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Justificativa:  

Investimentos em infraestrutura são essenciais para o desenvolvimento econômico de longo 

prazo brasileiro. Entender as suas nuances, o papel do governo e aspectos essenciais levados 

em conta em seu financiamento é essencial. O estudo de instrumentos básicos de economia e 

finanças, aplicados à decisão de investimento em grandes projetos,  contribui sobremaneira 

para a compreensão dos entraves no setor. 

Objetivo: 

O objetivo do curso é apresentar conceitos e métodos econômicos utilizados na análise da 

estruturação e decisões de investimento em infraestrutura. Em particular, estaremos 

interessados em responder às seguintes perguntas: (1) Qual é o papel do Governo no 

financiamento da Infraestrutura?; (2) Quais são os aspectos levados em conta pelo investidor 

em sua tomada de decisão?; (3) Quais são os maiores gargalos atuais? 

 

Tópicos abordados: 

1. O papel do governo no financiamento de infraestrutura. 

2. Contratos de longo-prazo, falhas de mercado e regulação econômica. 

3. As parcerias publico-privadas 

4. Noções básicas de análise de viabilidade de projetos. 

5. O custo médio ponderado de capital em projetos de infra no Brasil. 

6. O risco país e regulatório 
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