
Autoridades federais defendem articulação em favor das concessões

O MBA PPP e Concessões (MBA PPP) realizou nesta sexta-feira seu quarto seminário 
aberto, sobre o tema “Como o novo governo enfrentará os desafios da infraestrutura no 
Brasil”. Debateram no evento Joaquim Levy, presidente do BNDES, Adalberto 
Vasconcelos, Secretário Especial do Programa de Parcerias de Investimento (PPI), e 
Diogo Mac Cord de Faria, Secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do
Ministério da Economia. Eles defenderam a necessidade de maior formação de 
profissionais no tema e uma articulação mais intensa pelo avanço das parcerias e 
concessões no Brasil.

Mac Cord destacou que o Brasil tem um desafio grande para o avanço da infraestrutura 
que é a falta de novos projetos, o que faz com que tenhamos um investimento menor do 
que nosso potencial. Ele previu que, com ações específicas para estimular esses novos 
projetos e as parcerias em geral, seria possível criar “choque de investimentos no país”

“Se nós de fato tivermos esse choque de investimentos, e trabalharemos incansavelmente
para tê-lo, isso geraria cerca de 2,5 milhões de empregos a mais em 2022. Significaria 
crescimento do PIB em 3,5% ao ano até 2029, contra 2,1% sem esse choque de 
investimento”, disse Mac Cord. 

Vasconcelos apresentou os números do PPI e disse que a secretaria avançará em breve 
em um apoio mais intenso à estruturação de projetos para estados e municípios, em 
parceria com o BNDES.

“Precisamos capacitar pessoas para podermos discutir com mais detalhes as PPPs e 
concessões. Não vamos conseguir prover esse déficit de infraestrutura que temos com 
investimentos públicos, teremos de avançar por parcerias com a iniciativa privada”, disse 
Vasconcelos.

O presidente do BNDES destacou que o Brasil está entre os países em que há uma 
participação mais diversa e intensa do setor privado na oferta de serviços de 
infraestrutura, como água, energia elétrica, telefonia e transportes.

“Eu vou falar algo que às vezes pode chocar a audiência brasileira, mas eu chamaria a 
história das concessões no Brasil de uma história de sucesso”, disse Levy, apontando 
que, mesmo assim, é necessário ampliar essas concessões.

Levy destacou ainda que o governo vem trabalhando especialmente para estimular as 
parcerias em setores que permitam um maior ingresso de participantes privados, como 
gás e saneamento básico.

Carlos Alexandre Nascimento, Coordenador Geral do MBA PPP e Concessões, saudou os
palestrantes e os alunos presentes no seminário, que lotou o auditório da Fundação 
Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). Para Nascimento, o evento foi 
importante para promover a busca do desenvolvimento social e econômico do Brasil.



“Queremos, pela capacitação, reduzir a assimetria técnica de informações e, na medida 
do possível, contribuir para que mais projetos de infraestrutura econômica e social saiam 
do papel e ajudem a transformar a realidade dos nossos estados, municípios e regiões”, 
disse Nascimento.

O evento foi aberto pelo vice-presidente do conselho superior da FESPSP, Pedro Luiz 
Guerra. Segundo ele, infraestrutura é o primeiro ponto a ser destravado no país, para se 
reforçar a trajetória de crescimento do Brasil. Também esteve presente ao evento o vice-
diretor geral da FESPSP, Romeu Nami Garibe. 

Sobre
O MBA PPP e Concessões, pioneiro no país, foi implementado em 2016 com a proposta 
de formar uma elite de especialistas em programas e projetos de Parcerias Público-
Privadas (PPPs) e Concessões que colabore para a prestação de serviços públicos de 
qualidade, eficientes e transparentes, amparados por infraestrutura que apoie o 
desenvolvimento do Brasil, seus estados e municípios. O curso reúne os esforços de 
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP, LSE Custom 
Programmes, braço de educação executiva customizada da London School of Economics 
and Political Science, e Rede Intergovernamental para o Desenvolvimento das Parcerias 
Público-Privadas – RedePPP.
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