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O setor de infraestrutura
nas notícias
Sumário
Executivo
Notícias sobre o setor de infraestrutura
tem ganhado crescente espaço em
veículos de comunicação, sejam eles de
circulação nacional ou regional.
Este estudo tem como objetivo
identificar padrões e tendências na
divulgação da mídia e na percepção da
sociedade acerca dos principais temas
noticiados e vinculados ao setor a partir
de março de 2020.
As observações realizadas ao longo
deste estudo poderão ser utilizadas por
agentes públicos e privados para avaliar
a reação aos temas, bem como delinear
estratégias de comunicação adequadas.

Neste período, a pauta propositiva dos
governos federal e estaduais em relação
às
concessões
e
privatizações
(desestatização)
gerou
forte
repercussão e engajamento do público,
tanto contra como a favor dos temas e
projetos. Para esta edição, tivemos
como foco a pauta de saneamento.
O uso intercambiável de privatização
(alienação do ativo) e concessão
destacou a falta de clareza em relação às
diferenças entre as modalidades de
desestatização,
apresentando
uma
oportunidade para delinear novas
estratégias de comunicação com a
sociedade.
Constata-se que há uma percepção,
ainda dominante, que associa a pauta de
desestatização com o aumento de
tarifas ao usuário e escândalos de
corrupção, gerando ainda reações
negativas aos projetos.

O setor de infraestrutura
nas notícias
Metodologia
Para este estudo foi desenvolvido uma
ferramenta de captura de mídias
(crawler) em toda a web, a partir de
termos previamente definidos, rating e
lista de exclusões - tudo para a
automação e massificação da análise.
Após a primeira busca, um filtro humano
refina
uma
segunda
seleção,
descartando notícias inadequadas.
Com
isso,
foram
capturadas,
selecionadas e analisadas 5.024 notícias
sobre temas ligados a projetos de
infraestrutura divulgados na web.
Depois, a partir de inteligência própria,
2.553
dessas
notícias
foram
enriquecidas com dados de interações
de mídias sociais, gerando métricas
como alcance e reações dos internautas.

Com esta nova base enriquecida, fez-se
necessário definir os termos de
classificação, com base em análises
textuais amparadas em procedimento
de machine learning, para melhor
adequação aos padrões utilizados pelos
veículos de comunicação.
Ressaltamos que o filtro final da base
enriquecida contou com a validação de
diversos
colaboradores
para
mensuração da efetiva relevância da
notícia. Um exemplo prático é a
separação de um projeto de PPP que
envolve uma rodovia (aprovada) com a
de uma notícia que menciona um
acidente nesta mesma rodovia (não
aprovada).

Apresentação em duas partes:
Tema em Destaque

Visão mensal

Projetos que mais chamaram atenção
durante o ano, em números e impactos
nas redes.

Mês de setembro e o que mais ganhou a
atenção do público.

Tema em destaque
Principais projetos
que movimentaram o setor:

Saneamento
básico
1

2

Cedae (RJ)

Casal (AL)

3

Sanesul (MT)

4

Cariacica (ES)

Tema em destaque:

Saneamento básico
As matérias envolvendo a Cedae (RJ) foram as que mais repercutiram nas redes
esse ano. A reportagem da Revista Fórum que anunciou o financiamento do
BNDES em leilões para "privatização das águas" foi a maior no mês de setembro,
com quase 300 mil internautas impactados.
Em junho, os 4 projetos tiveram alta no alcance e no volume de matérias devido
ao novo Marco do Saneamento, que deu visibilidade às perspectivas de
investimento no setor.

Volume de matérias por mês, por projeto de concessão

Alcance das matérias por mês, por projeto de concessão
Zoom do ranking anual

Cedae
1

51 matérias
501.492 usuários alcançados (87% do total)
Sentimentos identificados nas reações do Facebook

2

3

10%

13%

77%

Sentimento
positivo

Sentimento
neutro

Sentimento
negativo

As notícias sobre a privatização da Cedae repercutiram negativamente nas
redes, principalmente pelo peso da Revista Fórum nas interações registradas,
veículo
de comunicação que defende pautas ligadas à esquerda do espectro
MANCHETE
político. Nesta notícia, os usuários temem um aumento significativo em suas
contas após a concessão dos serviços de saneamento (processo taxado de
privatização) demonstrando a associação entre a participação do setor
privado e o aumento de tarifas.

Veículos de mídia com maiores repercussões:
4

Embora O Globo e o Valor Econômico
estejam entre os veículos com maior
número de notícias sobre o assunto, a
Revista Fórum foi responsável por 60%
dos usuários alcançados.

Casal
1

32 matérias
52.447 usuários alcançados (9% do total)
Sentimentos identificados nas reações do Facebook

2

3

6%

10%

Sentimento
positivo

Sentimento
neutro

84%
Sentimento
negativo

Internautas recordaram a condenação da Casal pelo TRF5 no caso envolvendo
o despejo
irregular de esgoto no mar, fazendo uso deste evento para criticar o
MANCHETE
nível de prestação de serviços da companhia. A pauta da concessão não foi
associada à melhoria na prestação de serviços públicos, sendo novamente
atrelada ao aumento de tarifas para o usuário.

Veículos de mídia com maiores repercussões:

4

O jornal Gazeta Web, de circulação
regional, foi responsável por 28% das
matérias sobre a Casal. O maior
número de internautas alcançados foi
através do Projeto Colabora, veículo
de comunicação com foco em
sustentabilidade e a agenda 2030 da
ONU.

Sanesul
1

27 matérias
14.571 usuários alcançados (2% do total)
Sentimentos identificados nas reações do Facebook

11%
2

3

Sentimento
positivo

7%
Sentimento
neutro

82%
Sentimento
negativo

Mesmo com a perspectiva de se tornar o primeiro estado brasileiro a
univeralizar
MANCHETEa coleta e tratamento de esgoto através deste projeto de
concessão, bem como a publicação de diversas matérias destacando as
empresas interessadas e os investimentos que serão realizados, o sentimento
dos internautas foi predominantemente negativo, novamente demonstrando
receio com o aumento de tarifas para o usuário.

Veículos de mídia com maiores repercussões:

4

Embora o G1 tenha publicado somente
duas matérias sobre a concessão da
Sanesul no período, o veículo de
comunicação obteve o maior alcance
sobre o tema com 10.689 usuários
impactados.

Cariacica
1

41 matérias
5.864 usuários alcançados (1% do total)
Sentimentos identificados nas reações do Facebook

20%
2

3

Sentimento
positivo

21%
Sentimento
neutro

59%
Sentimento
negativo

As notícias sobre Cariacica não atingiu um número significativo de usuários,
alcançando somente 1% de base analisada. Dentre os projetos avaliados, o
MANCHETE
sentimento positivo e neutro teve maior participação nas interações dos
internautas, demonstrando contentamento com as perspectivas de
investimentos robustos na expansão e modernização da rede de água e de
coleta e tratamento de esgoto.

Veículos de mídia com maiores repercussões:

4

A Gazeta, Valor Econômico e portal IG
representaram 55% das notícias sobre
o assunto. Embora tenham publicado
menos matérias, o Uol e O Globo foram
responsáveis por 52% do alcance de
usuários.

Papel do BNDES no
setor de saneamento
O papel do BNDES na estruturação dos
projetos teve boa repercussão na mídia. O
banco de fomento exerce importante função
no apoio técnico e financeiro aos projetos,
tendo duplicado, para o Plano Trienal 20202022 o quadro de funcionários dedicados a
essa tarefa.

A "fábrica de projetos" do BNDES:
Porto Alegre: concessão/PPP de distribuição de água e esgotamento sanitário,
em estudos
Rio Grande do Sul: PPP de esgotamento sanitário em até 41 municípios do
estado do Rio Grande do Sul
Acre: concessão comum em água e esgotamento sanitário nos 22 municípios
do Estado do Acre
Rio de Janeiro: concessão comum em distribição de água e em esgotamento
sanitário em 64 municípios do Estado do Rio de Janeiro, divididos em 4 blocos
(somente 47 municípios aderiram)
Espírito Santo - Cariacica: concessão administrativa de esgotamento
sanitário no Município de Cariacica, estado do Espírito Santo
Alagoas: concessão comum em distribuição de água e em esgotamento
sanitário nos 102 municípios do Estado do Alagoas
Amapá: concessão comum em água e esgotamento sanitário em 16 municípios
do Estado do Amapá

Visão do mês
Temas pautados na atuação de entes privados
representou 69% das matérias do mês de
setembro, 7 pontos percentuais a mais em
comparação ao mês passado.
Os principais temas continuam relacionados a
concessões. A perspectiva de investimentos no
setor de infraestrutura, com a inclusão de novos
projetos, bem como o avanço no cronograma de
leilões, receberam destaque no que diz respeito ao
volume de matérias
Em termos de alcance, as matérias envolvendo o
leilão da Casal foram as mais significativas, bem
como matérias que tratavam de obras públicas,
tarifas e orçamento.

Análise Qualitativa
Principais Pautas
ANA

PPI

A Agência Nacional das Águas abriu
consulta pública para definição de sua
agenda regulatória até 2022 frente às
alterações na legislação oriundas do
Novo Marco Legal do Saneamento.

Foram incluídos ativos do setor portuário
e rodoviário no programa. No setor
portuário, foram incluídos TUPs e o Porto
de Itajai. Já no setor rodoviário, entraram
a BR153, no Paraná; a BR230, no Pará, e a
BR316, no Maranhão.

BRK Ambiental

Região Norte

A empresa surpreendeu agentes de
mercado com lance de aproximadamente
R$ 2 bilhões no leilão da Casal. O valor
pago neste ativo gerou especulação em
relação ao valor que será desembolsado
para arrematar leilões futuros do setor.

A perspectiva de investimentos via
PPI na região ganhou destaque nos
veículos de comunicação: são projetos
em áreas como mineração, transmissão
de energia, ferrovias, rodovias e
aeroportos.

Linha 4 Amarela

Teto de Gastos

A encampação da concessão da Linha 4
Amarela (Rio de Janeiro) teve forte alcance.
Stakeholders criticaram duramente a
medida, que gera insegurança jurídica
e coloca em risco investimentos
futuros. A população em geral
comemorou, atraída pela promessa de
redução de pedágios.

A origem dos recursos para financiar o
Renda Cidadã gerou preocupação no
mercado. A proposta de suspender o
pagamento de precatórios como forma
de financiar o programa foi vista como
uma
tentativa
de
contornar
a
responsabilidade fiscal, simbolizada pelo
teto de gastos.

Parques Urbanos

Usina São Paulo

A Prefeitura de São Paulo lançou o edital
de concessão dos Parques Trianon, Mário
Covas e Praça Alexandre Gusmão.
Paulistanos se interessaram pelo tema,
dado a localização privilegiada dos
parques.

O consórcio apresentou proposta com
ágio de 1,900% para concessão da Usina
São Paulo, um eixo do Programa Novo
Rio Pinheiros, até 2042, no valor de R$
280 milhões.

Top 10 matérias
Top 10 matérias mais repercutidas
de todos os temas, no mês
TÍTULO

ALCANCE

IMAGEM

VEÍCULO

Câmara Municipal aprova decreto
legislativo que convoca plebiscito para
definir o futuro do Minhocão[...]

42,5 mil

47%

G1

Prefeitura do Rio diminui orçamento para
prevenção de enchentes e aumenta para
construção de praças[...]

31,6 mil

98%

G1

Bolsonaro volta a defender fim de
pedágio
a
motocicletas;
isenção
aumentaria tarifa para outros veículos

23,7 mil

73%

JovemPan

Estado de SP tem obras atrasadas ou
paradas estimadas em R$ 50 bilhões[...]

13,1 mil

43%

G1

Bolsonaro sanciona lei que muda regras
de cobrança de ISS

8,5 mil

73%*

G1

Empresa vence leilão da Casal com lance
de R$ 2 bilhões

6,6 mil

reações não
disponíveis**

G1

STJ autoriza a Prefeitura do Rio a retomar
a Linha Amarela; pedágios são liberados

6,5 mil

51%

G1

Planalto injetará R$ 1,8 bi em ferrovias
para atrair investimento

5,7 mil

reações não
disponíveis**

Ibama emite licença de instalação da
Ferrovia de Integração Centro-Oeste

4,9 mil

Bolsonaro chega à Paraíba para inauguração
de complexo de produção de energia solar

4,6 mil

POSITIVA

EQUILIBRADA

88%
64%

Folha

Correio
Braziliense

G1
NEGATIVA

* Matérias com representatividade de volume reações abaixo da média (40).
** Reações não disponibilizadas pela API do Facebook.

Análise Qualitativa
Top 10 matérias mais repercutidas
A matéria com maior repercussão, em relação ao futuro do Minhocão (SP),
gerou reações contrárias, criticando a falta de planejamento da Prefeitura e
a "terceirização" da decisão à população, sem nenhum critério aparente.
Por motivações distintas, tanto os que defendem a remoção do viaduto por
questões urbanísticas, como os que dependem da infraestrutura para
transporte, chegaram na mesma conclusão: a obra demonstra a dependência
da cidade em estruturas mal planejadas.
A matéria com maior reação homogênea (negativa) falava de um tema que
impacta diretamente a população: enchentes. Embora o orçamento
municipal seja complexo e abrangente, a matéria optou por destacar a
redução de recursos para prevenção de enchentes e o aumento de recursos
para praças, o que foi considerado pelos usuários como uma inversão de
prioridades e um investimento supérfluo frente às necessidades imediatas da
cidade.
Matérias que falam sobre a isenção de taxas, tarifas e pedágios geram
alcance e repercussão positiva nas redes. Três matérias que tratavam deste
tema figuram entre as Top 10 do mês de setembro: isenção de pedágio para
motociclistas, alterações na cobrança do ISS e suspensão de pedágios na
Linha Amarela do RJ. Vale destacar que a matéria que tratava da isenção de
pedágio para motocicletas apresentava um contra-peso: aumento de
cobrança para veículos. Mas a lógica das redes sociais, de consumo imediato
das informações, não desencadeou em uma análise mais aprofundada das
consequências desta proposta.
O setor ferroviário figurou por duas vezes dentre as matérias de maior
alcance. A promessa de investimentos de curto-prazo na malha ferroviária
como um todo gerou forte repercussão no âmbito nacional, com internautas
destacando a importância do modal para superar barreiras logísticas
históricas. Já a expedição de licença ambiental pelo Ibama gerou repercussão
regionalizada, pela importância do projeto da Fico para o escoamento da
produção de grãos advinda do centro-oeste brasileiro.
O G1 figura como o veículo de comunicação com o maior alcance. Das
matérias listadas no Top 10, sete tiveram como origem o portal do G1, sendo
responsável por 75,57% dos usuários alcançados.

Visão geral - Zoom
Últimos 30 dias
Volume de matérias sobre Infraestrutura no último mês de setembro,
com exceção de outliers.
""Privatização dos
correios é prioridade, diz
secretário"
"Expansão do metrô de
BH já foi prometida por
políticos de vários
partidos"

"Governo qualifica
"Governo lança edital
empreendimentos
para concessão da
portuários e rodoviários Floresta Nacional do
para PPI"
Amapá"

"Governo prepara
concessões do PPI na
Amazônia"

Alcance de matérias sobre Infraestrutura no último mês, com exceção
de outliers.
"Copasa dá mais um
passo em direção à
privatização"

"País é 16º entre os que
menos investem no
mundo"

"Prefeitura do Rio diminui
orçamento para
prevenção de enchentes
e aumenta para
construção de praças"

"Estado de SP tem obras
atrasadas ou paradas
estimadas em R$ 50
bilhões"

Zoom: Leilão da Casal
1 em cada 3
matérias foram
publicadas na
Gazeta Web

O leilão da casal movimentou o noticiário no
mês de setembro. A judicialização que
antecedeu
o
leilão
(decisão
liminar
posteriormente barrada) e os detalhes do
certame dominaram a pauta.

Notícias que
divulgaram a venda
por R$2 bilhões
foram destaque

6,6 mil internautas
impactados

1,9 mil internautas
impactados

Ao contrário dos demais veículos
de comunicação, o portal Gazeta
Web direcionou as manchetes
para recordar o fato que a BRK
Ambiental, que venceu o leilão,
pertencia
à
Odebrecht,
empresa fortemente ligada ao
esquema
de
corrupção
descoberto pela Operação LavaJato. O percentual de alcance do
veículo em relação ao total das
publicações foi de 23% (3.029
internautas)

Conclusão
A desestatização é a aposta para que o investimento em infraestrutura no
Brasil volte a um patamar minimamente necessário. São centenas de novos
projetos em diversas áreas, com foco na expansão e modernização dos serviços
básicos prestados, bem como na integração de diferentes modais de transporte
visando mitigar gargalos logísticos históricos. Boa parte destes investimentos
serão com recursos provenientes da iniciativa privada, captados através de
privatizações, concessões e parcerias público-privadas. Tendo como objetivo
trazer maior segurança para estes investimentos o governo federal também tem
se empenhado em promover mudanças regulatórias importantes.
Dado sua relevância, o setor tem recebido papel de destaque nos veículos de
comunicação tradicionais. Não por acaso, este grupo tem se dedicado a publicar
diariamente e analisar o "Infraestrutura em Destaque", um resumo analítico das
principais notícias e dos indicadores do dia.
Todavia, por conta da exposição do setor e o seu impacto no dia a dia do
cidadão, as pautas acabam se misturando, invariavelmente, com temas ligados
à política e à opinião pública. A prevalência de temas como pedágios e tarifas no
imaginário social, como observada nas matérias de maior destaque do mês, deve
ser contextualizada, caso contrário medidas populistas que, no curto prazo
podem até fazer sentido, no longo prazo colocam em risco a própria
população.
É o caso da encampação da Linha 4 Amarela no Rio de Janeiro. A promessa de
pedágios mais baratos certamente tem boa repercussão com a população,
potencialmente angariando votos para o pleito municipal deste ano. Mas a forma
com que esta redução está sendo buscada, através da ruptura de um contrato
vigente, gerará efeitos muito mais negativos no curto (leilões) e longo-prazo.
Investidores certamente precificarão este risco, ou até mesmo optarão pela
não participação em projetos futuros. Quem perde com isso é a própria
população.
Vivemos um ambiente politico polarizado, no qual a promessa de ganhos eleitorais
através de medidas populistas é alta. Os resultados provenientes dos projetos
de infraestrutura não combinam com o ciclo eleitoral: são projetos cujos
ganhos são de longo-prazo. As ações voltadas ao setor de infraestrutura
devem ser tratadas como política de estado, não de governo.

Obrigado.

Infraestrutura
em Dados

