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RESUMO 

 
 
O Brasil, neste novo cenário pela pandemia do COVID19, enfrenta um desafio ainda maior 
sobre a recuperação econômica. Além disso, observando o esforço do Governo Federal em 
tornar o Brasil membro pleno na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), determinou-se que um dos caminhos que estão sendo desenvolvidos nesses 
projetos do governo, passa por um aumento da credibilidade, confiabilidade e estabilidade nas 
relações de longo prazo do Governo Federal. Um fator chave para traduzir na prática esses 
adjetivos são os aspectos Governança Corporativa. Este trabalho tem como objetivo apresentar 
o que tem sido construído, estruturado e aperfeiçoado nas esferas das instituições financeiras 
públicas, nos critérios de Governança Corporativa, bem como, os entes de avaliação e controle 
destes critérios e como isso tem contribuído na busca de garantias para um maior atrativo de 
investimentos em infraestrutura no Brasil, almejando o desenvolvimento econômico e social do 
país. Por meio de uma revisão da literatura e pesquisas nos principais estudiosos do setor de 
infraestrutura e dos modelos de governança corporativa, traça-se uma visão de entrelaçamento 
do setor público e setor privado no desenvolvimento de projetos de obras extremamente 
especializadas e de alto valor financeiro, como as de infraestrutura. Com uma governança para 
infraestrutura estabelecida pelos agentes financeiros públicos, abre-se espaço, para que em 
conjunto com o setor privado, num modelo de financiamento híbrido, possam ser construídos 
modais de valor agregado de transporte e/ou melhoria do bem-estar geral da sociedade. 
 
 
Palavras-chave: Governança Corporativa, Infraestrutura, Investimento, Concessões, Parceria 
Público Privada (PPP), bancos públicos, debentures incentivadas, IG-SEST, indicadores, 
OCDE, CAIXA, BNDES, Banco do Brasil, SEST. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Brazil, in this new scenario caused by the COVID19 pandemic, faces an even greater challenge 
regarding economic recovery. In addition, observing the Federal Government's effort to make 
Brazil a full member of the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), 
it was determined that one of the paths being developed in these government projects involves 
an increase in credibility, reliability and stability in the long-term relations of the federal 
government. A key factor to translate these adjectives into practice is the Corporate Governance 
aspects. This work aims to present what has been built, structured, and improved in the spheres 
of public financial institutions, in the Corporate Governance criteria, as well as the evaluation 
and control entities of these criteria and how this has contributed to the search for guarantees 
for a greater attraction of investments in infrastructure in Brazil, aiming at the economic and 
social development of the country. Through a review of the literature and research in the main 
scholars of the infrastructure sector and corporate governance models, a vision of the 
intertwining of the public and private sectors in the development of extremely specialized 
projects with high financial value, such as those of infrastructure. With governance for 
infrastructure established by public financial agents, space is open so that, in conjunction with 
the private sector, in a hybrid financing model, modals with added value of transport and/or 
improvement of the general well-being of the society. 
 
Keywords: Corporate Governance, Infrastructure, Investment, Concessions, Public Private 
Partnership (PPP), Public Banks, Debentures, IG-SEST, Indicators, OECD, CAIXA, BNDES, 
Banco do Brasil, SEST. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

As condições econômicas brasileiras atravessam um grande desafio, visto as enormes 

dificuldades de conseguir gerar crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), e mesmo até, 

conseguir que gerar um ‘PIB Positivo’. As crises políticas e, agora recentemente, a questão da 

pandemia do coronavírus SARS-CoV-2 (COVID19), fizeram com que esforços e 

direcionamento do gasto público fossem priorizados a itens de sobrevivência nesse momento. 

A alocação de recursos indo, em grande volume, para a busca de condições mínimas 

para sobrevivência da população – via Auxílio Emergencial, Programa BEm (Benefício 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda), Programa Nacional de Apoio às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), etc. - reduz enormemente ou até 

elimina as possibilidades de investimentos públicos, consistentes, na infraestrutura. Mesmo 

com esforço do governo federal em ações de desinvestimentos públicos, concessões e parcerias, 

o volume ainda se mostra acanhado visto a imensidão do país e a precariedade da infraestrutura 

em todos os setores do Brasil.  

 Com a linha de pensamento de desinvestimentos, parcerias, concessões e privatizações 

desenvolvidas pelo governo federal e alguns estados da federação, buscando a redução do gasto 

público e melhoria da eficiência do serviço público entregue à população, identifica-se a grande 

necessidade do esforço conjunto com entes privados nessa jornada.  

E os bancos públicos federais - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (CAIXA) - são agentes 

fundamentais no financiamento de grandes obras públicas e empreendimentos de infraestrutura 

no Brasil e, agora, também, serão agentes de relacionamento com os entes privados, que 

venham fazer parte da solução do problema da infraestrutura no Brasil.  

 Investimentos em infraestrutura geralmente possuem uma localização geográfica 

específica, função determinada, características físicas singulares, capital humano restrito e 

especializado, custo de investimento elevado e mecanismos que regulam suas operações. Para 

ativos com estas características, o setor privado, desde uma perspectiva de mercado, não é capaz 

de gerenciá-los sozinho, uma vez que estes ativos não permitem competição e são considerados 

monopólios naturais.  

Além disso, estes ativos por sua condição de complexidade e imprevisibilidade abrem 

possibilidades de desvios, quando não bem concebidos, estruturados ou regulados pelo poder 

concedente. Por outro lado, quando bem estruturado, regulado e gerido, apesar dos riscos 
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inerentes à construção e operação dos mesmos, eles têm a função de contribuir no 

desenvolvimento econômico de uma localidade inteira ou mesmo a cidade, estado ou país 

(OLIVEIRA, 2019). 

Foi observado um crescimento expressivo dos investimentos privados, saindo de R$ 

93,7 bi (2019) para R$ 98,0 bi em 2020, contudo não resultou em crescimento global nos 

investimentos (caindo de R$ 129,5 para R$ 124,2 bi), isso devido a retração do investimento 

público de R$ 36,3 bi (2019) para R$ 26,2 bi em 2020. Assim, o setor público estabeleceu um 

dos menores patamares da série histórica de apenas 21% dos investimentos realizados em 

infraestrutura no Brasil. 

Investimentos em transporte e logística, apresentam-se por diversos projetos dos modais 

rodoviário, ferroviário, bem como de portos, aeroportos, metro e trens. Esse setor representa 

um dos maiores volumes de investimentos na infraestrutura, e também, a maior defasagem em 

relação a necessidade. Os investimentos em infraestrutura de transporte representaram apenas 

0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, dados da diretoria de planejamento e economia 

da ABDIB - Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, a partir de dados 

disponibilizados pelos governos estaduais e Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do 

Governo Federal.  

Para saneamento básico, houve a aprovação do novo Marco Legal do Saneamento (Lei 

nº 14.026, de 15 de julho de 2020), que deve abrir em muitas frentes os financiamentos em 

saneamento, esgoto, drenagem, resíduos sólidos e reciclagem. Em energia elétrica, um setor 

bastante maduro e regulado, surgem necessidades relevantes de ASG (sigla para Ambiental, 

Social e Governança – do inglês ESG ‘Environmental, Social and Governance’), e espera-se 

ganhos significativos com a privatização da Eletrobrás. Para telecomunicações, sendo 100% 

privada, ocorrerão as decisões e leilões sobre a tecnologia dos espectros da quinta geração das 

redes móveis (5G) (ABDIB, 2020). 

Em seus estudos Oliveira (2019), considerando as análises da McKinsey & Company 

(2019), argumenta que pelas necessidades crescentes de financiamento no setor de 

infraestrutura, o investimento público não é suficiente. Desta forma, é necessário contar com 

os recursos dos investidores privados, locais, nacionais e internacionais. Apesar disso, entende-

se que os ativos derivados dos projetos de infraestrutura serão considerados uma nova classe de 

ativos, uma vez que a experiência e apetite destes investidores podem ir além de apenas 

contribuir com recursos financeiros, mas também com o olhar e gerenciamento sobre a 

governança desses projetos. 
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Ademais, a principal barreira para o desenvolvimento é o baixo percentual do 

investimento em infraestrutura. E no que concerne ao Brasil e países latinos, a existência de 

infraestrutura inadequada impede um melhor crescimento e desempenho desses países, além de 

dificultar a redução da pobreza (OLIVEIRA, 2018). 

Como descreve Oliveira (2018), um ponto fundamental para ganho de competividade e 

crescimento sustentável é a taxa de investimento de um país. Sem investimento adequado, a 

economia não cresce.  E se identifica que a infraestrutura é um dos principais entraves ao 

crescimento brasileiro, dada a restrição fiscal do setor público, é essencial aumentar a 

participação do setor privado. Além de dificultar a retomada de crescimento econômico do 

Brasil, esse “baixo investimento em infraestrutura resulta em perda de competitividade nacional 

frente a outros países. O mais recente índice de competitividade global, lançado pelo Fórum 

Econômico Mundial, deixou o Brasil na 80ª posição, atrás de países como Albânia, Botswana, 

Ruanda e Cazaquistão” (OLIVEIRA, 2018, p.28). 

 

Figura 1: O investimento está baixo na comparação internacional, 2010-2016. 
Fonte: Relatórios Econômicos OCDE: Brasil 2018 © OECD 2018. 

 

Buscando abrir caminhos para a parceria do setor privado, em 2011 foi criada a Lei 

12.431/2011, que isentou o imposto de renda incidente sobre os rendimentos das debêntures 

incentivadas e fundos de infraestrutura de emissores responsáveis pela implementação de 

projetos de infraestrutura, considerados prioritários pelo Governo Federal (BRASIL, 2011). Em 

decorrência, em 2016, mais um passo foi dado, trazendo um dos principais mecanismos 

desenvolvidos para participação do setor privado nas obras de infraestrutura, a criação do 

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), com a missão de fortalecer a coordenação das 
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políticas públicas de investimento em infraestrutura e a promoção de parcerias com o setor 

privado.  

A teoria da estrutura do modelo financeiro organizado em cinco funções específicas é 

dividida em: 1) facilitar as transações e mitigar seus riscos; 2) alocar recursos entre os agentes 

econômicos; 3) fortalecer a governança corporativa; 4) mobilizar a poupança; e 5) intermediar 

as trocas de mercadorias e serviços. As empresas do setor privado, inseridas no mercado 

financeiro, visando uma melhor alocação dos seus recursos na economia, buscam na terceira 

função, “Fortalecer a governança corporativa”, a mitigação dos custos de transações e riscos 

associados ao agente principal, regulando suas relações comerciais com o setor público 

(LEVINE, 1997, p. 691 - 702) 

O Ministério da Economia, através da SEST (Secretaria de Coordenação e Governança 

das Empresas Estatais), desenvolveu um indicador que está se tornando referência – o IG-SEST, 

para avaliar a governança das empresas Estatais, e a qualidade das ações implantadas pelas 

instituições financeiras públicas brasileiras.  

Com diretrizes da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) e da SEST, no escopo da Governança Corporativa e observando as condições nos 

bancos públicos brasileiros, no que tange os investimentos para infraestrutura, procura-se 

identificar os meios para um crescimento sustentável, melhoria do serviço público e condições 

para redução do “Custo-Brasil”, por meio do investimento em infraestrutura, fomentando o 

desenvolvimento nacional. Assim, este trabalho vem apresentar como esses componentes 

determinam e influenciam as decisões para os investimentos de infraestrutura, visto em 

conjunto os parâmetros estabelecidos pela OCDE (FRISCHTAK, 2013). 
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2.  METODOLOGIA   

  

Foi realizado uma análise documental, exploratória e descritiva sobre os documentos 

emitidos pelos bancos públicos – Cartas Anuais e Relatórios de Administração - com o objetivo 

de investigar sua configuração organizacional e hierárquica, fatores estratégicos e políticas 

internas ligadas a infraestrutura, associando aos documentos regulatórios de avaliação do 

Indicador de Governança da SEST, buscando identificar as relações dos fatores chave de 

governança corporativa associados os modelos de avaliação de investimento em infraestrutura. 

Em decorrência disso foi necessário também explorar documentos de consultorias externas para 

comprovar e identificar pontos de sucesso e fragilidades na conduta dos bancos sobre o assunto. 

Além disso foram analisados pontos da literatura sobre infraestrutura, bem como as atuais 

condições operacionais dos modais de infraestrutura em funcionamento no país atualmente. 

Visto a relevância da participação dos grandes bancos públicos brasileiros no cenário 

de investimentos em infraestruturas, buscando o desenvolvimento econômico, identificamos o 

BNDES, o Banco do Brasil e a CAIXA como protagonistas nessa área e farão parte desse estudo 

pela dimensão dos valores, e principalmente por atuarem em projetos de âmbito nacional, não 

menos importante a atuação crucial das instituições como Banco do Nordeste do Brasil (BNB) 

ou Banco da Amazônia (BASA), contudo possuem focos de atuação locais ou regionais, não 

sendo parte do foco do estudo. 

O presente trabalho está dividido em sete partes. Inicia-se com a introdução, em seguida 

tem-se este descritivo da metodologia, e logo em seguida, na terceira seção é apresentado o 

“Cenário da Infraestrutura” – onde se analisa o cenário da infraestrutura no Brasil, suas 

dificuldades, seus números, os projetos do governo federal e o que está sendo desenvolvido no 

setor.  

Na quarta seção – “Governança no Setor Público” – é feita uma avaliação das formas 

de constituição dos instrumentos de governança, dos modelos de indicadores e dos movimentos 

de acompanhamento realizados pelos órgãos de controle do Governo Federal.  

Na quinta seção – “Investimentos Públicos em Infraestrutura” – são apresentadas as 

condições de governança e quais ferramentas os bancos públicos usam/possuem para melhorar 

seu nível de garantias via governança corporativa e alguns números dos volumes financeiros 

associados aos investimentos em infraestrutura.  

Na sexta seção – “Recomendação OCDE – Conselho sobre a Governança da 

Infraestrutura” – é apresentado o estudo realizado pela OCDE que orienta os passos e cuidados 
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para instituições públicas na gestão e avaliação dos financiamentos de infraestrutura com 

métodos de governança. 

Na sétima e última seção, são apresentadas as conclusões do trabalho.  
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3.  CENÁRIO PARA INFRAESTRUTURA   

 

No Brasil, desde 2019, observou-se um movimento muito relevante, pelo Governo 

Federal, na busca de melhorias significativas no quesito da infraestrutura por meio de 

concessões, privatizações, Parcerias Público-Privadas (PPP), novos marcos regulatórios, além 

de ações para conclusões de obras paradas, sendo a meta do Ministério da Infraestrutura de 

chegar ao fim de 2022 com R$ 260 bilhões garantidos para aprimorar a infraestrutura brasileira. 

Esse valor está próximo ao ‘investimento anual necessário’, para suprir os gargalos de 

infraestrutura, apontado pela ABDI (ABDIB 2020 – Quadro 1) de R$ 284,4 bilhões, sendo que 

esse montante anual deverá permanecer por pelo menos por 10 anos. A OCDE, por meio do 

Relatório Econômico de 2018, apresentou pontos cruciais sobre as deficiências brasileiras, 

como segue:  

O crescimento, sustentado pela força de trabalho crescente ao longo de muitos anos, 
diminuirá seu ritmo devido ao envelhecimento rápido da população. Para manter o 
potencial de crescimento da economia é preciso mais investimentos, o que pode elevar 
a produtividade e, ao mesmo tempo o escopo de futuros aumentos de salário. No 
passado, os gastos públicos deslocaram o investimento privado, e a ausência de 
mercados financeiros privados bem desenvolvidos, com prazos de pagamento mais 
longos, prejudicou o fluxo de poupança para projetos mais eficientes, inclusive a 
infraestrutura. Simplificar os impostos reduzir os custos administrativos e agilizar a 
emissão de licenças aumentaria o retorno do investimento. Uma concorrência mais 
forte permitiria aos empreendimentos de alto desempenho prosperarem e aumentaria 
as oportunidades de investimento (OCDE, pág. 02, 2018). 

 
Ao mencionar a necessidade de aumentar os investimentos, o mesmo relatório da 

OCDE, apresenta um fator de risco, pelos créditos de longo prazo ficarem concentrados no 

BNDES, gerando uma desigualdade ao desenvolvimento do financiamento para o setor privado.  

A OCDE indica alternativas a esse cenário:  o BNDES ficaria com nichos onde o setor 

privado tem dificuldades de operar, mesmo em start-ups e projetos de inovação; e poderia se 

organizar sindicatos de bancos em consórcios, criando instrumentos financeiros estruturados 

para os financiamentos de infraestrutura. 

 Ratto (2015) antecipa o diagnóstico da OCDE em 2015, ressaltando a importância do 

BNDES para o financiamento a muitos projetos de investimento, principalmente na fase inicial 

(greenfield), e no compartilhamento de garantia. E também destaca a importância no uso de 

outras fontes de financiamento após o período de maturação dos investimentos. Após essa fase 

inicial, de maturação dos investimentos, as empresas deveriam estar ‘aptas’ a acessar o mercado 

de capitais para obter o financiamento necessário. 
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Percebe-se que o recomendado pela OCDE em 2018 tem refletido nas prioridades do 

Governo Federal, que vem realizando ações para minimizar a falta de investimentos, como a 

semana de concessões – Infra Week realizada em abril de 2021. Em reportagem do site da XP 

Expert, traz: 

“O governo federal lançou até um slogan para a primeira semana do mês com o nome 
de Infra Week, dado o alto número de leilões agendados em um curto espaço de 
tempo, em diversos modais. Notamos que a Infra Week se provou bem-sucedida (a 
despeito da crise causada pela pandemia), e que os leilões se estenderam ao longo do 
mês, e o maior leilão de infraestrutura de que temos lembrança com a concessão de 
três dos quatro lotes da CEDAE ofertados em saneamento no Rio de Janeiro. Notamos 
substancial melhoria de qualidade na política de elaboração dos projetos e foi possível 
perceber que o governo tem encontrado um balanço adequado entre as demandas 
políticas e de mercado quanto à agenda de infraestrutura” (MEGALE, 2021). 

  

A necessidade do país tem feito vir à tona a urgência dos serviços públicos de 

infraestrutura, e como ainda não se tem conseguido evoluir na velocidade que a sociedade 

brasileira precisa, encontra-se um campo aberto para as parceiras público-privadas, 

oportunidades de investimentos privados e instrumentos financeiros desenvolvidos a esse fim. 

E tomando por modelo o caso da infraestrutura, exigindo esses investimentos de longo 

prazo, com características de bens públicos, as decisões de investimento nesse setor são 

complexas, e tomadas sob condições de incerteza e alto risco, além de dependerem do nível de 

confiança das regulamentações. As instituições financeiras podem se mostrar desinteressadas 

em conceder financiamento, a depender do estado de expectativas e do nível de confiança, 

podendo restringir o crédito.  

Nesse sentido é positiva a iniciativa adotada pelo governo de elaborar um estudo para 

definir um programa de médio e longo prazo de investimentos na infraestrutura, através do 

Decreto nº 10.531/2020, que institui a “Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no 

período de 2020 a 2031” e o Decreto nº 10.526/2020 que institui o Comitê Interministerial de 

Planejamento da Infraestrutura e o Plano Integrado de Longo Prazo da Infraestrutura no âmbito 

do Governo Federal. Ambos são importantes meios para o planejamento e investimentos em 

infraestrutura, desde que sejam implementados de forma adequada (BRASIL, 2020). 
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4.  GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO  

 

Na perspectiva dos grandes agentes de financiamento público, os bancos públicos estão 

sujeitos à Lei 13.303/2016 – “Leis das Estatais” (com o Decreto nº 8.945/2016), que traz, como 

critérios, as condições para a governança nas empresas públicas, como: existência de 

Assembleia Geral (AG), Conselho de Administração (CA), Conselho Fiscal (CF), Membros 

Independentes, Conselho de Auditoria (COAUD); regras para a atuação do Administrador e 

diversos outros mecanismos legais para dar maior transparência, equidade e credibilidade à 

Governança (BRASIL, 2016). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - Governança 

Corporativa “(...) é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de 

administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas” (IBGC, 

2015).  

Ainda, conforme o IBGC:   

 
As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 
otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a 
recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e 
o bem comum (IBGC, pág. 20, 2015).  

  

A cada dia o mercado tem reconhecido e alavancado as grandes vantagens dos modelos 

de negócio e gestão que seguem critérios do ASG, pela melhoria da imagem perante a sociedade 

e clientes, geração de atividade empresarial com maior sustentabilidade e os mecanismos de 

governança e anticorrupção.  A OCDE, nas recomendações do Relatório Econômico de 2018, 

traz:    

O aperfeiçoamento da governança e redução da corrupção - O Brasil está em 79º lugar 
entre os 176 países listados na última publicação do índice de corrupção da 
Transparência Internacional (TI, 2016). Práticas de corrupção e propina, como as 
reveladas nos últimos anos, fazem com que os recursos públicos sejam desperdiçados 
e exacerbam as desigualdades de renda, ao permitir que servidores públicos e 
empresas desviem os recursos do contribuinte. As evidências surgiram principalmente 
no contexto das contratações públicas, inclusive por empresas estatais, do crédito 
subsidiado e dos incentivos fiscais para empresas e setores específicos. As concessões 
de infraestrutura também são vulneráveis ao conluio entre licitantes e à corrupção, 
pois as estimativas sugerem que doações de campanha de empresas fizeram com que 
aumentasse significativamente a probabilidade de essas empresas ganharem 
contratações públicas (BOAS et al., 2014).  
A regulação financeira dos partidos e das campanhas políticas, atualmente em 
discussão no Brasil, é crucial para evitar que interesses particulares poderosos 
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capturem o processo político, deixando o crescimento menos inclusivo e fazendo com 
que caia a confiança no governo (OCDE, pág. 35, 2018).  
 

 O Estado brasileiro vem buscando mudar o panorama apontado através de diversos 

mecanismos, como as Lei nº13.303/2016 – “Lei das Estatais”, Decreto nº8.954/2016, Lei 

nº12.846/2013 – “Lei Anticorrupção” e diversos mecanismos via regulamentação e instruções 

normativas para melhorar a transparência e regulação das empresas públicas. A publicação da 

FGV – ‘Governança Pública: evolução do tema na OCDE e as diretrizes para o Brasil’, 

apresenta:  

“A OCDE, portanto, considera que uma boa governança pública é essencial para o 
ambiente de investimentos e, um bom ambiente de investimentos significa maior 
entrada de divisas no país, refletindo-se, no longo prazo, em melhora nos níveis de 
desenvolvimento econômico e social” (THORSTENSEN, pág 03, 2020).  

 

Na formação de modelos para promover boas práticas de governança para as empresas 

públicas, o Governo Federal desenvolveu o “IG-SEST” (Indicador de Governança da Secretaria 

de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, vinculada ao Ministério da Economia) 

com apoio da CGPAR – “Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de 

Administração de Participações Societárias da União”.  

O IG-SEST é uma ferramenta para monitoramento/avaliação contínua das empresas 

públicas federais, que se propõe a mensurar diversos requisitos legais, infra legais e de boas 

práticas de mercado como os previstos na Lei das Estatais, no Decreto nº8.945/2016 e nas 

resoluções CGPAR.  

 Neste ano de 2021, está sendo promovido o 5º ciclo do indicador IG-SEST que vem 

agregar, além de parte dos aspectos já avaliados nos ciclos anteriores, incentivo à 

implementação das recomendações e diretrizes da OCDE, da Controladoria-Geral da União 

(CGU) e de boas práticas de governança pelas Estatais Federais definidas pelo IBGC, além de 

elementos de melhoria da nova versão do estatuto-modelo da própria SEST.  

Atualmente, o IG-SEST tem como principal objetivo atuar como mecanismo de 

avaliação dos seguintes temas, nas empresas estatais federais:  Governança – Conselhos e 

Diretoria; Transparência; e Gerenciamento de riscos e controles internos.  

 Tem-se observado que o IG-SEST tem proporcionado um movimento positivo dentro 

das empresas públicas. Elas estão se organizando, desenvolvendo processos e implantando 

políticas e procedimentos para aprimorar o resultado das avaliações. Isso tem promovido a 

melhoria da Governança Corporativa no setor público. Abaixo, um gráfico, com a evolução das 

notas médias que as empresas públicas têm conquistado nos ciclos de avaliação realizados pela 

SEST.  
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Figura 2: Evolução das Notas Médias do IG-SEST. 
Fonte: SOARES, Fernando Antônio Ribeiro. Novidades para o 5º Ciclo de Avaliação do IG-SEST, 
2019. Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/empresas-estatais-
federais/igsest/arquivos/IGSEST4cicloSecretrioFernandoSoares.pdf>. Acesso em 10 nov. 2021. 
 

 

  



 

22 
 

5.  INVESTIMENTOS PÚBLICOS EM INFRAESTRUTURA: ANÁLISE DA 
MATURIDADE DOS BANCOS PÚBLICOS 

 

Pela perspectiva do investimento público de infraestrutura, serão apresentados os 

modelos de governança corporativa, com seus indicadores de acompanhamento de cada 

instituição pública. Por meio deles será possível construir uma visão do nível de maturidade 

das maiores instituições financeiras públicas nos quesitos de governança corporativa e alguns 

instrumentos de financiamento de infraestrutura que são operados por estas instituições. 

 

5.1 BANCO DO BRASIL (BB)  

 

Em consulta a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2021, 

com olhar da governança corporativa no Banco do Brasil (BB), constata-se que o BB tem 

atingido os mais altos patamares de Governança estabelecidos pelos órgãos de avaliação no 

Brasil, como segue:  

 Atingiu o Nível 1, com nota máxima no 4º Ciclo de Avaliação do IG-SEST (BB, 
2021). 

 Desde 2006, o Banco do Brasil é o único banco listado no Novo Mercado da B3 – 
Brasil, Bolsa, Balcão, segmento que reúne as empresas com as melhores práticas de 
governança corporativa e foi certificado pela B3 no Programa Destaque em 
Governança de Estatais em agosto de 2017, atingindo a pontuação máxima do 
programa (60 pontos) em 2020.  (BB, 2021) 

 O Banco do Brasil também foi reconhecido como “empresa líder em governança 
corporativa” pela Agenda de Líderes Sustentáveis 2020 (Alas20), iniciativa 
organizada pela GovernArt para promover o desenvolvimento sustentável na 
América Latina a partir da liderança na gestão de negócios e nas decisões de 
investimento (BB, 2021). 

 Ainda em 2020, o Tribunal de Contas da União (TCU) conferiu ao BB – “Nível de 
Adequação Geral de Excelência” em relação à Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais). 
Das 20 estatais federais avaliadas em 2020, o BB foi a única do setor financeiro a 
atingir a classificação de adequação geral de excelência (BB, 2021). 

 
Acerca da política de governança sobre os financiamentos de investimento em 

infraestrutura, não foram localizados indicadores destinados especificamente para essa questão. 

Os financiamentos de infraestrutura são tratados pelos Comitês de Risco e Capital, Comitê de 

Auditoria, além dos Comitês Executivos pertinentes, por meio dos procedimentos 

convencionais adotados pela instituição. 
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O apoio à execução orçamentária federal, na condição de agência financeira oficial de 

fomento, ocorre por meio da concessão de empréstimos e financiamentos com taxas 

diferenciadas, lastreados com recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

(OFSS) além de recursos próprios e de alguns Fundos de Desenvolvimento cujos recursos 

foram alocados para infraestrutura, como Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), 

Financiamento de Cadeias Produtivas (FCO – Empresarial), Fundo da Marinha Mercante 

(FMM).   

O relatório S&P Global Ratings de fevereiro 2020, apresenta a classificação do Banco 

do Brasil com “BB-/Positiva/B” - Indicando que por ser uma instituição que possui ações 

listadas em bolsa, o banco tem aprimoradas práticas de governança e reduz a probabilidade de 

interferência do governo. Além disso, indica que a partir da Lei 13.303/2016 o banco aprimorou 

a forma das nomeações políticas para os cargos estratégicos do banco, dando mais transparência 

na decisão dos conselheiros da instituição.  

O relatório aponta que pelo mais relevante aspecto de atuação do BB ser na agricultura, 

os fatores ASG são extremamente benéficos, sendo os fatores ambientais importantes para a 

estratégia de longo prazo da instituição. 

 

5.2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA)  
 
 

Em consulta ao Relatório integrado de 2020 e aos documentos de 2021 de 

Relacionamento com o Investidor (RI) da CAIXA, com olhar na Governança Corporativa, 

constata-se que a instituição tem atingido altos patamares de Governança, estabelecidos pelos 

órgãos de avaliação no Brasil, como segue:  

 

 Atingiu o Nível 1 pela primeira vez em 2019 e atingiu a nota máxima no IG-SEST 
de 2020 e também em 2021, sendo a primeira vez em quatro ciclos que a CAIXA 
recebeu nota 10 no Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais (CAIXA, 2021). 

 Também em 2019, por meio de ações de melhores práticas na estrutura de 
governança, foi possível adequar os modelos e políticas internas e remover ressalvas 
contábeis de auditores independentes que perduravam desde 2016. (CAIXA, 2020) 
Em junho de 2021, após a aprovação do Conselho Curador, as ressalvas que 
constavam há 10 anos no balanço do FI-FGTS, foram retiradas (CAIXA, 2021).   

 Em 2021, o único banco com a nota AAA em índice de força da marca, pela Brand 
Finance (CAIXA, 2021). 
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 Em 2021, o único banco brasileiro com o maior rating ESG Social, elevado de 2 
para 4 [+], pela Fitch Ratings (CAIXA, 2021). 

 Em 2021, 1º lugar na categoria Inovação em boas práticas da rede de corregedorias, 
pela Controladoria Geral da União (CGU), (CAIXA, 2021). 

 Em 2021, atingiu a melhor nota em Índice de Governança e Gestão Pública (iGG) 
entre as instituições financeiras estatais avaliadas pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU). Neste ano, 378 organizações participaram da avaliação, e a CAIXA 
alcançou a terceira melhor nota, subindo 36 posições em comparação a 2018 
(CAIXA, 2021). 

 Em novembro de 2021, na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas (COP26) houve lançamento de Linhas de Financiamento e Crédito ASG 
(ramo Ambiental) com aspecto na infraestrutura - Varejo Eco eficiência: Aquisição 
de máquinas e equipamentos que reduzam a geração de resíduos e emissões, e 
aumentem a eficiência no uso de matérias-primas e insumos, em especial, água e 
energia, incentivando a Produção mais limpa. Linha de crédito destinada ao 
financiamento de Sistemas de Geração de Energia Elétrica Fotovoltaica e custos de 
instalação. Crédito para infraestrutura e saneamento para o desenvolvimento 
ambiental e social do Brasil (CAIXA, 2021). 

 
Sobre a política de governança dos financiamentos de investimento em infraestrutura, 

percebe-se a força da CAIXA nas execuções e financiamentos de infraestrutura no Brasil. A 

CAIXA atua em polos de infraestrutura no setor de habitação, saneamento básico, resíduos 

sólidos, transporte e mobilidade urbana, energia e iluminação pública e agronegócio, estando 

presente em mais de 30 mil contratos de PPPs.  

A empresa possui toda conformidade da estrutura de governança indicada pelos órgãos 

controladores SEST, CGPAR, CGU, TCU e  BACEN, além disso, possui na sua organização 

empresarial a ‘Vice-Presidência Agente Operador’ que trata também de assuntos dos fundos de 

Governo, incluindo o FI-FGTS e uma Superintendência de Negócios dedicada a negócios de 

Infraestrutura, com resultados na carteira de crédito, em 2020, com crescimento de 7,7% em 

saneamento e infraestrutura, frente à carteira de 2019 (CAIXA, 2020). 

A CAIXA é o principal agente operador das ações do Governo Federal na 

implementação de políticas públicas de desenvolvimento social e urbano do Brasil, atuando por 

meio da análise e acompanhamento de projetos de habitação popular, saneamento básico e de 

infraestrutura urbana e rural, desportiva, turística, cultural, de gestão de recursos hídricos e 

resíduos sólidos, dentre outros, a partir dos recursos provenientes do Orçamento Geral da União 

– OGU, como FGCN (Fundo de Garantia para a Construção Naval), FEP CAIXA (Fundo de 

Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP), Fundo Municipal Garantidor dos 

Projetos de Parceria Público-Privada – FUNGEP, Fundo Garantidor de Parcerias Público 

Privadas de Serviços de Saneamento Básico do Município de Macaé – FGPSB, Fundo 
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Garantidor de Parcerias Público Privadas do Estado do Paraná - FGP/PR, além de uso de 

recursos próprios em projetos de infraestrutura.  

No portfólio de projetos da CAIXA constam mais de 30 iniciativas em PPPs e 

concessões que devem beneficiar, aproximadamente, 13 milhões de pessoas em mais de 66 

municípios. A distribuição dos projetos é por setores e estão assim: Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU): 04 contratos; Saneamento Básico: 03 contratos de esgotamento sanitário, 01 contrato 

de abastecimento de água, 02 contratos de drenagem urbana, 01 contrato de saneamento 

integrado (água/ esgoto/RSU); Iluminação Pública – 28 contratos. Esses projetos totalizam um 

investimento projetado de R$ 1,3 bilhão e contribuem nas questões ambientais e sociais mais 

sensíveis do País, em cumprimento ao papel de agente de políticas públicas e promotor do 

desenvolvimento sustentável (CAIXA, 2021). 

 
As operações de crédito ao Setor Público têm impacto relevante na qualidade de vida 
da população brasileira. Ao viabilizar investimentos em saneamento e infraestrutura, 
contribuem para promover a melhoria das condições de moradia, saneamento e saúde 
pública, o acesso aos serviços básicos e equipamentos comunitários de esporte, cultura 
e lazer. Os investimentos em drenagem urbana, contenções e recuperação de áreas 
degradadas, além de contribuir para a prevenção a desastres naturais, ajudam a tornar 
as cidades mais seguras e sustentáveis. A implementação de sistemas de infraestrutura 
do transporte coletivo urbano e de mobilidade urbana, e a adequação das cidades para 
acessibilidade universal também têm reflexos diretos na qualidade de vida dos 
brasileiros. Além disso, as linhas de crédito para modernização da gestão pública 
trazem ganhos em eficiência e ajudam a garantir a boa aplicação de recursos, que se 
revertem em benefícios à sociedade (CAIXA, pág. 19, 2021). 

 
As operações de infraestrutura alcançaram um saldo de R$ 91,8 bilhões ao final do 

terceiro trimestre de 2021, com uma evolução de 5,8% se comparado ao mesmo período do ano 

anterior. Pela grande relevância e protagonismo que possuem, e por estarem intrinsecamente 

ligadas ao desenvolvimento econômico nacional, essas operações estão inseridas no escopo de 

atuação estratégica da Caixa (CAIXA, 2021). 

Além disso, o relatório S&P Global Ratings de fevereiro 2020, apresenta a classificação 

da Caixa Econômica Federal como “BB-/Positiva/B” e a aponta como uma entidade 

fundamental ao governo por ser um agente-chave para a estratégia do país, seus investimentos 

de longo prazo e para o financiamento da infraestrutura.  

Sendo um banco muito alinhado para execução de políticas públicas, foi capaz de operar 

o pagamento do Auxílio Emergencial nas regiões remotas do país, vinculando uma base de 

cerca de 99 milhões de clientes fidelizados (aproximadamente 47% da população brasileira), o 

que dá suporte à estabilidade e diversificação de crédito da instituição.  
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Por muitas ocasiões no passado governos influenciaram na estratégia e gestão do banco, 

substituindo os executivos seniores do banco. No entanto, a implementação da Lei 13.303/16 

(Lei das Estatais) em 2017 e a aprovação de um novo estatuto social do banco em janeiro de 

2018 melhoraram significativamente sua governança, promovendo maior transparência nos 

processos de tomada de decisão e limitando as indicações políticas a cargos executivos. Essas 

ações, segundo o S&P Ratings, podem reduzir o risco político para a CAIXA, enquanto esta 

aprimora a consistência de sua estratégia de longo prazo, resultando em receitas e resultados 

financeiros mais estáveis. 

 

5.2.1 FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento  
 
 

Uma das principais linhas de crédito ofertadas pela CAIXA é o Financiamento à 

Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA) que, por meio de apoio financeiro ao custeio de 

despesas de capital para estados, Distrito Federal e municípios, tem como escopo a atuação no 

financiamento de despesas classificadas como despesas de capital, previstas na Lei 

Orçamentaria Anual – LOA do proponente, tais como: projetos de água; geração de energia; 

iluminação pública; pavimentação; construção de escolas, creches e hospitais; amortização de 

dívidas contraídas junto à CAIXA; contrapartida de programas de repasse e financiamentos 

com a CAIXA. Essa linha de crédito contribui para a melhoria das condições de vida da 

população, proporciona geração de empregos e renda por meio dos inúmeros projetos que se 

concretizam com as modalidades ofertadas pelo produto. No ano de 2020, foram contratadas 

461 operações de crédito com o Setor Público no âmbito do FINISA, cujos valores somaram 

R$7,5 bilhões (CAIXA, 2020). 

  
 
5.2.2 FI-FGTS - Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

 
 

O Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS), criado 

por autorização da Lei nº11.491/2007, iniciou suas atividades em 2008, constituído nos termos 

da Instrução CVM 462/2007, por resoluções do Conselho Curador do Fundo de Garantida do 

Tempo de Serviço (CCFGTS) sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de 

duração.  
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O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos do FGTS quando autorizadas pelo 

CCFGTS e do Fundo de Investimentos em Cotas do FI-FGTS (FIC-FI-FGTS), e tem por 

objetivo proporcionar a valorização das cotas por meio da aplicação de seus recursos na 

construção, reforma, ampliação ou implantação de empreendimentos de infraestrutura em 

rodovias, portos, hidrovias, ferrovias, energia, saneamento e aeroportos, por meio da seguintes 

modalidades de ativos financeiros e/ou participação: instrumentos de participação societária, 

debêntures, notas promissórias e outros instrumentos de dívida corporativa, cotas de fundos de 

investimentos imobiliários, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, cotas de 

fundo de investimento em participações, certificados de recebíveis imobiliários, contratos de 

derivativos e títulos públicos federais (CAIXA, 2020). 

De tempos em tempos a CAIXA abre processo de Chamada Pública que tem por objeto 

selecionar projetos de investimento para o FI-FGTS e definir o escopo esperado dos projetos e 

operações para construção, reforma, ampliação ou implantação de empreendimentos de 

infraestrutura nos setores de rodovia, portos, hidrovia, ferrovia, energia, saneamento e 

aeroportos (CAIXA, 2020). 

 

 
5.3 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES)  

 
 

Em consulta à Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2021, 

com olhar na Governança Corporativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES, 2020), constata-se que a instituição se apresenta com altos patamares de 

Governança, estabelecidos pelos órgãos de avaliação no Brasil, como segue:   

 

 Atingiu o Nível 1, com nota máxima no 4º Ciclo de Avaliação do IG-SEST.  

 Destaca-se que, em 2020, o Sistema BNDES unificou a composição dos seus 
conselhos para que haja um salto no seu modelo de governança corporativa e para 
promover economia de recursos públicos. Começando em março, as três empresas 
do Sistema – BNDES, BNDESPAR e FINAME – que já compartilhavam a mesma 
diretoria e a mesma estrutura de pessoal, passaram a compartilhar também os 
mesmos integrantes dos conselhos. Anteriormente, as três empresas possuíam 
conselheiros de administração e conselheiros fiscais distintos (BNDES, 2020).  

 
Sobre a política de governança dos financiamentos de investimento em infraestrutura, 

percebe-se ser a grande virtude do BNDES nas execuções e financiamentos de infraestrutura 
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no Brasil. O BNDES atua em ações pertinentes à estruturação integrada de contratos de parceria 

para a execução de empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras medidas de 

desestatização. A empresa possui toda conformidade na estrutura de governança indicada pelos 

órgãos controladores SEST, CGPAR, CGU, TCU e BACEN, além disso, possui na sua 

organização empresarial a ‘Diretoria de Infraestrutura, Concessões e PPPs’.  

O grande destaque de desembolso pelo BNDES em 2020, foi o setor de Infraestrutura, 

com R$ 24,8 bilhões de liberações, respondendo por 38% do total do banco. Nos projetos do 

BNDES em 2020 estão os relacionados a saneamento básico, energia elétrica, infraestrutura 

social, meio ambiente e concessões de parques e florestas (BNDES, 2020). 

No ano de 2021, usando do processo de melhoria contínua, foi implementada uma nova 

estrutura de governança e transparência no organograma da empresa, e com o fim de designar 

uma equipe exclusivamente dedicada para Governança, o BNDES criou uma diretoria que 

reunirá os temas de compliance, integridade, gestão de riscos, controles internos e atividades 

correcionais. 

Abaixo, segue tabela com a quantidade de projetos financiados/desembolsados pelo 

BNDES em 2020 que tem relacionamento com infraestrutura, e também o valor total do capital 

imobilizado nesse tema.  

 

Projetos Quantidade 
 

Meio Ambiente 45 
 

Saneamento 12 
 

Imóveis 10 
 

Rodovias 10 
 

Mobilidade 7 
 

Energia 5 
 

Iluminação Pública 5 
 

Indústria 4 
 

Educação 3 
 

Segurança 3 
 

Portos 3 
 

Gás Natural 3 
 

Saúde 2 
 

Abastecimento 2 
 

Comunicação 2 
 

Tecnologia 2 
 

Serviços não financeiros 2 
 

Infraestrutura hídrica 1 Capital Mobilizado 

Total de Projetos 121 R$ 223 BI 
 

Tabela 1: Quantidade de projetos financiados/desembolsados.  
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Fonte: BNDES, pág.30, 2020. 
 
 

Os desembolsos de operações de infraestrutura já alcançaram um saldo de R$ 45,7 

bilhões até SET21, para se ter referência dos parâmetros de desembolsos feitos pelo BNDES, 

no ano de 2020 foram desembolsados R$ 64,9 bi e 2019 foram R$ 55,3 bi (BNDES, 2021) 
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6.  RECOMENDAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA DA INFRAESTRUTURA 

(OCDE) 

 

As concessões de infraestrutura também são vulneráveis ao conluio entre licitantes e à 

corrupção, pois as estimativas sugerem que doações de campanha de empresas fizeram com 

que aumentasse significativamente a probabilidade de essas empresas ganharem contratações 

públicas durante a gestão dos políticos eleitos (RELATÓRIO ECONÔMICO - OCDE, 2018). 

Buscando contornar esse aspecto a OCDE fundamenta sua atuação na condição de que 

a boa governança pública é essencial para o ambiente de investimentos, o país ou a empresa 

com atendimento dessa condição atrai maior entrada de recursos de investidores externos, 

normalmente em investimentos de longo prazo, que geram melhoras nos níveis de 

desenvolvimento econômico e social.  Com isso, a relevância dos assuntos e abordagens 

tratadas pela OCDE denotam a enorme confiabilidade e credibilidade no que é proposto e 

elaborado por eles. Usando dados e cenários de muitos países, com formulações que 

efetivamente constroem transformações benéficas aos governos e empresas em seguir suas 

orientações.   

A governança pública possui, segundo a OCDE, princípios essenciais para que as 
políticas públicas atendam ao interesse público - a transparência, a participação da 
sociedade, a integridade e a accountability (responsabilidade) são essenciais para que 
um governo tenha bons índices de governança pública. (THORSTENSEN, pág. 03, 
2020).   

 
 Em julho de 2020, a OCDE lançou o “OCDE/LEGAL/0460 - Recommendation of the 

Council on the Governance of Infrastructure”, que trouxe uma luz para princípios e 

fundamentos essenciais à Governança de Infraestrutura, que devem ser observadas e estudadas 

principalmente pelos bancos públicos brasileiros – os grandes agentes financiadores da 

infraestrutura no país. Observa-se que o Brasil ainda não aderiu a essa recomendação até o 

momento (OCDE, 2021).  

 Abaixo, segue, um resumo das práticas e recomendações da OCDE sobre esse 

instrumento legal. Na nota legal, para cada item indicado é apresentada diversas maneiras, 

orientações e procedimentos de como deve ser atendida/providenciada a recomendação pelos 

governos ou empresas públicas.  

  



 

31 
 

II. RECOMENDA que os Membros e não-membros tenham aderido à 
Recomendação criem e implementem quadros de governança de infraestrutura, que 
devem:  

i) Desenvolver uma visão estratégica de longo prazo para infraestrutura  
ii) Proteger a sustentabilidade orçamental, a acessibilidade e a relação 

custo x benefício  
iii) Assegurar a aquisição eficiente e eficaz de projetos de infraestruturas  
iv)   Garantir a participação transparente, sistemática e eficaz das partes 

interessadas  
v)  Coordenar a política de infraestrutura entre os níveis de governo. 
vi)  Promover um quadro regulatório coerente, previsível e eficiente  
vii)  Implementar abordagem governamental integrada para gerir 

ameaças à integridade  
viii)  Promover a tomada de decisão por meio de evidências  
ix)   Certificar-se de que o ativo tenha bom desempenho ao longo 

de sua vida útil  
x)  Fortalecer a resiliência crítica das infraestruturas fundamentais   

Figura 3: Resumo das práticas e recomendações da OCDE sobre esse instrumento legal. 
Fonte: OCDE, 2021. 
 

  



 

32 
 

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Até antes da pandemia o mundo vivia um cenário inusitado, onde havia um volume 

enorme de crédito disponível, tanto que em alguns países chegaram a definir as taxas de 

remunerações básicas negativas, indicando um acúmulo de recursos nesses países onde se 

pagava para o dinheiro render negativamente. Essa condição de abundância de recursos fez com 

que que houvesse busca por projetos e investimentos por todo planeta, contudo a pandemia do 

COVID19 mudou completamente esse cenário. 

Os recursos disponíveis para projetos sofreram modificações, as exigências ficaram 

maiores e o nível de governança sobre o gerenciamento, uso e execução com esses recursos 

tornou-se ainda mais rigoroso. Sendo que o setor de investimentos já era cheio de condições 

não controladas, a participação dos entes privados encontrará ainda mais dificuldades para 

novos aportes no setor nesse novo cenário. E as empresas privadas ainda terão pela frente o 

desafio gigantesco de promover e desenvolver, em conjunto com as autoridades 

governamentais, regulatórias e de controle, os reequilíbrios econômicos, novas formas de 

investir com governança e compliance para concessões, PPP e debêntures. 

Sabe-se que projetos do programa de concessões (que continuam sendo estruturados) 

não geram resultados no curto prazo. Nisso vem a importância de reforçar o investimento 

público até o momento em que os agentes privados enxerguem com mais clareza um horizonte 

de segurança para investir.  

Foram identificados grandes volumes de investimentos realizados pelas instituições 

públicas brasileiras, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, mas a 

demanda por infraestrutura supera em níveis multiplicados a oferta de recursos. Os 

financiamentos em infraestrutura são complexos, pelos processos licitatórios, vultuosos 

valores, complexidades técnicas, longo tempo de duração/vigência e com riscos constantes 

devido as condições de instabilidade macroeconômica e políticas que incidem em nosso país.   

O investimento público deve ser um alicerce para a continuidade dos programas de 

investimentos em infraestrutura, como as concessões, pois serão responsáveis por segurar a 

demanda agregada da economia em patamares que permitam algum grau de viabilidade para os 

próximos projetos privados de infraestrutura.  

Oliveira (2018) apresenta em seu livro, “A infraestrutura é um dos principais entraves 

ao crescimento brasileiro e ao mesmo tempo a grande janela de oportunidade para a expansão 

(...)”. Dada a restrição fiscal do setor público, é essencial aumentar a participação do setor 
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privado.” Uma das formas interessante de combinar recursos públicos em projetos de 

infraestrutura é através de participação pública em PPPs e concessões. Onde os dois mundos 

compartilham riscos e benefícios. 

 Segundo a OCDE, a busca da implantação de procedimentos de governança 

corporativa, no modelo “OCDE/LEGAL/0460 - Recommendation of the Council on the 

Governance of Infrastructure”, permite que haja condições de estabilidade e credibilidade nas 

corporações, ganhando mais chances de parcerias, aportes e investimentos externos para 

projetos no território brasileiro. Contribui a essa melhoria de credibilidade a adoção das 

políticas e mecanismos do ASG, e assegura a CGU e ao TCU métodos de avaliação do uso do 

dinheiro público.   

 A Governança Corporativa nos bancos públicos, como demonstrado nesse trabalho, 

está no topo das especificações feitas pelos entes avaliadores do país, gerando credibilidade a 

essas instituições, onde todos os bancos possuem as maiores notas em seus modelo de 

governança, gerando credibilidade também aos projetos de infraestrutura desenvolvidos por 

essas instituições, pois seguem toda cadeia de governança, desde avaliação técnica 

especializada do objeto, viabilidade orçamentária e financeira, alinhamento estratégico, alçadas 

de competência, colegiado de diretores, comissões de assessoramento do Conselhos de 

Administração e deliberações pelo CAs e AGs - sendo cada etapa e esfera de decisão bem 

estruturada para tomada de decisão, com o mandato pertinente, pelos regimentos e políticas 

estabelecidas e publicadas e atendendo as prerrogativas de transparência corporativa. 

 Olhando o desenrolar dos últimos grandes escândalos de corrupção ocorridos no Brasil, 

que influenciaram muito a transformação na forma como se lida com as questões de 

governança, alguns fatores desencadearam instrumentos preventivos sobre os ilícitos 

descobertos, como a Lei Nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a Lei Nº 14.133/2021 (Lei das 

Licitações), a Lei 12.529/2011 (Lei Antitruste), Acordos de Leniência e a orientação para 

criação de Políticas de Compliance nas empresas, políticas essas que são base para governança 

e um ASG efetivo; e outro grande instrumento são as “Políticas de Integridade” – que percebe-

se a exigência regulatória e a busca por valores estão sendo marcos importantes para a dar 

condições viáveis aos negócios de grande porte, incluindo os de infraestrutura. 

 Pelo apresentado, nesse trabalho, a dimensão da “infraestrutura” para o Estado 

Brasileiro demanda esforço de proporções continentais, como as dimensões do território 

brasileiro. Assim, apesar de incontáveis ações estarem sendo realizadas neste momento, ainda 

resultam em baixo nível de investimento e precárias condições de serviços suportadas pela atual 
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infraestrutura a sociedade. Talvez o modelo de financiamento público por mais que seja grande 

e expressivo pelos entes envolvidos atualmente, não está sendo suficiente para representar 

melhorias consideráveis nos modais avaliados. Fica muito evidente a urgência de participação 

do setor privado nas ações de infraestrutura, para dar vazão a quantidade de demanda reprimidas 

atualmente, sem deixar de ampliar a oferta pelos atuais modelos de financiamentos públicos, 

trazendo um modelo híbrido de investimentos, promovendo melhorias à sociedade, e com 

participação do setor privado. 
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