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Os últimos anos foram recheados de desaﬁos para as companhias do setor de
infraestrutura no Brasil. Passamos por um período de forte desaceleração na
atividade econômica que impacta diretamente o tráfego nas estradas, a
movimentação nos portos e o ﬂuxo de passageiros nos aeroportos do país. Como
podemos ver no gráﬁco que mostra a variação do índice ABCR, a Associação
Brasileira de Concessionárias de Rodovias. O índice, desenvolvido pela associação
do setor em parceria com a consultoria Tendências, mostra a evolução do tráfego
nas rodovias pedagiadas do país. A partir de 2014, começamos a ver uma tendência
mais negativa que perdurou até o meio para o ﬁnal de 2016, quando os primeiros
sinais de recuperação começaram a aparecer. Em 2017, esse movimento de
recuperação continuou, não sem alguns solavancos, na esteira do início da
recuperação da atividade industrial por aqui e dos bons números do agronegócio.
No acumulado do ano, o índice da associação apresenta elevação de 1,8% no
tráfego consolidado, com o tráfego de pesados crescendo apenas 1,1% e o de
veículos leves avançando 2,1% na mesma base comparativa. Ou seja, se pensarmos
que 2016 foi um ano ainda complicado, a recuperação ainda é bem tímida.
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Fonte: MDIC e LCA Consultoria – Elaboração própria.
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Outro fator que atrapalhou bastante o setor foram os imbróglios vindos de
Brasília. Os esforços do governo, concentrados em alguns momentos em
defender o mandato do presidente Temer, e em outros em apagar algum
incêndio causado por membros da equipe de governo, acabaram se dispersando
um pouco da agenda positiva das concessões. Ainda houve o leilão de quatro
aeroportos, em março, antes do vazamento dos áudios gravados por Joesley.
Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre tiveram os terminais leiloados.
Três players europeus levaram os quatro terminais por R$ 3,72 bilhões ao todo,
23% acima do valor esperado pelo governo.
Para 2018, é esperado para o segundo semestre o leilão de treze aeroportos,
com destaque para Recife e Vitória. Nessa leva, no entanto, devem entrar alguns
terminais menores, menos rentáveis, que provavelmente serão concedidos em
um bloco com um ativo mais atrativo. Vale ressaltar que esse modelo ainda não
foi utilizado por aqui. No ano, o pipeline (factível) de projetos de rodovias para
concessão não é dos mais extensos. São oito projetos na mesa do governo
federal, sendo a maior parte deles esperadas para o ﬁnal do ano, sendo que a
eleição é um fator diﬁcultador nesse sentido. No primeiro semestre, devemos ter
apenas o leilão da Rodovia de Integração do Sul, que integra algumas rodovias
gaúchas, entre elas a BR 290, hoje em poder da Triunfo, através da Concepa. No
âmbito estadual, o governo de Minas tem alguns projetos de rodovias que podem
sair no decorrer do ano e em SP, chama atenção o trecho norte do Rodoanel, além
de duas rodovias no interior.
Outro desaﬁo para as concessionárias atualmente é o funding. Se antes o setor
contava com ﬁnanciamento farto a taxas subsidiadas no BNDES, a realidade
agora é outra. O banco de desenvolvimento tem ﬁnanciado uma fatia cada
vez menor dos projetos, com taxas cada vez mais próximas do mercado e
uma seletividade muito maior na concessão desse crédito. Se para as
concessionárias isso traz um desaﬁo, consideramos que esse fator é muito
positivo e só tende a colaborar com a sustentabilidade de longo prazo do setor,
afastando “aventureiros”.
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Falando das concessões existentes, a expectativa é que 2018 traga uma
recuperação mais contundente, especialmente nas estradas, com a volta mais
forte do tráfego de veículos pesados. A retomada da produção industrial tende a
ganhar tração nesse ano e a produção agrícola deve seguir sendo destaque por
aqui. A inﬂação sob controle deve fazer os reajustes muito menores do que no
passado, como já tem acontecido, ou seja, para crescer top line, as empresas vão
depender de crescimento de tráfego. Vale lembrar que esse é um dos setores que
mais devem ter o desempenho de suas ações em Bolsa inﬂuenciado pelas
eleições do próximo ano.

