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MINISTÉRIOS DA INFRAESTRUTURA E ECONOMIA

O Ministério da Infraestrutura começa o ano de 2020 com avaliação positiva entre os investidores do setor. Com bons resultados

alcançados em 2019, devido à concessões de diversos ativos, o ministério inicia 2020 com otimismo de aumentar os investimentos no

setor, e para isso contará com uma agenda robusta de leilões, renovações de concessões e conclusão de obras públicas.

Para o Ministério da Economia, o ano 2019 está se encerrando com um balanço econômico positivo – com queda nas taxas de inflação,

juros e desemprego e com a aprovação da Reforma da Previdência na conta – mas, a manutenção deste ritmo e o atingimento do

crescimento esperado pela equipe econômica para o ano de 2020 (2,5% ao ano) dependerá da aprovação das reformas que ainda

constam na agenda econômica do país, principalmente da Reforma Tributária.



A pasta planeja leiloar mais de 40 ativos de

infraestrutura em diferentes modais de transporte.

A expectativa é que sejam leiloados sete rodovias,

nove terminais portuários, 22 aeroportos e duas

ferrovias; que sejam renovadas as concessões

de quatro ferrovias; e que mais de 50 obras

públicas sejam concluídas, com maior parte

concentrada no setor rodoviário (cerca de 40

obras). Com o principal objetivo de garantir

investimentos para os empreendimentos de

infraestrutura, espera-se somente com os leilões

arrecadar um montante de aproximadamente R$

101 bilhões.
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INFRAESTRUTURA

SETOR FERROVIÁRIO

No setor ferroviário, são aguardadas

as renovações da Malha Paulista, da

Estrada de Ferro Carajás e da

Estrada de Ferro Vitória-Minas. O

bônus da renovação de outorga

dessas duas últimas poderá ser

utilizado para a construção de novos

trechos ferroviários, e não para

investimento na própria malha, o que

geralmente ocorre. Ainda há previsão

de concessão de duas novas

ferrovias, a Fiol, que está em fase de

análise pelo TCU, e a Ferrogrão, que

ainda está em fase de estudo pelo

ministério.

Dentre as possíveis realizações da pasta,

destaca-se a concessão da rodovia Nova

Dutra, cujo leilão deverá arrecadar

vultuosos recursos a serem investidos no

próprio empreendimento. O processo de

concessão se encontra em fase de consulta

pública, com audiência pública marcada

para 13 de janeiro.

SETOR AEROPORTUÁRIO

No setor aeroportuário, dentre os principais

acontecimentos, espera-se os leilões

dos 22 aeroportos. No final de janeiro, a

ANAC deverá abrir consulta pública para

receber contribuições da sociedade civil.

Serão leiloados sete aeroportos na região

Norte, seis na região Centro-Oeste e nove

na região Sul.



DESTAQUES

Outro tema que deve ser central nas discussões do ministério

é a regulamentação da cabotagem, o assunto, que foi

discutido em diversas audiências públicas no Congresso

Nacional neste ano, deverá ser tratado no âmbito deste por

meio de projeto de lei que possivelmente será enviado pelo

Executivo. O projeto, que foi intitulado “Br no Mar”, foi

esperado durante todo o ano, mas somente deverá ser

apresentado em 2020. Outro tema prioritário na agenda do

ministério será o debate acerca do preço de combustível para

aviação.

DESAFIOS

Apesar do otimismo, existem muitos desafios a serem

superados no próximo ano. Muitos dos projetos presentes no

cronograma prospectivo do ministério ainda estão em fase

de estudos, sem ter sequer passado pela fase de audiência

pública, o que dá indícios de que o trâmite pode demorar

mais do que o previsto.
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TCU

Um dos impasses para dar celeridade aos processos neste ano de 2019 foi a

velocidade com que os processos foram analisados pelo TCU, ficando de certo

modo parados neste estágio por muito tempo. Caso não haja um diálogo desde a

fase de estudos do projeto com o órgão, esse impasse pode perdurar em 2020.

Tal celeridade, por exemplo, era esperada na análise dos estudos da renovação

antecipada da Estrada de Ferro Vitória a Minas e da Estrada de Ferro Carajás, no

entanto, a área técnica do TCU realizou pedido de novos estudos, e ainda,

ampliação das informações acerca deles.

IMPASSES STF

Em 2020, é possível que o Supremo Tribunal Federal julgue a constitucionalidade da

Lei 13.448/2017, que dispõe sobre o processo de prorrogação de contratos de

concessão e relicitação. O instrumento da renovação antecipada de concessões

sofreu várias críticas, e deverá ter uma decisão final no próximo ano.

A relicitação, por sua vez, deverá começar a ser mais utilizada, conforme ocorra

mais devoluções de concessões. O imbróglio que se instalou sobre o Aeroporto de

Viracopos é um exemplo de solução, pois permite a possibilidade de que o

empreendimento seja licitado novamente.
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OUTROS TEMAS

O Ministério de Infraestrutura ainda pretende enfrentar outros temas como o adicional de embarque pago pelas companhias aéreas, insatisfações

dos caminhoneiros e o frete ferroviário. A perspectiva é de um ano cheio e com diversas realizações em vista, resta saber se um único ano será

suficiente para concretizar planos ambiciosos como os do Ministério da Infraestrutura, que começa 2020 com hashtag e lema #VaidarCerto.
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Apesar do ano de 2019 ter se encerrando com um

balanço econômico positivo, muitas das reformas que

estavam em seu planejamento de resoluções ficaram

para o próximo ano (2020), como foi o caso da Reforma

Tributária, que apesar de já esta sendo discutida pelo

Congresso Nacional carrega um tema mais complexo

que a Reforma da Previdência, e da Reforma

Administrativa, que ainda não foi apresentado pelo

governo, mas que aborda um temática polemica sobre o

funcionalismo público no Brasil. Sendo assim, os

principais desafios para 2020 serão:

ECONOMIA

REFORMA TRIBUTÁRIA

A Reforma Tributária será o primeiro e o principal desafio da equipe econômica para

o próximo ano e, para que ela tenha chance de ser aprovada pelo Congresso

Nacional dentro do prazo otimista que o governo sinalizou (primeiro semestre de

2020, uma vez que os parlamentares devem focar seus esforços do 2 semestre nas

eleições municipais), será necessário um esforço concentrado de ambos os

poderes, Legislativo e Executivo Federal.

Para isso, o Ministro Paulo Guedes, juntamente com os presidentes da Câmara dos

Deputados, deputado Rodrigo Maia, e do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre,

selaram um acordo com as lideranças dos partidos para criar, no início do próximo

ano (2020), uma Comissão Mista, cujo objetivo será o de aprofundar as discussões

em cima das proposições que já se encontram em tramitação nas Casas Legislativas

(PEC 45/2019 na Câmara e PEC 110/2019 no Senado) e consolidar um texto, uma

única proposta, que possa alcançar o consenso da maioria dos parlamentares e ser

aprovada antes do recesso parlamentar do meio do ano que vem (2020).



O presidente desta Comissão Mista será o senador Roberto Rocha (MDB/MA) e o relator o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB). Ambos terão a

desafiadora missão de conduzir os trabalhos até alcançar um texto que represente a conciliação entre as intenções do governo e os interesses dos

parlamentares.

Ao que tudo indica, já há um consenso sobre a implementação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). As discussões sobre esse ponto se darão agora

sobre sua forma de incidência e arrecadação (estados e municípios ou federal). O ponto que vem gerando o maior embate entre o Ministro da Economia

e os parlamentares é a forma como se dará a compensação da desoneração da folha de pagamento e a hipótese de, para isso, se criar um Tributo para

Transações Digitais.

Para muitos parlamentares a criação deste novo tributo significaria o retorno da CPMF. E esse argumento vai de encontro com o posicionamento do

presidente Bolsonaro, que já se mostrou, por diversas vezes, contrário à existência e a recriação deste tributo. Contudo, na visão de Paulo Guedes este é

um argumento que não se aplica, uma vez que este tributo teria como finalidade o alcance de “gigantes transacionais” e que transações digitais não

necessariamente passam por bancos.

De acordo com Guedes, uma Reforma Tributária ideal deveria minimizar a incidência de tributos sobre a folha de pagamento e rearranjar as 3 bases

clássicas de incidência tributária (consumo, renda e transações) para garantir confiabilidade, simplificação e justiça na arrecadação. Tudo isso sem

aumentar impostos. O que resultaria em alíquotas menores aos contribuintes e um sistema que não onera a geração de empregos.

PACOTE MAIS BRASIL

As três Propostas de Emenda à Constituição que compõe o Pacote Mais Brasil (PEC 188/2019 do Pacto Federativo, PEC 186/2019 da Emergência Fiscal e

PEC 187/2019 da Revisão dos Fundos), apresentadas pelo governo em novembro deste ano (2019) e que tratam das reformas econômicas voltadas para

a descentralização dos recursos aos governos locais, fazem parte da agenda econômica do próximo ano (2020).
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De acordo com o Ministro Paulo Guedes, a intenção do governo é

aprovar essas medidas em 2020 e assim contribuir para a criação

de uma cultura de responsabilidade fiscal no país. Isso, somado

aos recursos garantidos pela aprovação da Cessão Onerosa

(repasses que começaram em 30% do valor do Pré-Sal e, num

período de 8 anos, será equivalente a 70% deste valor), favoreceria

a recuperação da autonomia na gestão financeira dos estados.

PRIVATIZAÇÕES

Em 2020 a equipe econômica espera reduzir de 627 para 327 o

número de empresas que a União tem participação, além de

arrecadar mais de R$ 150 bilhões com privatizações. Neste

cenário, a privatização da Eletrobras ganha destaque dentre as

empresas públicas, por seu tamanho e custo aos cofres públicos.

Contudo, a intenção do governo de privatizar a Eletrobras está

condicionada, por decisão do STF, a aprovação do PL 5877/2019,

uma legislação especifica que autorizaria a venda desta estatal e

que está desde novembro aguardando despacho do presidente da

Câmara para começar sua tramitação.
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REFORMA ADMINISTRATIVA

A Reforma Administrativa, que por motivos políticos teve sua apresentação

ao Congresso Nacional postergada para o ano de 2020, terá o objetivo de

alterar as estruturas do funcionalismo público no Brasil, como: aproximar

as remunerações iniciais dos novos servidores as do setor privado,

redefinir o modelo de estabilidade hoje adotado, regulamentar as

avaliações de desempenho dos servidores e rever os benefícios, licenças e

gratificações pagos a categoria.

Embora essa reforma também esteja na agenda econômica de 2020,

parece pouco provável que, mesmo sendo apresentada para o Congresso

Nacional no início do próximo ano (2020), seja aprovada ainda no primeiro

semestre. Ainda que essa seja a intenção do governo, já há outras tantas

prioridades que poderão atrapalhar seu avanço. Inclusive a PEC 186/2019

da Emergência Fiscal, que trata sobre um tema correlato. Essa PEC faz

parte do Pacote Mais Brasil, apresentado pelo governo ao Senado Federal,

e trata sobre uma serie de ajustes que poderão ser feitos nos serviços

públicos com o objetivo de conter os rombos fiscais ou, no caso do Poder

Executivo Federal, quando houver o descumprimento da regra de ouro.

Dentre esses ajustes há a previsão de cortes no salário, bônus e

gratificação e redução da jornada de trabalho.
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BNDES

Além dos desafios apontados acima e da necessidade de coordená-los junto ao Congresso Nacional, o Ministério da Economia deverá acompanhar a

implementação das novas metas do BNDES (melhorar a qualidade de vida dos brasileiros por meio de fomento a projetos de saneamento básico e

energia renováveis) no intuito de alavancar investimentos privados nas áreas de infraestrutura básica no Brasil e assim baixar o custo da falta de

logística e infraestrutura no país.
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Distrito Relações Governamentais
SHS Quadra 6 Complexo Brasil 21 Bloco E Salas 316-318, 

Brasília –DF.
www.distritorelgov.com

linkedin.com/distrito-relgov
(61) 3548-5297


