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Resumo executivo

“Uma recuperação econômica abortada, ou pior, outra 
década perdida, não é algo predestinado. É uma questão 
de escolha política.”

UNCTAD, Trade and Development Report 2020

A infraestrutura é chave para atingir o desenvolvimento 
sustentável e para melhorar as condições de vida de 
pessoas por todo o mundo, em linha com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Acordo de Paris 
e os compromissos para com a igualdade de gênero. Os 
investimentos em infraestrutura sustentável estão no cerne 
de estratégias de desenvolvimento de muitos governos 
doadores e instituições financeiras internacionais (IFI) e de 
governos em todo o mundo.

No entanto, em face dos empecilhos sistêmicos à mobilização 
de recursos domésticos de países em desenvolvimento 
– fluxos financeiros ilícitos, dívidas com fardos ilegítimos 
e insustentáveis, acordos comerciais injustos, abuso 
tributário por parte de empresas multinacionais e regulação 
insuficiente do setor financeiro –, a narrativa principal sobre 
o financiamento de infraestrutura requer o uso de recursos e 
instituições públicas para alavancar o financiamento privado, 
de modo a preencher a chamada “lacuna de financiamento” 
para o desenvolvimento sustentável. Porém, esta política 
apresenta inúmeros riscos, especialmente considerando 
as dívidas insustentáveis já enfrentadas pelos países no sul 
global, a desigualdade crescente e o colapso ecológico que 
se anuncia. Agora que o discurso do “financiamento privado 
primeiro” vem ganhando força como resposta política nos 
planos de recuperação da Covid-19, a análise crítica e o debate 
da perspectiva da sociedade civil é cada vez mais importante.

Este relatório analisa a infraestrutura a partir de uma 
perspectiva sistêmica, examinando-a através da lente de 
quatro pilares interligados: o econômico, de governança, 
o social e o ecológico. Também propõe uma definição de 
trabalho de o que seria verdadeiramente sustentável se 
considerarmos essas dimensões interligadas. Com base 
nas reflexões conjuntas do Eurodad e da Sociedade de 
Desenvolvimento Internacional (SID), o relatório toma por 
base nosso trabalho com parceiros do norte e do sul global, 
que fizeram uma análise profunda e com base em evidências 
sobre experiências específicas que ilustram práticas ocorridas 
ao nível nacional e regional. São eles: AFRODAD (Região da 
África), Asociación Ambiente y Sociedad (Colômbia), Fundación 
Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), Observatori 
del Deute en la Globalització (ODG, Espanha), Universidade 
Federal Rural de Pernambuco e Articulação Semiárido 
Brasileiro (URFPE and ASA, Brasil), Recourse (Países Baixos) e 
VB Platforma, Lithuanian NGDO Platform (Lituânia).

O estudo sublinha que a ênfase na atração de investimentos 
privados (estrangeiros) para projetos de infraestrutura geram 
sérias preocupações. Além de não abordar as barreiras 
estruturais para a transformação socioeconômica nos países 
em desenvolvimento, essa abordagem exacerba os obstáculos 
de desenvolvimento existentes que estes países enfrentam, 
incluindo endividamento, dependência de commodities, 
vulnerabilidade a fluxos de capital voláteis, danos ambientais e 
sistemas de infraestrutura pública fracos.

Em contraste, os projetos que implementam a participação 
ativa e mesmo a cocriação com as comunidades locais, 
integram uma lente sensível ao gênero e respondem às 
necessidades nacionais e locais através do planejamento, 
design e financiamento têm melhor custo-benefício e 
são ecologicamente sustentáveis. Contribuem ainda 
para os planos de desenvolvimento de países no longo 
prazo e, simultaneamente, atendem aos interesses das 
comunidades locais.

A sociedade civil tem um papel crucial a desempenhar na 
reapropriação da infraestrutura sustentável como um bem 
público, exigindo que os tomadores de decisão e as IFIs para 
mudem o rumo. Aqui, fazemos recomendações de políticas 
para promover esta agenda coletiva, com ações que abarcam 
os quatro pilares interligados da nossa análise.
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Recomendações de políticas

1. Expandir a infraestrutura com financiamento público, 
particularmente nos setores sociais. O financiamento 
público geralmente é menos custoso e presta contas 
de forma mais transparente aos cidadãos do que do 
financiamento privado. Além disso, as intervenções 
públicas são cruciais por questões de equidade social ou 
quando os retornos sociais são muito maiores do que os 
retornos privados. Isto exige:

a) Implementar um plano ambicioso ao nível 
internacional para aumentar a mobilização de 
recursos domésticos, incluindo a redução de perdas 
de recursos públicos devido a abusos tributários, a 
solução de dívidas insustentáveis através de um novo 
mecanismo de resolução de dívida soberana que seja 
transparente, democrático e justo, a retirada e/ou 
rejeição de novos acordos comerciais internacionais 
injustos e o aumento dos níveis e da qualidade de 
recursos concessionais internacionais. 

b) Promover políticas industriais como um componente 
essencial das estratégias de desenvolvimento 
nacionais para os países do sul global. Elas podem 
permitir aos países se afastarem da dependência 
de commodities e das estratégias orientadas para a 
exportação, e avançar rumo a uma transformação 
socioeconômica através de economias sustentáveis, 
inclusivas, dinâmicas e diversificadas.

2. Repensar a promoção de financiamento privado 
para infraestrutura. Uma agenda de financiamento 
de infraestrutura centrada no desenvolvimento de 
“infraestrutura como uma classe de ativos” e na 
promoção de PPPs implica o risco de sabotar o 
progresso rumo aos ODS. O financiamento privado 
pode ser adequado em algumas circunstâncias, mas 
apenas quando são seguidos planos de desenvolvimento 
assumidos democraticamente, são priorizados 
serviços públicos equitativos e de alta qualidade e são 
cumpridas normas internacionais de transparência e 
responsabilidade. Os governos nacionais devem preservar 
sua capacidade de regular no interesse público.

3. Melhorar a qualidade e a sustentabilidade da 
infraestrutura, incluindo as considerações sistêmicas. 
A infraestrutura sustentável e seus mecanismos de 
financiamento devem estar ancorados em direitos 
humanos e transformação socioeconômica, altos 
padrões de responsabilidade democrática, e assumir 
uma abordagem intergeracional para a adaptação 
climática. Isto inclui:

a) Priorizar medidas com o objetivo de melhorar a 
governança. A governança de infraestrutura diz 
respeito à priorização, planejamento, financiamento, 
regulação, contratação e monitoramento dos ativos 
construídos e dos serviços associados que são 
essenciais para a diversificação econômica e para o 
desenvolvimento humano.

b) Desenvolver sistemas de planejamento e 
fornecimento que incorporem a resiliência. O 
desenvolvimento da infraestrutura existente e nova 
deve levar em consideração uma perspectiva sistêmica 
ao planejar a inclusão de resiliência no sentido amplo 
(social, econômico, ecológico). A infraestrutura deve 
ser criada e adaptada para suportar, responder e se 
recuperar rapidamente de distúrbios relacionados 
com riscos ambientais causados pelas alterações 
climáticas. Também é necessário considerar o 
impacto desproporcional dos distúrbios nas vidas de 
meninas e mulheres e pessoas transgênero, devido 
às desigualdades e aos papéis de gênero existentes, 
e adotar medidas para reduzir e buscar eliminar as 
desigualdades.

c) Promover a conectividade regional centrada nas 
pessoas. Isto inclui a criação de empregos decentes, 
o estímulo do desenvolvimento econômico local, 
a proteção do meio ambiente, a redução de 
desigualdades, a promoção da igualdade de gênero e 
inclusão social e promoção da paz.
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Introdução

A infraestrutura é a chave para se alcançar o 
desenvolvimento sustentável e melhorar as 
condições de vida de pessoas em todo o mundo, 
em linha com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), o Acordo de Paris e os 
compromissos para com a igualdade de gênero.

A importância dos investimentos em infraestrutura 
sustentável e sua contribuição para gerar empregos 
decentes, soberania alimentar1, integração territorial e 
acesso a serviços essenciais é um tema proeminente no 
debate internacional, especialmente ao entrarmos na década 
do cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. Os investimentos em infraestrutura sustentável 
são considerados “a estratégia mais promissora para gerar 
empregos decentes e resiliência climática”2 e um pilar-
chave das estratégias de “reconstrução melhor” de muitos 
governos doadores e instituições financeiras internacionais 
(IFI), particularmente o Grupo do Banco Mundial (GBM). A 
controvérsia Iniciativa do Cinturão e Rota da China3,  a Build 
Back Better World (ou B3W) do G74 e o plano de investimento 
em infraestrutura do presidente americano Joe Biden5 são 
apenas alguns dos exemplos recentes do papel central da 
infraestrutura para importantes desenvolvimentos e planos 
de recuperação da pandemia de Covid-19, hoje e no futuro.

Ainda assim, enquanto a pandemia global e as crises climática, 
política e econômica inter-relacionadas nos forçaram a 
reconhecer nossa interdependência global, a capacidade 
de responder às crises atuais mostrou ser profundamente 
desigual entre o norte e do sul global. Após décadas de 
desregulação e austeridade combinadas com um serviço de 
dívidas gigantesco, a limitação do espaço fiscal e a privatização 
de serviços públicos, os países em desenvolvimento estão 
enfrentando as crises a partir de condições extremamente 
vulneráveis nas frentes econômica e de saúde. As regras que 
governam a hiperglobalização,6 a saber, a liberalização de 
investimentos e comércio, a desregulação financeira e cortes 
na tributação de empresas, amplificaram as desigualdades 
estruturais dentro e entre países, levaram a uma maior 
concentração de mercado e contribuíram para uma vasta 
destruição ecológica, serviços públicos com verba insuficiente 
e um progresso insuficiente da proteção social universal, 
efeitos que agora é impossível ignorar.

Em face da escassez de verbas para serviços, mecanismos 
para alavancar recursos privados, incluindo parcerias público-
privadas (PPP), foram fortemente promovidos como uma 
forma de preencher a “lacuna de financiamento” e cumprir 
com os planos de desenvolvimento nacionais (ver a caixa 1).7 
A catalisação de financiamentos privados provavelmente 
continuará no centro da agenda das IFIs como o modelo 
para uma chamada “recuperação resiliente” da Covid-19.8 
No entanto, esta escolha política apresenta inúmeros riscos, 
especialmente considerando o endividamento insustentável 
já enfrentado pelos países no sul global, o que aumenta as 
desigualdades e o colapso ecológico iminente.

À medida que a pandemia de Covid-19 expõe a fragilidade 
de nossos sistemas atuais – do comércio internacional 
à infraestrutura de saúde pública e à preparação para 
desastres climáticos – e o discurso do “financiamento 
privado primeiro” vai ganhando tração como resposta 
política nos planos de recuperação da pandemia de 
Covid-19,9 a análise crítica e o debate da perspectiva da 
sociedade civil se tornam cada vez mais importantes. 
Ainda que abordar a questão da infraestrutura apresente 
desafios, incluindo como financiá-la de forma sustentável, 
certas questões, como a insistência em mecanismos de 
financiamento privado para desenvolver a infraestrutura no 
sul global, podem ser universais. Este relatório se baseia no 
trabalho prévio da sociedade civil quanto à questão10 e tem 
como objetivo abordar algumas das questões-chave que 
surgem da análise das tendências atuais de desenvolvimento 
de infraestrutura de uma perspectiva sistêmica:

• Quais são os desafios criados pela agenda centrada na 
atração de investimentos privados em infraestrutura? 
Que tipo de modelo de desenvolvimento promove e quais 
são os riscos?

• Qual deve ser o papel do estado no fornecimento de uma 
infraestrutura sustentável?

• Quais são as possíveis alternativas à abordagem do 
“financiamento privado primeiro” para infraestrutura?

• Com que base é possível se reapropriar da 
infraestrutura sustentável como um bem público?
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A partir dessa base, visamos contribuir para os debates 
atuais e futuros sobre o financiamento sustentável de 
infraestrutura sustentável dentro da sociedade civil e além 
dela. Em particular, procuramos informar debates políticos 
e momentos de tomada de decisões, tais como a Agenda do 
G20 sobre o financiamento de infraestrutura, o processo de 
Financiamento para o Desenvolvimento da ONU, o trabalho 
dos Bancos de Desenvolvimento Multilaterais e os Bancos 
de Desenvolvimento Público quanto ao financiamento de 
infraestrutura e os planos de recuperação da Covid-19 em 
todo o mundo.

Metodologia

Este relatório é o resultado do trabalho conjunto do Eurodad 
e da Sociedade para o Desenvolvimento Internacional (SID), 
e tem o objetivo de promover a reflexão coletiva sobre 
uma questão que é da maior importância para o futuro 
das estratégias de desenvolvimento. Ele tira proveito de 
nosso trabalho com parceiros do norte e do sul global, que 
fizeram uma análise profunda e baseada em evidências 
sobre experiências específicas que ilustram práticas no nível 
nacional e regional. São eles: AFRODAD (região da África), 
Asociación Ambiente y Sociedad (Colômbia), Fundación 
Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), Observatori 
del Deute en la Globalització (ODG, Espanha), Universidade 
Federal Rural de Pernambuco e Articulação Semiárido 
Brasileiro (URFPE e ASA), Recourse (the Netherlands) e VB 
Platforma, Lithuanian NGDO Platform (Lituânia).

Este relatório é acompanhado de sete estudos de caso, 
dos quais extraímos observações cruciais para abordar 
as questões aqui discutidas. Tratam-se de projetos de 
infraestrutura emblemáticos implementados em diversas 
regiões. Cinco dos casos apresentados ilustram projetos 
de infraestrutura problemáticos que foram criados para 
atrair investimentos privados em infraestrutura. São eles: 
o Corredor de Desenvolvimento Rodoviário de Nacala, na 
Zâmbia, Malawi e Moçambique; a parceria público-privada 
de Myingyan para uma usina elétrica a gás em Myanmar; 
o Corredor do Perímetro Oriental de Cundinamarca, na 
Colômbia; a Usina Hidroelétrica Inga III, na República 
Democrática do Congo; e a Rede de Rotas Seguras e 
Autoestradas – Fase 1, na Argentina. Apresentamos 
ainda dois casos que ilustram abordagens alternativas ao 
desenvolvimento e financiamento de infraestrutura, criados 
e implementados de uma forma participativa e respondendo 
aos interesses e direitos das populações locais. São eles: 
o Programa Um Milhão de Cisternas, no Brasil, e o Modelo 
Comunitário Solar Prosumer, na Lituânia.

Os autores se utilizaram de extensas pesquisas na área 
de infraestrutura: analisaram documentos oficiais e de 
projetos, relatórios da sociedade civil e artigos de jornais, e 
realizaram entrevistas com comunidades afetadas e outras 
partes interessadas relevantes. Os casos ilustram tendências 
importantes na área de infraestrutura e fundamentam nosso 
processo para apresentar análises críticas e recomendações 
políticas. O Eurodad e o SID beneficiaram da contribuição 
especializada de um grupo de referência diversificado que foi 
criado para apoiar o processo de pesquisa – listado na seção 
de agradecimentos. Nossa interação com este grupo incluiu 
uma oficina virtual para discutir as conclusões e as principais 
mensagens do relatório.

Estrutura do relatório

Este relatório é estruturado da seguinte forma:

• A Seção 1 enquadra a infraestrutura sustentável para 
compreendê-la de uma perspectiva sistêmica e no 
contexto dos debates atuais sobre desenvolvimento 
sustentável. Apresenta a agenda de financiamento 
prevalecente definida pelos países doadores nos 
espaços políticos internacionais, como o G20 e os IFIs, 
incluindo desvantagens e limitações. Oferece um ponto 
de vista alternativo, centrado na justiça econômica 
global e no direito dos países em desenvolvimento ao 
desenvolvimento, à mobilização de recursos domésticos 
e à resiliência climática, incluindo o papel dos bancos 
de desenvolvimento públicos e da política industrial na 
facilitação desses objetivos.

• A Seção 2 reflete sobre evidências dos estudos de 
caso para tornar visível e concreta a argumentação 
em torno da agenda convencional de financiamento de 
infraestrutura e dos caminhos alternativos propostos.

• A Seção 3 conclui e apresenta recomendações 
políticas no sentido da transformação econômica e do 
financiamento de infraestrutura sustentável.

http://www.eurodad.org/sustainable_infrastructure_casestudies
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1. Enquadramento da infraestrutura sustentável 
de uma perspectiva sistêmica e holística

Infrastructure is key for achieving sustainable 
development and for improving the living 
conditions of people across the world, in line 
with the Sustainable Development Goals (SDGs), 
the Paris Agreement and commitments on 
gender equality.

Infraestrutura refere-se a “estruturas e unidades 
necessárias para o funcionamento da economia e da 
sociedade”.11 Ou seja, estradas, redes de eletricidade 
e telecomunicações, redes de água e esgoto, escolas 
e hospitais. Esta noção implica uma compreensão de 
infraestrutura no sentido amplo, sem de uma distinção entre 
infraestrutura “econômica” e “social”, uma vez que essas 
duas categorias são aspectos indivisíveis de uma abordagem 
transformativa ao desenvolvimento.12 A infraestrutura 
também é entendida aqui como as fundações que permitem 
e mantêm diferentes caminhos de desenvolvimento, sejam 
baseados na produção em larga escala ou na extração para 
exportação (de minas, florestas e fazendas aos portos), ou na 
diversificação econômica e em mercados territoriais.

A pandemia de Covid-19 apenas intensificou a necessidade de 
investir em uma infraestrutura que priorize as capacidades, 
condições e necessidades locais, particularmente as ligadas 
a uma infraestrutura climaticamente resiliente, que apoie a 
transformação socioeconômica e os serviços públicos. No 
entanto, nem todos os tipos de infraestrutura contribuem 
para a transformação socioeconômica e a recuperação justa 
que os países em desenvolvimento buscam. O pensamento 
econômico dominante recomenda que os estados operem 
como facilitadores para investimentos privados em 
projetos de infraestrutura que sirvam como motores para o 
crescimento econômico. Essa abordagem impulsionada pelo 
mercado também significa que os estados precisam contar 
com um suprimento constante de projetos lucrativos, o que 
transforma sua agenda de desenvolvimento, levando muitas 
vezes à priorização de megaprojetos que ligam centros 
de extração de recursos e produção aos consumidores e 
visam incorporar os países em desenvolvimento às cadeias 
de valor globais. Ao mesmo tempo, esta abordagem põe 
as prioridades dos investidores (ou seja, a maximização 
de lucros) à frente dos direitos dos cidadãos e do meio 
ambiente, contribuindo para a dependência de exportações e 
commodities e impedindo a diversificação econômica.

Essa forma de entender a infraestrutura é problemática, 
pois projetos de infraestrutura mal concebidos e mal 
implementados podem prejudicar o meio ambiente, deslocar 
populações, levar a abusos de direitos humanos e deixar os 
países presos a um futuro com altos níveis de carbono. Podem 
ainda gerar cargas fiscais excessivas nos cofres públicos, que, 
por sua vez, podem levar a cortes nos gastos do governo.

Este relatório se concentra na infraestrutura sustentável, que, 
para o propósito da nossa análise, é examinada através da 
lente de quatro pilares interligados: o social, o ecológico, o de 
governança e o econômico (ver a Figura 1). Definimos aqui a 
infraestrutura sustentável como uma estrutura ou unidade 
que é planejada, projetada, construída, operada e monitorada 
de forma transparente, participativa e adequada ao contexto, 
que contribui com as prioridades locais e nacionais, amplia o 
acesso a serviços, abre caminho para a uma transição justa 
rumo a economias sustentáveis e resilientes em termos 
climáticos e é financiada de forma transparente e sustentável, 
isto é, sem levar a uma dívida insustentável.13 Embora não 
deixemos de abordar os aspetos de governança, sociais, 
econômicos e ecológicos em nossa análise, damos particular 
atenção ao questionamento da narrativa dominante sobre o 
financiamento de infraestrutura (o pilar econômico) e como 
este, por sua vez, impacta nos outros três pilares.

1.1 A narrativa prevalecente sobre o 
 financiamento de infraestrutura

Desde a adoção dos ODS em 2015, a atenção às necessidades 
de infraestrutura dos países em desenvolvimento tem 
aumentado, uma vez que há um objetivo especialmente 
dedicado à infraestrutura: o ODS 9 visa “construir uma 
infraestrutura resiliente, promover a industrialização 
sustentável e incentivar a inovação.” Além disso, a 
infraestrutura tem implicações diretas e indiretas no 
cumprimento de todos os outros objetivos inter-relacionados. 
Por exemplo, o desenvolvimento de infraestrutura afeta 
diretamente o acesso a água potável econômica e segura, a 
saneamento equitativo e adequado (ODS 6), energia limpa e 
acessível (ODS 7), acesso a serviços de saúde essenciais de 
qualidade (ODS 3) e a construção e melhoria de instalações 
educacionais (ODS 4).
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A infraestrutura também é central para a implementação 
de políticas industriais e estratégias de desenvolvimento 
nacionais que podem ter impacto no médio e longo prazo 
na abordagem à mudança climática (ODS 13), redução da 
desigualdade (ODS 10), promoção do trabalho decente (ODS 
8), igualdade de gênero (ODS 5) e consumo de produção 
responsáveis (ODS 12). Esses compromissos intensificaram 
diversas interpretações sobre o financiamento e a execução 
de projetos de desenvolvimento.

Como parte deste debate, o WBG e outras partes 
interessadas, como o G20, argumentam que uma das 
principais dificuldades que os países enfrentam em relação 
ao cumprimento do ODS e ao desafio da infraestrutura é que 
os níveis globais de investimentos em infraestrutura são 
muito baixos. E, para esse diagnóstico de uma “lacuna de 
financiamento” de infraestrutura, são promovidas soluções 
de financiamento inovadoras como cura.

Dado que a chamada “lacuna de financiamento” não pode 
ser preenchida pelos (escassos) métodos de financiamento 
tradicionais, a expansão das abordagens ao financiamento 
de infraestrutura centradas no setor privado é vista como o 
caminho para o cumprimento dos objetivos. De acordo com 
o WBG, “revigorar o suprimento de infraestrutura dentro do 
mundo em desenvolvimento exige suplementar as fontes 
tradicionais de financiamento oficial com novos recursos 
de equidade e financiamento de dívidas”.14 Para isto, o WBG 
lançou em 2017 a abordagem “Maximização de Financiamento 
para o Desenvolvimento” (MFD), ou “Cascata”,15 para o 
financiamento de infraestrutura. Esta abordagem procura 
atrair investidores institucionais globais como fundos de 
investimento e de pensões, companhias seguradoras e fundos 
de riqueza soberana através da redução dos riscos (visíveis) 
de investimento em infraestrutura. Isto implica uma mudança 
no ambiente político e regulador e a oferta de subsídios, 
garantias e vários outros instrumentos de mitigação de risco. 
As parcerias público-privadas são promovidas como uma 
ferramenta de financiamento crucial para se alcançar esse 
objetivo (ver a Caixa 1).

Figura 1 
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http://www.g20.utoronto.ca/2014/WBG_IIWG_Success_Stories_Overcoming_Constraints_to_the_Financing_of_Infrastructure.pdf
https://www.devcommittee.org/sites/dc/files/download/Documentation/DC2017-0002.pdf


9

Reapropriação da infraestrutura sustentável como um bem público

Caixa 1. O que são parcerias público-privadas (PPP) e quais são suas implicações?

Apesar da enorme quantidade de estudos dedicados 
às PPPs, não existe uma definição universal do termo. 
Utilizamos a definição mais amplamente aceita de PPP, 
que pode ser formulada da seguinte forma: Uma PPP é:

• um acordo contratual de médio ou longo prazo entre 
o estado e uma empresa do setor privado;

• um acordo no qual o setor privado participa do 
suprimento de ativos e serviços tradicionalmente 
fornecidos pelo governo, tais como hospitais, escolas, 
presídios, estradas, pontes, túneis, ferrovias, água, 
saúde e energia;

• um acordo que envolve alguma forma de divisão de 
riscos entre o setor público e privado.

Há dois modelos de financiamento de PPPs:

• PPPs arcadas pelos usuários, em que um parceiro 
privado cobra uma taxa pública pelo uso das 
instalações, por vezes subsidiadas pelo governo ou 
pelas autoridades locais;

• PPPs arcadas pelo governo, em que uma empresa 
do setor privado constrói e opera a infraestrutura e 
recebe pagamentos regulares de parceiros públicos 
com base no nível dos serviços prestados.

Ambos os modelos podem ter grande peso nos cofres 
públicos, o que normalmente é o caso. As PPPs arcadas 
pelo governo dependem de gastos públicos, enquanto as 
PPPs arcadas por usuários podem acarretar custos ao 
governo através de subsídios.

Além disso, a distinção entre captação e financiamento é 
importante para entender os verdadeiros custos das PPPs.

• Captação é o dinheiro que uma empresa privada 
angaria para concluir o projeto; pode ser realizado 
através de instrumentos de dívida e de capital. Em 
outras palavras, visa cobrir os custos iniciais de 
infraestrutura e não afeta as contas do governo.

• Financiamento é a forma através da qual uma 
empresa recuperará o investimento no longo prazo. 
Normalmente, não aparece como déficit para as 
contas públicas, exceto nos casos raros onde os 
ativos são considerados sob controle do governo.

Como mostra claramente a literatura sobre PPPs, enquanto 
o setor privado pode contribuir com a captação inicial, no 
longo prazo a PPP só será financiada (incluindo o lucro dos 
acionistas) ou pelos usuários da infraestrutura ou serviço 
no país anfitrião (por exemplo, pagando pedágio para usar 
uma ponte) ou pelo governo, com verbas dos contribuintes. 
Por isso, o pessoal do Departamento de Assuntos Fiscais 
do FMI e outros sublinharam que as PPPs podem gerar 
uma “ilusão fiscal” problemática, que pode aumentar os 
riscos fiscais totais das PPPs.16 

A alocação de riscos é um ponto crucial no debate em 
torno das PPPs. Os projetos de infraestrutura enfrentam 
diversos tipos de riscos – por exemplo, riscos de projeto, 
riscos macroeconômicos e riscos políticos e reguladores. 
Podem variar dependendo do país onde o projeto é 
implementado, da natureza do projeto e dos ativos e 
serviços envolvidos. Para compensar os riscos, o setor 
público normalmente oferece subsídios e garantias 
que podem gerar implicações financeiras para o setor 
público. Considerando o fato de que as PPPs servem como 
mecanismos para prestar serviços públicos, a “divisão 
de riscos” é um tanto desequilibrada. O setor público 
é sempre o responsável pelo risco residual se o setor 
privado falhar, e a experiência mostra que isto não é raro.

As PPPs podem resultar em custos públicos altos com 
infraestrutura de três formas principais:

• custos diretos maiores devido a taxas de juros 
altas (o custo do capital), uma taxa de retorno 
elevada esperada pelo operador privado e custos de 
construção mais altos;

• custos indiretos mais altos devido à concorrência 
restrita e custos de negociação de contratos 
complexos, incluindo custos elevadas com empresas 
de consultoria e renegociação de contratos – o 
pessoal do FMI estima que mais de metade das PPPs 
são renegociadas;17 

• custos ocultos, seja devido a métodos contábeis que 
mantêm as PPPs fora dos balanços do governo ou 
devido ao alto nível de responsabilidades contingentes.

Por estas razões, além de muitas outras, o Eurodad tem 
apelado repetidamente ao Banco Mundial e a outros para 
que deixem de promover as PPPs até que passem por 
uma reforma radical.
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Aproveitando a iniciativa do WBG, o G20 tem promovido 
ideias semelhantes para o financiamento de infraestrutura. 
“Impulsionar o crescimento liderado pelo setor privado através 
do investimento em infraestrutura” foi um dos principais temas 
do G20 Australiano em 2014,18 quando o Grupo estabeleceu 
a Iniciativa Global de Infraestrutura. A “Infraestrutura para o 
desenvolvimento” foi uma prioridade da Presidência Argentina 
2018, quando os ministros das finanças do G20 concordaram 
que era necessário mobilizar mais capital privado para 
atender às necessidades globais de infraestrutura. Eles 
concordaram em “promover as condições necessárias para 
ajudar a desenvolver a infraestrutura como uma classe de 
ativos”,19 e endossaram o Roteiro do G20 para Infraestrutura 
como uma Classe de Ativos (ver a Caixa 2),20 que definiu 
diversos fluxos de trabalho para fazer a agenda avançar. Em 
seguida, a presidência japonesa de 2019 se concentrou na 
questão da infraestrutura de qualidade (um dos principais 
fluxos de trabalho do Mapa) e lançou os Princípios do G20 
para Investimento em Infraestrutura de Qualidade,21 faltando 
a definição comum de indicadores para sua implementação. 
Ainda que os Princípios incluam uma linguagem digna de 
nota em diversas áreas, uma lacuna importante é a falta de 
alterações substantivas na maneira como a infraestrutura 
é enquadrada. Já em 2020, a presidência da Arábia Saudita 
endossou a Agenda InfraTech de Riade, que “promove o uso de 
tecnologia em infraestrutura com o objetivo de melhorar as 
decisões de investimento durante o ciclo de vida do projeto”, 
entre outros objetivos.22 Finalmente, a presidência italiana 
de 2021 do Grupo continua a avançar esta agenda, que inclui 
prosseguir o “diálogo entre investidores públicos e privados 
para mobilizar capital privado.”23

1.2 Uma perspectiva crítica 

A narrativa prevalecente é dependente de investimentos 
privados crescentes como a chave para o financiamento de 
infraestrutura, tomando por base uma série de premissas 
tendenciosas. Em primeiro lugar, a pressuposição de que os 
métodos tradicionais de financiamento público são incapazes 
de preencher a “lacuna de financiamento” só conta um lado 
da história. Ela não considera os problemas sistêmicos que 
podem ser sanados através da cooperação internacional e 
de escolhas políticas, mas que continuam sem ser resolvidos 
e alargando a “lacuna de financiamento” para países em 
desenvolvimento: abuso tributário e fluxos financeiros ilícitos, 
dívidas ilegítimas e insustentáveis (ou a necessidade de uma 
reforma da arquitetura de dívidas), acordos de investimento e 
comércio predatórios; o (não) cumprimento de compromissos 
internacionais de AOD em quantidade e qualidade, e (barreiras 
à) transferência de tecnologia (ver também a Caixa 3). A ordem 
econômica atual cria o problema e depois oferece uma solução 
falsa, porém lucrativa, para o problema que ela própria gerou.

Em particular, o Mapa do G20 defende que, “dada a magnitude 
da lacuna de infraestrutura, o G20 deve adotar uma nova 
abordagem colaborativa para reunir capital privado de modo 
a aproveitar a grande quantidade de economias privadas que 
procuram investimentos de longo prazo.”25

No entanto, conforme enfatizam pesquisadores da SOAS 
University of London, “embora não haja dúvidas de que os 
setores de infraestrutura de países em desenvolvimento 
precisam de grandes investimentos, a tentativa de preencher 
a lacuna com investimentos privados não é necessariamente 
uma resposta política óbvia. O cálculo de uma “lacuna de 
financiamento” poderia levar a pedidos para aumentar a 
receita tributária, controlar a fuga de capitais, aumentar os 
fluxos de ajuda, melhorar a gestão fiscal ou aumentar as 
obrigações públicas. No entanto, o argumento em torno de 
políticas tem sido dominado por medidas para atrair capital 
privado global”,26 sendo correspondente à massa de riqueza 
nas mãos de investidores institucionais que procuram 
oportunidades de investimento estáveis e lucrativas. De fato, 
em dezembro de 2019 os maiores gestores monetários do 
mundo tinham em mãos os ativos mais altos da história, 
superiores a US$100 trilhões.27

Caixa 2. O que é que significa “desenvolver a 
infraestrutura como uma classe de ativos”?

Uma classe de ativos é um grupo de títulos ou 
investimentos comercializáveis, tais como fundos de 
capital ou obrigações. Transformar a infraestrutura 
em uma classe de ativos comercializáveis significaria 
reacondicionar o dinheiro investido em um projeto de 
infraestruturas em vários instrumentos financeiros 
padronizados que sejam fáceis de comprar e vender e 
que gerem um fluxo de receitas atrativo.

Os ativos de infraestrutura, como ações em empresas 
de infraestrutura, obrigações de infraestrutura 
governamental e fundos especializados em 
investimento em infraestrutura não são novidade. No 
entanto, o conceito de agrupar ativos financeiros de 
infraestrutura para formar uma classe diferente é 
relativamente recente.24 A promoção de uma classe 
de ativos de infraestrutura comercializável pode ser 
entendida como parte do impulso de instituições 
multilaterais, como o WBG, para atrair investidores 
privados para projetos específicos, assim como para o 
desenvolvimento de infraestrutura de forma geral.
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Além disso, essa narrativa dominante não se baseia em 
evidências, dado que a infraestrutura é historicamente 
financiada na maior parte pelo setor público. Conforme 
reconhece o Relatório da Força-Tarefa Interagências de 2021 
sobre o financiamento para o desenvolvimento sustentável e 
outras organizações como o WBG, os investimentos públicos 
têm dominado e continuarão a dominar os gastos com 
infraestrutura em muitas áreas, “especialmente nos setores 
em que as intervenções públicas são cruciais por razões 
de equidade social ou em que os retornos sociais são muito 
maiores do que os retornos privados.”28 

Em segundo lugar, a crença inabalável no financiamento 
privado como a única solução que leva à premissa de que o 
papel dos MDBs e dos governos deveria ser o de facilitar o 
financiamento privado como objetivo final.

Essa agenda faz parte da implementação daquilo que a 
Professora Daniela Gabor denomina “Consenso de Wall 
Street”, que descreve como “um esforço complexo para 
reorganizar intervenções de desenvolvimento em torno de 
parcerias com financiamento global”.29 Implica uma forma 
nova e problemática de enquadrar o papel dos MDBs, a saber, 
como instituições que “removem o risco” de investimentos 
privados em países em desenvolvimento e “criam mercados” 
para investidores privados. No contexto da crise de 
Covid-19 e da emergência climática, os novos mercados 
para infraestrutura de saúde e clima provavelmente vão se 
tornar “oportunidades de investimento” para investidores 
institucionais. Além disso, implica uma redefinição do 
papel do estado. O Estado é definido, com mais frequência 
do que deveria, pela sua capacidade de proteger os lucros 
de investidores dos riscos de demanda ligados a ativos de 
infraestrutura tratados como commodities e dos riscos 
políticos ligados a políticas públicas que ameaçariam 
os fluxos de capital, entre eles salários mínimos mais 
altos, regulação climática e riscos de liquidez e moedas.30 
Mas estes riscos não desaparecem, sendo normalmente 
transferidos para as contas do estado, como é muito evidente 
no caso das PPPs (ver a Caixa 1).

Em terceiro lugar, supõe que mais financiamento privado 
é algo inerentemente bom, não reconhecendo que o tipo 
de projeto de infraestrutura criado para atrair investidores 
privados e gerar retornos rápidos pode não coincidir com os 
interesses públicos e as prioridades nacionais.

Embora seja verdade que muitos países em desenvolvimento 
enfrentam importantes carências de infraestrutura, como 
escolas, hospitais, água, saneamento, eletricidade e rodovias, 
não é fácil desvendar o que incluem as estimativas atuais das 
necessidades de infraestrutura, e podemos argumentar que 
os valores são calculados com base no paradigma dominante, 
orientado para o crescimento, que não é ecologicamente 
sustentável.31 Por exemplo, em 2017, a Iniciativa Global 
de Infraestrutura do G20 estimou que “o investimento 
em infraestrutura global necessita de US$94 trilhões até 
2040”, sem incluir infraestrutura de saúde e educação. O 
valor foi “US$15 triliões acima dos gastos projetados com 
base nas tendências prevalentes”, que é apresentado como 
uma “lacuna de investimento”.32 No contexto da pandemia 
de Covid-19, podemos argumentar que a necessidade de 
investimento em infraestrutura aumentou, uma vez que 
os países enfrentam o duplo peso da crise econômica e do 
endividamento fiscal projetados, além da crise climática.

Em quarto lugar, a suposição de que o financiamento privado 
será alocado de maneira a apoiar os ODSs e alcançar os 
mais marginalizados ignora o fato de que os investidores 
procuram os investimentos mais lucrativos. Isto não 
levará à alocação sustentável de recursos aos países em 
desenvolvimento mais afetados pela mudança climática, por 
exemplo, já que acarretam mais riscos.

Por exemplo, de acordo com a Iniciativa Global de 
Infraestrutura do G20, o investimento privado em 
infraestrutura está fortemente centrado em países de alta 
renda, o que gera perguntas mesmo para seus promotores. 
Em 2019 “o investimento privado em infraestrutura em países 
de alta renda foi o triplo do realizado em países de baixa 
renda.”33 Por isso, a Iniciativa afirma que “nestas proporções, 
a mobilização de investimentos privados em países em 
desenvolvimento está aquém das ambições internacionais, 
com a escala e o montante dos investimentos abaixo do 
que seria necessário para promover a transformação.” 
Em resposta a isto, é dada uma forte ênfase a seguir as 
necessidades dos investidores, criando um canal de projetos 
financiáveis e promovendo uma maior padronização de 
projetos para torná-los comparáveis entre países e ao 
longo do tempo.34 Este ponto de vista está refletido em um 
documento de maio de 2021 do Departamento Africano do 
FMI, que defende que, “em um contexto global de taxas de 
juros baixas sustentadas, os investimentos em infraestrutura 
na África podem oferecer retornos estáveis, protegidos de 
inflação e relativamente altos.”35 No entanto, como veremos 
a seguir, esse debate erra o alvo. As prioridades deveriam 
se concentrar na identificação do tipo de infraestrutura 
necessário para promover a transformação estrutural de 
economias nacionais e para atender às necessidades da 
população, e na forma de financiar essa infraestrutura de 
maneira sustentável



12

Reapropriação da infraestrutura sustentável como um bem público

Caixa 3: Como fechar a “lacuna de infraestrutura” no longo prazo – impostos globais e justiça para dívidas

“Novas estimativas do Banco Africano de 
Desenvolvimento indicam que as necessidades de 
infraestrutura do continente chegam a US$130-
US$170 bilhões por ano, com uma lacuna de 
financiamento na faixa de US$68-US$108 bilhões.”

African Economic Outlook 2018.

Enquanto a narrativa da chamada “lacuna de 
financiamento” deixou muitos países do sul global reféns de 
uma abordagem política generalizada de desregulação do 
setor financeiro e uma corrida para baixar impostos e atrair 
investidores privados, as grandes barreiras à mobilização 
de recursos domésticos continuam quase intactas há muito 
tempo. Uma arquitetura financeira global defeituosa tem 
permitido a pilhagem de recursos naturais e financeiros de 
países em desenvolvimento, possibilitada por arcabouços 
legais e políticos em jurisdições criadas para viabilizar o 
abuso tributário e o fluxo financeiro ilícito.

Embora as estimativas variem, de acordo com o relatório 
“Estado da Justiça Tributária de 2020”, o mundo perde 
mais de US$427 bilhões por ano devido a abuso tributário 
internacional. Dos US$427 bilhões, cerca de US$245 
bilhões são perdidos para empresas multinacionais 
que se transferem para paraísos fiscais de modo a não 
declarar todo o lucro que tiveram nos países onde fazem 
negócios e, assim, evitando pagar a parte que lhes cabe. 
Os US$182 bilhões restantes são perdidos para indivíduos 
ricos que ocultam ativos e rendimentos não declarados 
em contas offshore, além do alcance da lei. O relatório 
conclui que países em todo o mundo estão perdendo em 
média o equivalente a 9,2% de seus orçamentos de saúde 
para paraísos fiscais a cada ano, sendo que os países 
de baixa renda perdem proporções equivalentes muito 
maiores do que os países de renda mais alta.

Ao mesmo tempo, muitos países que enfrentam choques 
climáticos e os impactos devastadores da pandemia de 
Covid-19 já têm vulnerabilidades nas finanças públicas, 
contando com um espaço fiscal limitado para aumentar 
os níveis de gastos para a recuperação de um desastre 
de saúde e/ou clima. No final de 2018, 12 países do 
Caribe registaram relações dívida/PIB superiores ao 
limite de 60%, normalmente considerado um marco de 
sustentabilidade de dívidas, com vários países entre 
os mais endividados do mundo. Ao mesmo tempo, os 
pagamentos totais do serviço de dívida representaram em 
média mais 30% da receita do governo em 2017.36 Essa 
pressão do serviço de dívida tem levado a reduções em 
gastos públicos, refletidos em cortes em investimentos 
públicos que impedem os investimentos presentes e 
futuros necessários em infraestrutura social e física, por 
exemplo. Esta situação fiscal é um fator que pode levar a 
um círculo vicioso, no qual a reconstrução não é concluída 
após um desastre e é realizada de maneira não resiliente 
devido à falta de recursos financeiros.

A pandemia de coronavírus está expondo o custo chocante 
do subfinanciamento de serviços públicos e infraestrutura 
de saúde em todo o mundo, que ao mesmo tempo são 
exacerbados e exacerbam as profundas desigualdades 
estruturais subjacentes, revelando assim algumas das 
facetas inaceitáveis de uma arquitetura financeira global 
inadequada. Para fechar a lacuna de financiamento em 
infraestrutura de uma forma sustentável, é necessário 
fazer uma reforma sistêmica da arquitetura de dívida 
internacional, ao mesmo tempo que é preciso dar um 
basta à cumplicidade de empresas multinacionais e vários 
governos nacionais que vêm atrasando uma reforma 
significativa do sistema tributário internacional danificado.
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Infraestrutura para quem?

A fundamentação convencional apresenta a infraestrutura 
física como um dos principais motores do crescimento 
econômico, pois a infraestrutura e os serviços relacionados 
– tais como transportes e telecomunicações – desempenham 
um papel crucial no fluxo do comércio internacional.37 Além 
disso, os projetos de grandes infraestruturas costumam 
ser apresentados como componentes essenciais do 
desenvolvimento econômico nacional e oportunidades para 
atrair investimentos privados. É importante notar que, se 
as PPPs forem o mecanismo de financiamento preferencial 
para projetos de infraestrutura, é esperado que sejam 
priorizados projetos maiores, já que os custos de transação 
das PPPs as tornam pouca atrativas para projetos pequenos. 
Portanto, uma agenda centrada na atração de investimentos 
privados, através de PPPs, é tendenciosa a favor de projetos 
padronizados e normalmente de infraestruturas grandes.

No entanto, a questão de quem se beneficia de projetos de 
desenvolvimento de infraestrutura é complexa, incluindo 
considerações que vão além da escala da infraestrutura, 
abrangendo questões como o tipo de infraestrutura 
projetada para priorizar o acesso às pessoas mais 
distantes. Ao considerar as necessidades de contextos 
locais, nacionais e regionais, uma pequena rede energética 
descentralizada ou estradas locais podem ser tão 
importantes para a integração e a conectividade territorial 
quanto um grande projeto de infraestrutura, como uma 
ferrovia nacional ou um sistema de telecomunicações. Por 
outro lado, dependendo do tipo de considerações sobre 
financiamento, governança e sustentabilidade social e 
ecológica, os grandes projetos de infraestrutura podem ser 
particularmente relevantes no contexto da transformação 
socioeconômica dos países em desenvolvimento. Em outras 
palavras, os projetos de grande ou pequena escala não são, 
por si próprios, tipos de projetos bons ou ruins.

Com relação a projetos de megainfraestruturas, há 
alguns pontos importantes a considerar. Os projetos 
de megainfraestruturas (tais como megacorredores de 
transportes) que conectam locais de extração de recursos 
naturais a pontos de exportação e visam integrar os países 
em desenvolvimento às cadeias de valor globais podem 
ser vistos como meios físicos tangíveis para reproduzir 
uma divisão global de trabalho entrincheirada em raízes 
coloniais (ver a Caixa 4). Enquanto o projeto de infraestrutura 
em si se torna um ativo para investidores estrangeiros, 
o serviço que presta continua a atrelar países a modelos 
de desenvolvimento orientados para a exportação e a 
armadilhas do mercado de commodities.38 Além disso, os 
atrasos são mais comuns em projetos grandes, podendo 
exceder custos e ficar aquém dos benefícios previstos. Os 
projetos grandes também aumentam a probabilidade de se 
dar preferência a empresas multinacionais, que contam com 
mais recursos para implementá-los, deixando os prestadores 
locais com menos oportunidades.

Megaprojetos mal projetados e implementados de maneira 
inadequada podem ainda prejudicar o meio ambiente, 
provocar o deslocamento de populações, levar a abusos 
de direitos humanos e gerar cargas fiscais excessivas 
nos cofres públicos, o que, por sua vez, pode levar a 
cortes nos gastos sociais do governo e a exacerbar 
desigualdades.39 Muitos países sofreram alguma história 
de projeto de infraestrutura do tipo “elefante branco”, 
geralmente impulsionados por interesses de doadores e 
marcados pela falta de transparência, participação pública e 
monitoramento. Além disso, tais projetos raramente refletem 
as necessidades da comunidade na qual são construídos ou 
levam em conta considerações sociais e ecológicas.

Embora seja fundamental que os países evitem implementar 
“elefantes brancos” e/ou projetos de megainfraestrutura 
problemáticos, a questão crucial não necessariamente é a 
questão da escala. O que mais importa é (a) quem beneficia 
da infraestrutura; (b) como criar projetos de infraestrutura 
que respondam a uma política industrial que permita 
a transformação estrutural das economias nacionais, 
afastando-se da exportação de matérias-primas; e (c) como 
priorizar os cidadãos ou regiões mais difíceis de alcançar, o 
que pode facilmente ser a parte mais cara ou tecnicamente 
desafiadora da construção de infraestrutura – por exemplo, 
projetos de água, eletricidade, comunicação e transportes.40 
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Caixa 4: O que significam os termos grande infraestrutura, megaprojeto e megacorredor?

Os projetos de grandes infraestruturas são principalmente 
grandes projetos de engenharia, que são sistemas 
complexos normalmente liderados por um patrocinador, 
mas que incluem outros participantes como reguladores, 
banqueiros e credores. Estes projetos têm várias formas, 
sejam autoestradas, ferrovias, portos, aeroportos, centrais 
de processamento industrial, oleodutos e locais de 
armazenamento de petróleo e gás, grandes barragens ou 
outros sistemas de produção de energia.

O conceito de megaprojeto (e o termo relacionado 
megainfraestrutura, utilizado quando se fala de 
infraestrutura) é particularmente relevante para a 
discussão de questões ligadas à governança pouco 
clara e à falta de processos abertos de tomada de 
decisões, que são fatores vinculados a graves impactos 
socioecológicos e as consequências que acarretam. 
Como indica o professor Bent Flyvbjerg, do Programa 
de Administração da Universidade de Oxford, os 
megaprojetos são “empreendimentos de grande escala 
complexos, que normalmente custam US$1 bilhão ou 
mais, demoram muitos anos para ser desenvolvidos e 
construídos, envolvem múltiplas partes interessadas 
públicas e privadas, são transformadores e têm impacto 
em milhões de pessoas.”41 

A “agenda de infraestrutura global” promovida pelo Banco 
Mundial e outros, juntamente com o setor empresarial, 
sob a bandeira de alcançar os ODSs, também procura 

criar “megacorredores” de infraestrutura em nome 
do desenvolvimento. Os corredores de infraestrutura 
não são uma ideia nova, mas os planos que estão em 
discussão são de uma escala sem precedentes, o que 
explica a utilização crescente do termo “megacorredores”. 
Nenhum continente (exceto a Antártica) está excluído. 
Da África à Ásia e à América do Sul, estão sendo 
concebidos planos de infraestrutura para reconfigurar 
massas de terra inteiras (e os mares que as conectam) 
como “polos de produção e distribuição”, “corredores 
de desenvolvimento”, “zonas econômicas especiais” e 
“interconectores”.

O modelo de megainfraestrutura tem um impacto 
climático devastador, que põe em perigo gerações 
e comunidades futuras que serão afetadas pela 
mudança climática, especialmente no sul global. Os 
megacorredores criados por todo o mundo se baseiam em 
infraestruturas de transporte (aeroportos, autoestradas) 
e energéticas com alta emissão de carbono, incluindo 
combustíveis fósseis. Como resultado, a agenda de 
infraestrutura promovida pelo G20 e IFIs simplesmente 
não se encaixa nas metas de descarbonização nem 
nos planos, segundo se alega, de combater a mudança 
climática em escala global e alinhar os fluxos financeiros 
com os objetivos do Acordo de Paris.

Adaptação de “CFJ Spotlight on Financial Justice”, de Nicola 
Scherer e Xavier Sol

1.3 A infraestrutura como um bem público: a infraestrutura sustentável 
 como uma oportunidade de fazer mudanças transformadoras

Os desafios apresentados pelas emergências de saúde, 
econômica e climática transcendem as fronteiras nacionais 
e testam a capacidade coletiva de lidar com riscos, produzir 
resiliência e reduzir as desigualdades dentro e entre 
países. Se governos e instituições financeiras multilaterais 
estiverem falando sério ao afirmar que sobre o investimento 
em infraestrutura sustentável é intrínseco para uma 
recuperação resiliente, a agenda para a infraestrutura 
sustentável e seus mecanismos de financiamento devem 
estar ancorados nos direitos humanos e na transformação 
socioeconômica e contribuir para a resiliência climática, em 
vez de se preocuparem com o retorno sobre investimentos 
privados. Isto implica também um maior foco na governança 
democrática de infraestrutura.

Os acordos de investimentos multi e bilaterais, além de 
contratos de projetos de infraestruturas financiadas de forma 
privada, muitas vezes levam os estados a comprometer 
suas obrigações para com direitos humanos e seu direito 
de regular os objetivos de políticas públicas e de proteger 
a população diante dos investimentos privados.42 Isto se 
tornou ainda mais visível durante a pandemia de Covid-19, 
quando, mesmo com o crescimento exponencial do número 
de mortes, os governos que tomavam providências para 
combater o colapso econômico enfrentaram processos 
custosos de investidores estrangeiros.43 
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Embora seja relevante trabalhar com o setor privado para 
cumprir os ODSs, a mobilização de capital privado não se deve 
tornar um objetivo em si mesmo. O foco estreito nas lacunas 
de financiamento negligencia os problemas estruturais 
subjacentes de longo prazo no desenvolvimento global 
desparelho e não abrange a “outra lacuna de infraestrutura”,44 
que se refere especificamente à sustentabilidade e a 
considerações sobre recursos humanos. Os números não 
dizem nada sobre que infraestruturas são necessárias, por 
quem e para que objetivo. Agora que a pandemia nos força 
a empreender uma reflexão profunda sobre os sistemas 
atuais e as escolhas políticas que não cumpriram suas 
promessas, pode se abrir uma oportunidade para mudanças 
transformadoras. É certo que a infraestrutura é central para 
as estratégias orientadas para o desenvolvimento sustentável 
e a transformação socioeconômica, mas a questão de a que 
modelos de desenvolvimento elas servem e conduzem ainda 
precisa ser mais explorada.

Se embarcarmos em um exercício de imaginação coletiva 
sobre como seria um futuro com economias locais e regionais 
vibrantes, produção alimentar sustentável, transportes 
públicos com baixa emissão de carbono, equidade e resiliência 
climática, poderemos concluir que a dependência excessiva de 
projetos de megainfraestruturas e corredores de exportação 
dificilmente nos levarão lá. Como parte deste exercício, 
podemos perceber também que a procura de retornos rápidos 
pelos investidores privados pode ser incompatível com o 
tipo de infraestrutura que liga o presente ao tipo de futuro 
resiliente e justo que queremos construir.

Pensar sobre a infraestrutura sustentável como um 
bem público pode implicar a consideração de tipos de 
infraestruturas que de fato ajudam a reduzir a dependência 
de commodities dos países. Dependendo do contexto, 
pode significar infraestruturas voltadas para a integração 
regional ou para a conectividade entre fazendas de pequena 
escala e mercados urbanos; pode enfocar os impactos de 
desenvolvimento de longo prazo, a transparência, participação 
pública e responsabilidade em vez dos lucros privados. Para 
que isso seja possível, é preciso levar em conta pelo menos 
três elementos-chave: o espaço fiscal e político, o investimento 
público e as políticas industriais.

Em primeiro lugar, devem ser defendidas soluções 
sistêmicas que abordem as barreiras à mobilização de 
recursos domésticos pelos países do sul global, incluindo 
o cancelamento de dívidas, a cooperação internacional 
para abordar o abuso tributário e alcançar a justiça fiscal, 
a regulação do setor financeiro e controles para o mercado 
de capitais. Isto ampliará o espaço político e fiscal dos 
países para o financiamento de projetos de infraestrutura 
sustentável e pode, por sua vez, contribuir para a 
diversificação econômica e a industrialização, levando a uma 
menor dependência de ajuda e de comércio de commodities.

Em segundo lugar, é crucial habilitar o investimento público 
em infraestrutura. Isto pode ser feito recuperando o papel 
dos bancos de desenvolvimento público (BDP). Os BDPs, 
particularmente as instituições nacionais e subnacionais, 
podem (e devem) desempenhar um papel crucial no 
financiamento de projetos de infraestrutura sustentável, 
indo na contramão das tendências atuais. Estas instituições 
podem recorrer a mercados financeiros domésticos e globais 
em busca de capital “paciente”, que promova investimentos 
estratégicos para o desenvolvimento econômico, tais como 
projetos de infraestrutura, ou para projetos que abordem 
desafios sociais e ecológicos, como o financiamento 
de energias renováveis e o investimento em sistemas 
alimentares agroecológicos.45 Mesmo que os BDPs precisem 
trabalhar com investidores privados, tanto como fonte de 
capital quanto como recebedores de apoio, as políticas 
públicas e o interesse público devem prevalecer.

Em terceiro lugar, é imperativo promover a infraestrutura 
sustentável como parte de políticas de industrialização 
mais amplas. Após décadas de políticas neoliberais 
em países em desenvolvimento, com poucos sinais de 
proporcionar diversificação econômica, crescimento robusto 
da produtividade ou modernização tecnológica, e com 
muitos sofrendo uma informalização crescente da atividade 
econômica, as políticas industriais começaram a voltar 
ao debate sobre políticas públicas.46 Uma industrialização 
diversificada, dinâmica, inclusiva e sustentável está no 
cerne da transformação socioeconômica, sem a qual a 
agenda de ODSs não passa de uma colcha de retalhos de 
objetivos que não abordam os meios de financiamento para a 
autossuficiência e a autodeterminação.

Em quarto lugar, é crucial abordar os problemas 
associados ao envolvimento do setor privado em projetos 
de infraestrutura, quer em projetos diretamente liderados 
pelo setor privado, quer em PPPs. Os investidores privados 
podem desempenhar um papel relevante no desenvolvimento 
de infraestrutura, mas mobilizá-los requer a aplicação dos 
instrumentos políticos corretos. Estes devem ser elaborados, 
implementados e monitorados de acordo com o interesse 
público e regulados pelo estado, com transparência e 
responsabilidade democrática no cerne.
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2. Financiamento de infraestrutura – 
reflexões a partir de casos reais

Este capítulo apresenta alguns dos temas 
comuns que emergem dos estudos de caso 
realizados como parte deste projeto de pesquisa 
e reflete sobre eles da perspectiva das tendências 
prevalecentes sobre o desenvolvimento de 
infraestrutura sustentável. Assim, visa contribuir 
para o debate atual sobre a infraestrutura 
sustentável aprofundando-se sobre os aspectos 
interligados da boa governança, incluindo 
responsabilidade e transparência, sustentabilidade 
fiscal, participação e benefícios sociais e 
problemas ecológicos como o endividamento 
climático, temas estes que emergiram como 
preocupações-chave na abordagem ao 
desenvolvimento de infraestrutura que prioriza o 
financiamento privado.

Os estudos de caso, que estão disponíveis online, 
são analisados através da lente dos quatro pilares 
interligados que consideramos essenciais para 
caracterizar a infraestrutura sustentável: o pilar 
econômico, o de governança, o ecológico e o social 
(ver a Figura 1, acima). Eles abrangem abordagens 
divergentes em termos de desenvolvimento e 
financiamento de infraestrutura (ver Caixa 5). Uma 
abordagem é orientada para os interesses do 
setor privado, que concebe a infraestrutura como 
uma classe de ativos, priorizando projetos de 
grande escala que contribuem para um caminho 
de desenvolvimento orientado para o crescimento 
e impulsionado por exportações. Em contraste, 
outra abordagem encara a infraestrutura 
como um bem público destinado a atender às 
necessidades das comunidades locais e os direitos 
humanos, contando com o financiamento público e 
a participação ativa dos cidadãos.

A barragem hidroelétrica Inga III, na República Democrática do Congo

http://www.eurodad.org/sustainable_infrastructure_casestudies
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A Rede de Estradas Seguras e Autoestradas da 
Argentina foi um projeto de PPP implementado em 2018. 
Foi especificamente criado para atrair investimentos 
privados e apresentado como um projeto que abriria 
caminho para outros grandes projetos de infraestrutura. 
No entanto, o projeto tem várias limitações:

O governo nacional realocou dinheiro dos contribuintes 
da infraestrutura pública para incentivar o 
investimento privado doméstico e estrangeiro.

Devido à crise econômica argentina, os mercados 
de capitais só estavam preparados para oferecer 
financiamento com elevadas taxas de juros. Para 
salvar o projeto, o governo trabalhou com instituições 
de financiamento internacionais para mobilizar 
fundos e oferecer garantias e empréstimos utilizando 
verba pública.

O projeto acabou aumentando o custo de investimento, 
o que contribuiu para o endividamento da Argentina.

ARGENTINA

O Corredor do Perímetro Oriental de Cundinamarca, na 
Colômbia, é um projeto de PPP voltado para a logística 
rodoviária que visa aumentar a conetividade na 
capital do país, Bogotá. Este caso ilustra conflitos no 
desenvolvimento de infraestrutura que não podem ser 
subestimados, incluindo:

• falta de provas de que o projeto era de utilidade 
pública;

• aumento da carga tributária para os cidadãos 
colombianos;

• falta de uma consulta adequada e de prestação de 
contas. 

Há dúvidas sobre a aplicação correta de proteções 
sociais e ambientais de instituições financeiras, 
especificamente o arcabouço de políticas do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (IADB), e sobre 
a conformidade com os Padrões de Desempenho da 
Corporação Financeira Internacional (CFI).

COLÔMBIA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

A barragem hidroelétrica Inga III, na República 
Democrática do Congo, é um projeto hidroelétrico 
em PPP que está atualmente na fase de elaboração. 
O projeto foi precedido pelo fracasso de outras 
megainfraestruturas de barragens. O projeto é descrito 
como um passo rumo à criação de um mercado de 
eletricidade continental, importante na aceleração do 
desenvolvimento econômico industrial da região. No 
entanto, ele dá origem a uma série de preocupações:

• Foi criado para atender às necessidades dos 
investidores em de dar prioridade a objetivos de 
desenvolvimento.

• É provável que leve a um aumento do endividamento.
• Problemas de transparência dificultam a 

compreensão dos detalhes sobre quem se beneficia 
do projeto.

• Contribui para a degradação ecológica e para o 
deslocamento de comunidades.

• Os impactos adversos de gênero são especialmente 
visíveis, uma vez que uma comunidade de 
mulheres que eram autossuficientes perderam sua 
subsistência.

Caixa 5. Principais destaques de 
estudos de caso emblemáticos



18

Reapropriação da infraestrutura sustentável como um bem público

A central elétrica a gás Myingyan, em Myanmar, 
é a primeira PPP no setor da energia do país. É 
financiada por um consórcio de MDBs e credores 
comerciais. Ainda que o envolvimento dos MDBs 
pudesse indicar que os processos sociais e ambientais 
seriam seguidos, os sistemas utilizados durante a 
fase de desenvolvimento de projeto não consideram 
adequadamente como garantir que os benefícios 
sociais e ambientais para as comunidades locais sejam 
priorizados, ao lado dos benefícios econômicos que os 
investidores privados do projeto estão obtendo.

Este projeto ilustra os riscos das PPPs não 
transparentes na garantia da responsabilidade do 
governo para com os cidadãos e residentes e as 
armadilhas que podem surgir do envolvimento do setor 
privado em projetos que devem priorizar o bem público.

MYANMAR

A Comunidade Solar Prosumer da Lituânia é um 
projeto liderado pelo governo que permite aos cidadãos 
comprar ou alugar um painel solar remoto através 
de uma plataforma online. Os indivíduos são tanto 
produtores quanto consumidores, ou “pronsumidores” 
neste modelo. O projeto fornece energia sustentável 
a baixo custo e permite que as comunidades liderem 
as estratégias de mitigação da mudança climática no 
nível familiar. Este esquema compartilhado congrega 
governos, organizações e consumidores privados e 
promove a criação de um objetivo comum. O governo 
oferece incentivos e subsídios aos cidadãos, além de 
infraestrutura pública e apoio tecnológico.

A Lituânia é o primeiro país no mundo a lançar 
uma plataforma online para comprar energia solar, 
mas existem outros projetos semelhantes em 
desenvolvimento. A previsão é vermos soluções mais 
avançadas para desenvolver a produção de energia 
solar em todo o mundo no futuro.

LITUÂNIA

O Corredor de Desenvolvimento Rodoviário Nacala, 
na Zâmbia, Malawi e Moçambique, é um projeto de 
megaempreendimento logístico regional desenvolvido 
para melhorar a conectividade regional de países do 
sudeste africano e para melhorar sua integração no 
comércio global. O projeto foi implementado como uma 
PPP através da qual os governos da Zâmbia, Malawi e 
Moçambique definiram joint ventures para desenvolver 
e administrar a infraestrutura e os equipamentos no 
corredor. No entanto, as melhorias na conetividade 
e competitividade regional ocorreram às custas de 
impactos negativos significativos para as comunidades 
locais e o meio ambiente, incluindo desmatamento 
e corte ilícito de árvores, levando à erosão dos 
solos. Isto, por sua vez, ameaçou a subsistência das 
populações rurais ao longo do corredor. Os principais 
beneficiários do projeto incluem atores da indústria 
de transportes, agentes de importação/exportação, 
operadores de fretes e a comunidade empresarial, e 
as dívidas acumuladas através de empréstimos para o 
projeto têm impacto no bem-estar dos cidadãos.

ZÂMBIA, MALAWI E MOÇAMBIQUE

O Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), do Brasil, 
é um projeto liderado pela comunidade e organizado 
pela sociedade civil que aborda a falta de água na 
região semiárida do Brasil através do armazenamento 
em cisternas. O custo individual para construir uma 
cisterna de 16.000 litros é de R$ 4.560,11 (US$ 815). 
Nos seus 20 anos de implementação, o projeto atingiu 
as seguintes metas:

• Beneficiou 628.355 famílias.
• A lista de pessoas registadas inclui 70% de 

beneficiárias do sexo feminino.
• O projeto demonstrou o potencial de estimular 

o desenvolvimento econômico da região e 
contribuir para o aumento da segurança alimentar, 
permitindo uma abordagem ecologicamente 
amigável e centrada na comunidade.

O processo empoderou as comunidades e foi 
especialmente benéfico para famílias e mulheres.

BRASIL
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Economia: os custos e os riscos 
de projetos de infraestrutura

O impacto da infraestrutura na economia tem longo alcance 
no espaço, não apenas ao nível do projeto ou nacional através 
de sua contribuição com empregos, resultados econômicos 
ou dívidas, mas também ao nível global, uma vez que está 
inerentemente ligado ao comércio internacional e à divisão 
global de trabalho.47 Os investimentos em infraestrutura 
também têm amplo impacto ao longo do tempo, dado que a 
vida útil da infraestrutura construída é tipicamente medida 
em décadas e sua pegada medida em séculos, tendendo 
a preservar os impactos no longo prazo.48 A influência 
econômica da infraestrutura também é sistêmica, uma vez 
que os sistemas de infraestrutura podem contribuir para fixar 
ou transformar os caminhos para o desenvolvimento, por 
exemplo, expandindo um modelo de desenvolvimento baseado 
na dependência de commodities e na integração em cadeias 
de valor global ou abrindo caminho rumo a um modelo de 
desenvolvimento baseado na diversificação econômica.

Embora os projetos de PPPs sejam apresentados como 
fazendo valer a promessa do “valor pelo dinheiro”, o oposto 
muitas vezes também é válido. Quando os projetos não são 
financeiramente sustentáveis, os governos frequentemente 
ficam atrelados a longos períodos de extensas devoluções 
que podem afetar o tamanho do espaço fiscal disponível para 
financiar outras prioridades públicas importantes, como 
gastos sociais e investimentos em serviços públicos. Além 
disso, os governos são deixados sozinhos para arcar com 
custos adicionais associados a projetos de infraestrutura, mas 
não são incluídos no pacote de financiamento privado. Alguns 
exemplos incluem os custos de programas de reassentamento 
de populações deslocadas, construção de estradas 
secundárias e interconexão da rede energética nacional.

Frequentemente, a carga financeira é transferida para os 
usuários através de taxas. Assim, taxas para usuários e 
custos para o setor público inflados fazem parte do design 
da agenda financeira privada, já que os projetos precisam 
garantir o retorno para o setor privado. Tudo isto promove o 
aumento da desigualdade dentro das comunidades, pois os 
custos são normalmente arcados pelo usuário final e/ou o 
contribuinte. As PPPs podem ainda acarretar problemas de 
resultados distributivos e equidade internacional, já que os 
retornos dos acionistas provêm de contribuintes ou usuários 
de serviços de países em desenvolvimento. Por fim, as PPPs 
levam ao escoamento de fundos, normalmente do sul global 
para o norte global.

Os casos analisados por nossos parceiros ilustram esses 
pontos claramente. No caso do Corredor de Desenvolvimento 
Rodoviário de Nacala, as comunidades locais ficaram 
responsáveis pela manutenção dos ativos rodoviários, o 
que sugere que podem ser cobradas taxas para compensar 
os custos do projeto inicialmente cobertos por investidores 
privados. O aumento do valor de pedágios e licenças causa 
endividamento, efetivamente cancelando as alegações 
de “sustentabilidade” associadas ao projeto. Além disso, 
o projeto principalmente liga os países, Zâmbia, Malawi 
e Moçambique, a corredores de exportação e cadeias de 
valor global, ou seja, atividades de extração e de valor baixo 
agregado a portos de exportação, com contratos concedidos 
principalmente a empresas estrangeiras do setor privado. 
A Rede de Estradas Seguras e Autoestradas da Argentina 
não apenas ficou atolada na ineficácia, como também os 
contratantes foram incapazes de atrair financiamento 
internacional a taxas de juros sustentáveis. Da mesma forma, 
no caso de Hidroelétrica Myingyan, os custos da produção 
de gás foram tão altos que o governo teve enormes perdas e 
repassou o custo aos consumidores. De forma preocupante, 
o enorme custo da barragem hidroelétrica Inga III ameaça 
mergulhar a RDC em mais dívidas, comprometendo o 
futuro do país no longo prazo e as perspectivas para um 
desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Estas evidências reforçam as preocupações existentes com a 
natureza problemática da narrativa atual sobre infraestrutura 
sustentável. Na sua forma atual, pode facilmente se 
tornar uma falsa promessa, priorizando a abordagem de 
financiamento privado e transformando a infraestrutura em 
commodity ao torná-la uma classe de ativos.

Governança: democracia e responsabilidade em jogo

A promoção de projetos de infraestrutura centrados no 
financiamento privado chega a moldar políticas nacionais e 
planos de desenvolvimento de modo a servirem o propósito 
de atrair investidores privados. A implementação de PPPs 
implica uma extensa reestruturação dos modelos reguladores 
e domésticos existentes para acomodar a entrada e 
participação de novas partes interessadas, na maioria 
dos casos investidores privados estrangeiros. Nos últimos 
anos, o Banco Mundial e outros atores de desenvolvimento 
incentivaram ativamente países de todo o mundo a promulgar 
legislação sobre PPPs, estabelecer unidades de PPPs e 
desenvolver arcabouços legais, diretrizes e procedimentos 
operacionais para melhorar a capacidade de implementar 
projetos com PPP.49 Estes esforços de defesa das PPPs 
também reorientaram o papel das instituições financeiras 
públicas nacionais, adicionando novas pressões e deveres 
para que autoridades públicas e administrações atraiam e 
acomodem os interesses de financiadores privados.
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Na Colômbia, por exemplo, foi promulgada em 2012 uma 
legislação sobre PPPs para permitir sua implementação. No 
caso da RDC, a legislação de PPP foi adotada em 2014 e, na 
Argentina, em 2016. Nos casos de Moçambique, Malawi e RDC, 
suas políticas e planos foram orientados de modo a promover 
da participação do setor privado no desenvolvimento de 
infraestrutura através de mecanismos como PPPs. Em todos 
os casos analisados, os MDBs desempenharam um papel 
ativo aconselhando o país e apoiando os projetos, agindo como 
facilitadores de investimentos privados estrangeiros. Embora 
a maioria dos países tenham procedimentos de proteção 
social e ambiental, como veremos abaixo, nem sempre foram 
implementados corretamente.

Além disso, a criação de novas entidades burocráticas não 
é apenas um custo adicional para o estado, como também 
levanta questões sobre responsabilidade e democracia, 
uma vez que um grupo fragmentado de acionistas privados 
emerge efetivamente como parceiro de governança ao 
lado do estado. As PPPs também podem resultar em 
uma implementação precipitada de reformas legislativas 
sem as devidas consultas públicas e democráticas, o que 
limita a condução de verificações e controles. No Corredor 
do Perímetro Oriental de Cundinamarca, na Colômbia, o 
processo através do qual atores domésticos e estrangeiros 
formaram parcerias foi acelerado sem que se verificasse 
que o projeto era realmente de interesse público. O fato de o 
projeto ter envolvido a aquisição de terras e o deslocamento 
de comunidades contradiz o argumento e destaca a falta de 
democracia neste caso.

Outra questão importante é a da soberania. O caso do 
Corredor do Desenvolvimento Rodoviário de Nacala, que 
atravessa a Zâmbia, o Malawi e Moçambique, mostra que 
grandes projetos regionais de infraestrutura podem alienar 
comunidades e governos domésticos. A mobilização de 
recursos e a seleção do projeto foi em grande medida 
produto de acordos regionais e continentais vinculados ao 
aumento da competitividade da região. Contudo, o papel dos 
governos nacionais no alinhamento de seus ministérios dos 
transportes com o projeto foi vago. Foi difícil estabelecer de 
que maneira a competitividade regional se alinha a questões 
domésticas de responsabilidade em relação a comunidades 
deslocadas, endividamento público, danos ambientais e 
resiliência climática.

A falta de transparência é outra característica da maioria 
dos projetos de PPPs, que incluem sigilo em torno dos 
contratos e acordos de não divulgação. No caso da PPP para 
a hidroelétrica Myingyan, de Myanmar, o Acordo de Aquisição 
de Eletricidade não está disponível publicamente, o que 
dificulta determinar os termos do contrato e as taxas de 
tarifas. No caso da hidroelétrica Inga III, na RDC, o contrato 
com o consórcio privado que construirá a barragem não foi 

divulgado publicamente. No entanto, sem transparência nos 
contratos celebrados, é difícil para cidadãos e residentes 
obterem respostas para questões cruciais sobre os custos 
finais dos projetos e os riscos fiscais, que são determinantes 
importantes da dívida gerada.

Além disso, a maioria dos projetos de PPP carecem de 
um envolvimento significativo da sociedade civil durante o 
ciclo do projeto. Isto inclui a implementação inadequada de 
consultas informadas, prévias e gratuitas com comunidades 
potencialmente afetadas. Em consultas ad hoc a respeito do 
Corredor de Desenvolvimento Rodoviário de Nacala, o acesso 
às informações foi distorcido em benefício das entidades 
do setor privado ao invés de em favor das comunidades 
impactadas. Já no caso da central elétrica a gás Myingyan, as 
comunidades locais disseram que inicialmente houve falta de 
informações sobre o projeto e não sabiam ao certo o impacto 
que o projeto teria em sua subsistência e sua vida.

Em contraste, o Programa de Um Milhão de Cisternas 
(P1MC) conta com o envolvimento ativo da comunidade 
beneficiária durante todo o ciclo do projeto, além de 
deixar as instituições locais tomarem as decisões. 
Em cada município onde o P1MC foi implementado, foi 
organizada uma Comissão Municipal com organizações 
da sociedade civil local, movimentos sociais, sindicatos e 
representantes das autoridades municipais, incluindo a 
secretaria de saúde e a secretaria de assistência social. A 
Comissão Municipal discute os critérios de seleção para 
beneficiários do programa, seleciona as comunidades com 
mais necessidade de acesso à água (com base e, critérios 
previamente estabelecidos), controla a implementação do 
projeto e a utilização do recurso. Este é um processo rico em 
aprendizados e em capacidades crescentes (questionando e 
reorganizando o sistema político e social) e que cria novas 
oportunidades de acesso a serviços.

Ecologia: endividamento induzido pelo clima e impactos 
climáticos induzidos pelo endividamento

Os problemas ecológicos e climáticos relacionados com 
projetos de infraestrutura incluem impactos locais na 
subsistência das pessoas, problemas de sustentabilidade 
de dívidas que podem impedir que os países mais 
vulneráveis lidem com as necessidades de desenvolvimento 
e recuperação de desastres climáticos. Além disso, o 
financiamento de uma transição justa rumo a economias 
ecologicamente sustentáveis e o potencial de perpetuar a 
dependência dos países das cadeias de valor globais também 
afetam sua resiliência aos choques climáticos. Considerando 
que os ciclos de vida de infraestruturas tipicamente duram 
no mínimo 15 anos, os investimentos em infraestruturas 
de com altos níveis de emissão de carbono podem deixar 
países atrelados ao financiamento de um ativo sem futuro, 
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que sofreria depreciações imprevistas ou prematuras 
durante pelo menos esse tempo mínimo. Outro importante 
desafio é assegurar uma abordagem intergeracional para a 
infraestrutura sustentável, reconhecendo que os jovens e as 
gerações futuras serão os mais impactados pelas decisões e 
ações tomadas no presente.

No caso da PPP da central elétrica a gás de Myanmar, 
as comunidades locais delataram vários problemas que 
afetavam sua subsistência tradicional. Por exemplo, o canal 
de águas residuais da unidade de refrigeração do projeto 
atravessa terras de cultivo e acaba em um rio utilizado para 
pesca. Além disso, desde que a unidade entrou em operação, 
o monitoramento ambiental e social desse rio revelou que 
alguns parâmetros de qualidade das águas residuais não 
atendem aos padrões de descarga, mas a relevância disto 
foi menosprezada pelos avaliadores.50 Quanto à Inga III, 
é provável que cause danos ecológicos significativos na 
RDC, incluindo perda de biodiversidade, maiores ameaças 
a várias espécies em perigo de extinção e redução das 
populações de peixes. Além disso, é provável que a emissão 
de metano aumente em consequência do alagamento de 
grandes extensões de florestas. A Inga III e as outras fases 
da barragem Grand Inga também terão impacto na pluma do 
Congo, uma das maiores regiões de sequestro de carbono do 
mundo e essencial para a mitigação da mudança climática.

Embora os estudos de avaliação de impacto realizados 
como parte das políticas de proteção ou padrões de 
desempenho da maioria das instituições multilaterais 

tenham como objetivo identificar os riscos e mitigá-los, 
eles enfrentam grandes desafios de implementação. Na 
Colômbia, no caso do Corredor do Perímetro Oriental de 
Cundinamarca, as comunidades argumentaram que a 
socialização do Estudo de Impacto Ambiental pela empresa 
foi deficiente e não houve envolvimento ativo da comunidade 
na identificação de potenciais impactos do projeto nem na 
formulação de medidas de gestão para mitigá-los. No caso 
de Inga III, foi realizada uma série de estudos pelo Banco 
Mundial de modo a cumprir com os padrões ambientais e 
sociais, mas nunca foram concluídos após a entidade retirar 
o apoio ao projeto em 2016.

Por outro lado, os projetos de infraestrutura que 
respondem às prioridades locais e envolvem ativamente 
as comunidades em todo o ciclo de vida podem beneficiar 
aqueles que enfrentam os impactos atuais da emergência 
climática. Na região semiárida do Brasil, a falta de acesso 
das famílias a água tem consequências graves, incluindo 
altos níveis de mortalidade infantil e elevada incidência 
de doenças. As mulheres muitas vezes caminham longas 
distâncias para recolher água potável, que frequentemente 
é de má qualidade. A solução proposta pelo o projeto foi 
garantir uma estrutura para armazenar água da chuva, 
que fornece segurança de água durante a estação seca 
para consumo familiar. O acesso a tecnologias simples e 
de baixo custo, como cisternas, fez parte do processo de 
questionamento do modelo de desenvolvimento ao qual a 
região sempre esteve submetida.

A Hidroelétrica Myingyan, em Myanmar. Cortesia: Recurso
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Social: servir ou comprometer o interesse público?

Os projetos de infraestrutura têm a capacidade de servir às 
comunidades locais, prestando os serviços essenciais de 
que necessitam para melhorar sua subsistência, incluindo 
energia, água e saneamento e estradas. O Programa Um 
Milhão de Cisternas, no Brasil, e o Modelo de Comunidade 
Solar Prosumer, na Lituânia, mostram que os problemas 
podem ser superados através da mobilização de recursos 
domésticos ou públicos, do trabalho colaborativo entre 
administrações públicas nacionais, regionais e locais, e do 
envolvimento ativo e as decisões das comunidades locais. 
Estes casos provam que a infraestrutura pública pode ter 
bom custo-benefício, basear-se em consenso e inclinar-se 
fortemente no sentido de servir o interesse público.

O Modelo de Comunidade Solar Prosumer é singular ao 
adotar uma abordagem horizontal ao desenvolvimento 
sustentável, além de alcançar um bom custo-benefício. 
Apesar de não ser diretamente aplicável aos países em 
desenvolvimento devido às variações na geografia e 
na infraestrutura das matrizes energéticas, uma lição 
importante é o grau de apoio que a Lituânia recebeu 
da União Europeia. A comunidade internacional pode 
replicar este apoio aos países em desenvolvimento 
implementando soluções públicas e climaticamente 

neutras que promovam a sustentabilidade a custos muito 
baixos. Por outro lado, o Programa Um Milhão de Cisternas 
mostra como as abordagens de infraestrutura sustentável 
em favor do desenvolvimento integram considerações 
de igualdade de gênero e permitem que as mulheres 
mantenham sua autonomia.

No entanto, se forem mal concebidos e implementados, os 
projetos de infraestrutura podem ameaçar a subsistência 
das comunidades locais. Os casos analisados por nossos 
parceiros se somam à base de evidências existente.51 Na 
RDC, o histórico da deslocamento de populações para os 
projetos Inga I e II mostra as devastadoras consequências 
humanas de longo prazo destes projetos, e a construção 
da Inga III provavelmente reavivará os conflitos passados. 
Os problemas entre o governo e as comunidades ainda não 
foram resolvidos, e as comunidades deslocadas por Inga I 
e II dizem que não receberam as indenizações prometidas. 
Grupos de Moçambique, principalmente as populações 
rurais, também foram impactados de forma negativa pelo 
Corredor de Desenvolvimento Rodoviário de Nacala, que 
reduziu suas oportunidades de emprego e subsistência. 
Além disso, o caso da Inga ilustra o impacto negativo para 
as mulheres. As mulheres com subsistência independente 
antes da criação do projeto sofreram graves perdas devido 
ao deslocamento e à falta de emprego.

Dona Mô, sua filha e cisterna, Surubim – Pernambuco
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3. Conclusões e recomendações: rumo a uma agenda 
para as OSCs relativa ao financiamento de infraestrutura

Os investimentos em infraestrutura 
sustentável estão no centro das estratégias 
de desenvolvimento, e de forma muito acerta, 
porque são a chave para se oferecer os 
serviços e a infraestrutura que permitem o bom 
funcionamento das economias e sociedades. 
No entanto, conforme indicado neste relatório, 
a narrativa prevalecente sobre o financiamento 
de infraestrutura contém falhas e limitações 
que podem sabotar o objetivo indicado. Para 
abordá-las, o relatório faz um enquadramento 
para entender a infraestrutura sustentável 
de uma perspectiva sistêmica, que enfoca a 
justiça econômica global e os direitos dos países 
em desenvolvimento de se desenvolveram, 
mobilizarem recursos domésticos e gerarem 
resiliência climática.

Após analisar o que torna a infraestrutura e seus 
mecanismos de financiamento (in)sustentáveis através de 
quatro pilares interligados de suas implicações econômicas, 
de governança, ecológicas e sociais, podemos tirar algumas 
conclusões e propor recomendações políticas.

Os estudos de caso completos, que recomendamos que 
os leitores acessem online, sublinham que a ênfase na 
atração de investimentos privados para grandes projetos 
de infraestrutura ou megacorredores levanta grandes 
preocupações. Além de não abordar as fraquezas estruturais 
para a transformação socioeconômica nos países em 
desenvolvimento, essa abordagem exacerba os obstáculos 
ao desenvolvimento que esses países já enfrentam, como 
endividamento, dependência de commodities, vulnerabilidade 
a fluxos de capital voláteis, danos ecológicos e sistemas de 
infraestrutura pública debilitados.

Em contraste, os projetos que implementaram a participação 
ativa e mesmo a cocriação com as comunidades locais, 
integraram uma lente sensível ao gênero e responderam às 
necessidades locais e nacionais ao longo do planejamento, 
projeto e financiamento têm melhor custo-benefício e são 

mais sustentáveis ecologicamente. Também contribuem para 
os planos de desenvolvimento dos países no longo prazo, 
enquanto atendem simultaneamente aos interesses das 
comunidades locais.

O aumento da urbanização, da migração e/ou deslocamento 
de comunidades, e a conectividade crescente do mundo 
são apenas algumas tendências de infraestrutura para 
a próxima década. À medida que todas essas tendências 
continuam, é importante assegurar que os projetos de 
infraestrutura sirvam ao bem público e trabalhem para 
que todos possam desfrutar de direitos humanos. A 
sociedade civil tem um papel crucial a desempenhar na 
reapropriação da infraestrutura sustentável como um bem 
público cobrando dos tomadores de decisões e dos IFIs uma 
mudança de rumo. Fazemos recomendações políticas para 
promover essa agenda coletiva, com ações que abrangem 
os quatro pilares interligados de nossa análise.52 

Recomendações políticas 

1. Expandir a infraestrutura com financiamento público, 
particularmente nos setores sociais. O financiamento 
público tende a ser menos custoso e mais transparente 
para com os cidadãos do que do financiamento privado. 
Além disso, as intervenções públicas são cruciais por 
razões de equidade social ou quando os retornos sociais 
são muito maiores do que os retornos privados.

Isto exige:

a) Estabelecer um plano ambicioso ao nível internacional 
para aumentar a mobilização de recursos domésticos. 
Combater as perdas de recursos públicos devido a 
abusos tributários; abordar dívidas insustentáveis 
através de um mecanismo de resolução da dívidas 
soberanas que seja transparente, democrático e justo; 
desafiar acordos comerciais injustos; aumentar o nível 
e a qualidade de recursos concessionais internacionais, 
inclusive através do cumprimento de compromissos 
de assistência oficial ao desenvolvimento (AOD); e criar 
novas fontes de financiamento público – todas estas 
seriam contribuições-chave para assegurar um espaço 
político e fiscal adequado para preencher a lacuna de 
infraestrutura global e, assim, atingir os ODSs.

http://www.eurodad.org/sustainable_infrastructure_casestudies
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b) Promover políticas industriais como uma parte 
essencial das estratégias de desenvolvimento 
nacionais para os países do sul global. Elas podem 
permitir aos países se livrarem da dependência 
de commodities e das estratégias voltadas para a 
exportação e avançar no sentido de uma transformação 
socioeconômica através de economias sustentáveis, 
inclusivas, dinâmicas e diversificadas. Os sistemas 
de infraestrutura necessários para tal diversificação 
econômica são muito diferentes dos envolvidos nas 
estratégias de exportação de commodities, e as 
políticas industriais podem ajudar nessa transição.

2. Repensar a promoção de financiamento privado 
de infraestrutura. Uma agenda de financiamento 
de infraestrutura centrada no desenvolvimento 
de “infraestrutura como uma classe de ativos” e a 
promoção de PPPs ameaça abalar o progresso no 
cumprimento dos ODSs. O financiamento privado 
pode ser adequado em algumas circunstâncias, mas 
apenas quando planos de desenvolvimento decididos 
democraticamente são seguidos, serviços públicos 
equitativos e de alta qualidade são priorizados e normas 
internacionais de transparência e responsabilidade são 
cumpridas. Os governos nacionais devem preservar sua 
capacidade de regular no interesse público.

3. Melhorar a qualidade e a sustentabilidade da 
infraestrutura, inclusive suas considerações sistêmicas. 
A infraestrutura sustentável é a chave para as estratégias 
de transformação socioeconômica e a recuperação 
resiliente. Se os governos e as instituições multilaterais 
levarem essa agenda a sério, a infraestrutura sustentável 
e seus mecanismos de financiamento devem estar 
ancorados em direitos humanos e transformação 
socioeconômica, altos padrões de responsabilidade 
democrática, e contribuir para uma abordagem 
intergeracional à adaptação climática. Isto inclui:

a) Priorizar medidas voltadas para democratizar 
a governança da infraestrutura. A governança 
de infraestrutura diz respeito à priorização, 
planejamento, financiamento, regulação, contratação 
e monitoramento dos ativos construídos e serviços 
associados que são essenciais para a diversificação 
econômica e o desenvolvimento humano. A governança 
inadequada ocorre quando esses processos são 
opacos, administrados de forma inadequada e não 
priorizam as necessidades das pessoas e do meio 
ambiente. As comunidades locais/afetadas devem 
se envolver na cocriação de projetos, não apenas em 
processos de consulta simbólicos. A transparência é 
crucial nesse processo e devem ser aplicados os mais 
altos padrões internacionais de transparência.

b) Integrar a resiliência aos sistemas de planejamento e 
fornecimento. O desenvolvimento de infraestruturas 
existentes e novas deve levar em consideração uma 
perspectiva sistêmica ao planejar para a resiliência 
em um sentido amplo (social, econômica, ecológica). 
A infraestrutura deve ser criada e adaptada para 
suportar, responder e recuperar-se rapidamente 
de distúrbios relacionados a perigos ambientais 
causados pela mudança climática. Isto requer o 
fortalecimento das instituições públicas, a melhoria 
dos padrões de design para integrar tecnologias e 
projetos sustentáveis, e a priorização da eficiência 
de recursos. Resiliência significa ainda apoiar o 
desenvolvimento de sistemas de infraestrutura 
que viabilizem a transformação e a diversificação 
socioeconômica dos países, incluindo a infraestrutura 
liderada pela comunidade e sistemas descentralizados, 
além de sistemas centralizados e em larga escala. 
Exige ainda considerar o impacto desproporcional dos 
distúrbios na vida de meninas e mulheres e pessoas 
transgênero devido às desigualdades e aos papéis 
de gênero existentes, e adotar medidas para reduzir 
desigualdades até eliminá-las.

c) Promover a conectividade regional centrada nas 
pessoas. A conectividade da infraestrutura regional 
deve ser planejada e implementada com o objetivo 
de atender às necessidades das pessoas como 
principal prioridade. Isto inclui a criação de empregos 
decentes, o estímulo do desenvolvimento econômico 
local, a proteção do meio ambiente, a redução da 
desigualdade, a promoção da igualdade de gênero e 
inclusão social, e a promoção da paz. O financiamento 
será necessário por parte de MDBs e outras fontes, 
mas estas devem trabalhar em genuína uma parceria 
com as entidades regionais representantes, os países 
destinatários e as comunidades afetadas
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