Referência: 7.23% 
Critério do leilão: maior outorga (up front) 

AEROPORTOS Bloco Norte (7) 

Movimentação: 4.6MM 
passageiros por ano 

Prazo do contrato: 30 anos 

Manaus/Amazônia 

Tabatinga/ Amazônia 
Tefé/ Amazônia 

Porto Velho/Rondônia 
Rio Branco/Acre 

Cruzeiro do Sul/Acre 
Boa Vista/Roraima. 

Capex: R$ 1.48 bilhão 

Outorga prevista: R$ 44 milhões 
Opex: R$ 6.1 bilhões 

TIR Referência: 9.36% 
Critério do leilão: maior outorga (up front) 

AEROPORTOS Bloco Central (6) 

Movimentação: 7.4MM 
passageiros por ano 

Prazo do contrato: 30 anos 

Goiânia /Goiás, 

Palmas/Tocantins 
São Luís/Maranhão 

Imperatriz/Maranhão 
Teresina/Piauí 

Petrolina/Pernambuco 

Capex: R$ 1.8 bilhões 

Outorga prevista: R$ 50 milhões 
Opex: R$ 6.3 bilhões 

TIR Referência: 8.3% 
Critério do leilão: maior outorga (up front) 

PORTOS IQI03 

Brownfield 
Vocação: Cargas – Granéis 

Líquidos 
Prazo do contrato: 20 anos 

Porto Itaqui/ Maranhão 

Área do terminal: 
25,726m3 

Capacidade Estática: 
46,406 m³ (39.445t) 

Investimento estimado: R$ 106.5 milhões  

Valor do arrendamento mensal: R$ 360.3 
mil 

Valor do arrendamento variável: R$ 11.38/t 
TIR Referência: 9.38% 

Critério do leilão: maior outorga  

PORTOS IQI11 
Brownfield 

Vocação: Cargas – Granéis 
Líquidos 

Prazo do contrato: 20 anos 

Porto Itaqui/ Maranhão 
Área do terminal: 

33,217m3 
Capacidade Estática: 

64,897 m³ (55.162t) 

Investimento estimado: R$ 133.3 milhões 
Valor do arrendamento mensal: R$ 699 mil 

Valor do arrendamento variável: R$ 14.94/t  
TIR Referência: 9.38% 

Critério do leilão: maior outorga 

PORTOS IQI12 
Brownfield 

Vocação: Cargas – Granéis 
Líquidos 

Prazo do contrato: 20 anos 

Porto Itaqui/ Maranhão 
Área do terminal: 34,183 

m² 
Capacidade Estática: 

78,722 m³ 

Investimento estimado: R$ 177.3 milhões 
Valor do arrendamento mensal: R$ 171 mil 

Valor do arrendamento variável: R$ 4,34/t 
TIR Referência: 9.38% 

Critério do leilão: maior outorga 

PORTOS IQI13 
Brownfield 

Vocação: Cargas – Granéis 
Líquidos 

Prazo do contrato: 20 anos 

Porto Itaqui/ Maranhão 
Área do terminal: 32,078 

m² 
Capacidade Estática: 

78,722 m³ 

Investimento estimado: R$ 178.5 milhões 
Valor do arrendamento mensal: R$ 166.6 

mil 
Valor do arrendamento variável: R$ 4,23/t 

TIR Referência: 9.38% 
Critério do leilão: maior outorga 

PORTOS PEL01 
Brownfield 

Vocação: Carga geral 
Prazo do contrato: 15 anos 

Pelotas / Santa Catarina 
Área do terminal: 

23.510m² 
Capacidade Estática: 

13.500t 

Investimento estimado: R$ 16 milhões  
Valor do arrendamento mensal: R$ 100.4 

mil 
Valor do arrendamento variável: R$ 2,08/t  

TIR Referência:  9,38% 
Critério do leilão: maior outorga 

RODOVIAS BR-153/080/414/GO/TO 

850.7km 
Tráfego de veículos 

equivalentes: 124 mil por dia (2º 
ano) 

Direção: N-S – 

Anápolis/Goiás a Aliança 
do Tocantins/Tocantins  

Investimento estimado: R$ 8.46 bilhões  

Opex: R$6.17 bilhões 
Tarifa: Pista simples R$ 12.175/100 km 

Pista Dupla R$ 17.045/100 km. 
TIR Referência:  8.47% 
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Prazo da concessão: 35 anos Critério do leilão: menor tarifa (deságio 

limitado: 16.25%) e maior outorga como 
critério de desempate 

FERROVIAS EF-334 – FIOL 

537km em construção  
Carga estimada (em milhões de 

toneladas /ano, a cada 10 anos): 
18.4 t (2025); 51.9 t (2035); 52.8 

t (2045); 
33.8 t (2054). 

Prazo da concessão: 35 anos 
(vedada prorrogação) 

Bahia 

Situação atual: obra a 
cargo da VALEC. Avanço 

físico de 76.2% e 
recebeu cerca de R$ 2.39 

bilhões de investimento. 

Investimento estimado: R$ 3.3 bilhões, 

sendo R$ 1.6 bilhão para conclusão 
OPEX: R$ 2.55 bilhões 

Outorga Fixa: maior valor de outorga 
(mínimo de R$ 32 milhões) 

TIR Referência: 11.04% 
 

 

Este relatório não constitui uma ação de rating. 
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QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO OU USO ESPECÍFICO, 

LIBERDADE DE FALHAS, ERROS OU DEFEITOS DE SOFTWARE, QUE O FUNCIONAMENTO DO CONTEÚDO 
SEJA ININTERRUPTO OU QUE O CONTEÚDO OPERE COM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU 

HARDWARE. Em nenhuma circunstância, deverão as Partes da S&P ser responsabilizadas por nenhuma parte, por 
quaisquer danos, custos, despesas, honorários advocatícios, ou perdas diretas, indiretas, incidentais, exemplares, 

compensatórias, punitivas, especiais ou consequentes (incluindo-se, sem limitação, perda de renda ou lucros e custos 
de oportunidade ou perdas causadas por negligência) com relação a qualquer uso do Conteúdo aqui contido, mesmo se 

alertadas sobre sua possibilidade. 
 

Análises relacionadas a crédito e outras, incluindo ratings e as afirmações contidas no Conteúdo são declarações de 
opiniões na data em que foram expressas e não declarações de fatos. As opiniões da S&P, análises e decisões de 

reconhecimento de ratings (descritas abaixo) não são recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos 
ou tomar qualquer decisão de investimento e não abordam a adequação de quaisquer títulos. Após sua publicação, em 

qualquer maneira ou formato, a S&P não assume nenhuma obrigação de atualizar o Conteúdo. Não se deve depender 
do Conteúdo, e este não é um substituto das habilidades, julgamento e experiência do usuário, sua administração, 

funcionários, conselheiros e/ou clientes ao tomar qualquer decisão de investimento ou negócios. A S&P não atua como 
agente fiduciário nem como consultora de investimentos, exceto quando registrada como tal. Embora obtenha 

informações de fontes que considera confiáveis, a S&P não conduz auditoria nem assume qualquer responsabilidade 
de diligência devida (due diligence) ou de verificação independente de qualquer informação que receba. Publicações 

relacionadas a ratings de crédito podem ser divulgadas por diversos motivos que não dependem necessariamente de 
uma ação decorrente de um comitê de rating, incluindo-se, sem limitação, a publicação de uma atualização periódica de 

um rating de crédito e análises correlatas. 
 

Até o ponto em que as autoridades reguladoras permitam a uma agência de rating reconhecer em uma jurisdição um 
rating atribuído em outra jurisdição para determinados fins regulatórios, a S&P reserva-se o direito de atribuir, retirar ou 

suspender tal reconhecimento a qualquer momento e a seu exclusivo critério. As Partes da S&P abdicam de qualquer 
obrigação decorrente da atribuição, retirada ou suspensão de um reconhecimento, bem como de qualquer 

responsabilidade por qualquer dano supostamente sofrido por conta disso.  
 

A S&P mantém determinadas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar 
a independência e objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, certas unidades de negócios da S&P 

podem dispor de informações que não estão disponíveis às outras. A S&P estabeleceu políticas e procedimentos para 
manter a confidencialidade de determinadas informações que não sã de conhecimento público recebidas no âmbito de 

cada processo analítico. 
 

A S&P pode receber remuneração por seus ratings e certas análises, normalmente dos emissores ou subscritores dos 
títulos ou dos devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar seus pareceres e análises. A S&P disponibiliza suas 

análises e ratings públicos em seus sites na www.standardandpoors.com (gratuito), e www.ratingsdirect.com e 
www.globalcreditportal.com (por assinatura), e pode distribuí-los por outros meios, inclusive em suas próprias 

publicações ou por intermédio de terceiros redistribuidores. Informações adicionais sobre nossos honorários de rating 
estão disponíveis em www.standardandpoors.com/usratingsfees. 

 
Austrália  

Standard & Poor's (Austrália) Pty. Ltd. conta com uma licença de serviços financeiros número 337565 de acordo com o 
Corporations Act 2001. Os ratings de crédito da Standard & Poor’s e pesquisas relacionadas não tem como objetivo e 

não podem ser distribuídas a nenhuma pessoa na Austrália que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no 
Capítulo 7 do Corporations Act).  

 

 


