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Grande	Mercado	Domés-co	



Principais	Produtos	de	Destaque	na	
Produção,	Exportações	e	Consumo	

!  1º	produtor	e	exportador	de	açúcar,	café	e	

suco	de	laranja	

!  1º	produtor	de	etanol	

!  2º	produtor	e	exportador	de	soja	

!  3º	produtor	e	2º	exportador	de	milho	

!  3º	maior	mercado	e	fabricante	de	cerveja	

!  1º	exportador	de	carne		bovina		

!  1º	exportador	de	tabaco	

!  1º	exportador	de	carne	avícola	e	etanol	à	

base	de	cana	

!  5º	exportador	de	fibra	de	algodão	

!  3º	produtor	de	aviões	

!  3º	maior	mercado	de	computadores	

!  4º	produtor	em	energia	limpa	e	renovável	

!  4º	principal	mercado	de	biodiesel	

!  Abriga	a	15º	maior	reserva	de	petróleo	do	

mundo	

!  10º	maior	produtor	industrial	

!  5º	maior	mercado	para	equipamentos	médicos	

!  5º	maior	mercado	para	telefones	celulares,	

automóveis	e		

aparelhos	de	tv	



				Evolução	dos	Inves-mentos	Diretos							
Estrangeiros		(IED)	no	Brasil		

Fonte:	BACEN/Focus	
Elaboração:	MF/SAIN	



Inves-mentos		em	Infraestrutura	
no	Brasil	

7	

Exchange	Rate	from	December	26,	2014		for	Projects	under	implementaMon,	USD/BRL	=	2.6812,	and	for	projects	in	the	pipeline,	May	13,	2016,	USD/BRL	=	3,5041	
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Total	de	Inves-mentos	
em	Infraestrutura	
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•  237 projetos foram contratados entre janeiro de 2013 a 
Dezembro de 2015,  com um orçamento total de R$ 243,56 
bilhões (USD 90,84  bilhões).  

•  Todos eles estão agora em execução.  
•  Além disso, 90 novos projetos com um orçamento total de 

R$ 148,05 bilhões (US$ 42,25 bilhões) estão em processo 
de contratação.  

•  Portanto, o Brasil tem atualmente um pacote global, de 327 
projetos de infraestrutura na forma de concessões ao setor 
privado, com um orçamento total de R$ 391,61 bilhões (US
$ 133,09 bilhões) 



Caso	de	Sucesso:	Aeroportos	
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Fatores críticos para o sucesso na concessão de 
aeroportos à iniciativa privada: 

! Segurança jurídica 
! Estabilidade de funding  
! Bons projetos 
! Boa gestão de riscos 



6	concessões	
de	aeroportos	

5	operadores	aeroportuários	internacionais	no	
mercado	brasileiro,	com	aumento	de	eficiência,	
melhorias	nos	serviços	e	na	infraestrutura	

Inves-mentos	
de	R$	26	Bilhões	
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INVESTIMENTOS	EM	AEROPORTOS	
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•  Redução das barreiras à entrada de investidores 
estrangeiros 

•  Aprimoramento da estratégia de comunicação 
•  Facilitar a emissão de debêntures de infraestrutura e 

a capitalização de um fundo garantidor de 
infraestrutura. 

•  Alteração de limites das entidades abertas de 
previdência complementar para investimentos em 
debêntures de infraestrutura 
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•  Aprimoramento do Marco regulatório: o Brasil está intercambiando 
informações com outros países para construir uma regulação modelo pra infraestrutura 

•   Ampliar as relações com os investidores, divulgando oportunidades, aspectos 
regulatórios e fontes de financiamento 

•  Nova lei de portos: abertura do mercado para capital estrangeiro 

•  Abertura do setor aéreo: em estudo abertura completa do setor ao capital estrangeiro 
(já foi ampliada a participação para 49%), mediante contrapartida dos países das empresas-sede 

•  Possível flexibilização de tarifas ( em audiência pública) 
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Obrigado!	

Antonio.elias.silva@fazenda.gov.br	


