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Apesar de soar óbvio, uma infraestrutura impulsio-
na o desenvolvimento à medida que facilita as em-
presas e cidadãos realizarem negócios, viabilizarem 
oportunidades, produzirem riqueza, enfim, se de-
senvolverem, melhorarem as condições de vida.

Neste texto, ao falarmos de infraestrutura preci-
samos estabelecer um marco para direcionarmos 
nossa explanação, que está limitado ao nosso esta-
do de Minas Gerais e suas secretarias, prefeituras, 
autarquias e empresas públicas. Portanto, podemos 
afirmar que infraestrutura são sistemas estrutura-
dos que permitem atender demandas da população, 
em níveis locais ou nacionais, em geral, sob respon-
sabilidade gerencial do poder público.

Desta forma, a infraestrutura abarca muitas áreas 
e que, por sua vez, podem ser ainda subdivididas 
como nos exemplos a seguir: 

a. Rodovias e obras de artes especiais (pontes, 
viadutos, túneis, entre outros).

b. Ferrovias para carga, passageiros e turísticas.

c. Aeroportos para passageiros, industriais, mi-
litares.

d. Portos marítimos¹, fluviais e secos.

e. Sistemas de transporte público: ônibus, me-
trô, BRT e outros.

f. Geração e distribuição de energia elétrica: hi-
droelétrica, eólica, solar e outras.

g. Infovias: redes de Wi-Fi, 5G, telefonia móvel e 
outras.
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h. Meio ambiente: despoluição de rios, preser-
vação e outros.

i. Abastecimento de água: potável, para lavoura 
e criações.

j. Captação e tratamento de esgoto industrial e 
doméstico.

k. Tratamento de resíduos sólidos.

Enfim, poderíamos falar de outras tantas áreas es-
pecíficas que compõem o conceito de infraestrutu-
ra, mas o objetivo aqui foi apenas lembrar este uni-
verso. 

Numa passada de olhos pela lista acima, podemos 
perceber a importância do Estado como o grande fi-
nanciador das infraestruturas. E nos vem à memória 
as graves limitações das instituições governamen-
tais: ineficiência, legislações complexas, órgãos fis-
calizadores, morosidade, estrutura política, acordos, 
desacordos, negociações intermináveis e por aí vai.

Algumas saídas têm surgido para superar estas 
deficiências, como as Parcerias Público Privadas 
(PPP), concessões e privatizações. Em que pese os 
aspectos ideológicos e alguns resultados questio-
náveis, estas alternativas têm produzido resultados 
significativos.

O estado do Piauí, que tem um dos menores PIBs do 
Brasil, possui a internet de maior velocidade à dis-
posição dos piauienses, graças à concessão deste 
serviço. É gratificante ver um vendedor ambulante 
no centro de Teresina fazendo negócios no celular.

Nota 1: apesar de Minas Gerais não ter litoral, depende dos portos marítimos para escoar sua produção.
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Quem nunca ouviu um elogio às rodovias paulistas 
num bate-papo entre amigos? Apesar de que os pe-
dágios não são baratos.

Minas Gerais é o estado líder em PPPs. Mesmo com 
alguns problemas, esta modalidade tem gerado re-
sultados. A MG-050, os postos de atendimento UAI 
são prova disto.

Algumas prefeituras têm buscado por estas soluções 
como forma de disponibilizar os serviços para o cida-
dão mineiro. Ainda de forma tímida, mas consistente.

O fato é que a busca por soluções alternativas, via 
PPPs ou concessões, por meio de parcerias com as 
administrações públicas, que estimulem os inves-
timentos e melhorias na infraestrutura, parece não 
ter volta. 

Por outro lado, têm os que defendem a reestrutura-
ção do Estado, na busca por mais eficiência, através 
de sistemas informatizados, inteligência artificial, 
big datas e outras tecnologias de ponta.

A própria pandemia da Covid-19 forçou adaptações 
interessantes de atendimento ao público, com facili-
dades tecnológicas antes negligenciadas. Vários sis-
temas informatizados foram reformulados facilitando 
o acesso a documentos, assinaturas digitais, paga-
mentos, reuniões e aulas a distância entre outras.

Neste contexto, nós engenheiros e agrônomos te-
mos muito a contribuir. E de que forma? 

O universo de contribuição dos engenheiros à socie-
dade é muito amplo e significativo e demanda esfor-
ços desafiadores que serão superados pelo conhe-
cimento e lógica. Qualidades estas que compõem 
nossa formação acadêmica, acrescida de uma parti-
cipação orientada, articulada e representativa.

Bom trabalho e sucesso 
a todos!
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