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rezado leitor,

É com imensa satisfação que iniciamos, com esta edição, nossas atividades editoriais para
o biênio 2017-2018.
Assim que assumimos a presidência do Conselho Editorial da Revista do TCU, nossa primeira iniciativa foi reunir o Conselho para refletirmos sobre as oportunidades de aprimoramento
da nossa revista. Rapidamente ficou clara a necessidade de ouvirmos a parte mais importante
e razão de todo nosso esforço. Você, leitor!
Lançamos uma pesquisa de opinião para conhecer melhor a percepção dos leitores e coletar sugestões para melhoria do nosso periódico. O resultado foi excelente! Inspirador! Nas próximas edições
divulgaremos mais informações sobre essa pesquisa e discutiremos os novos rumos da Revista do TCU.
Por hora, gostaríamos apenas de agradecer a todos que colaboraram com a pesquisa e ofereceram tantas
e tão valiosas contribuições para o nosso aperfeiçoamento. Nossos mais sinceros agradecimentos.
Esta edição trata de tema essencial para o desenvolvimento econômico e social de qualquer
nação, a infraestrutura. Tivemos a honra de coordenar o seminário internacional sobre desenvolvimento de infraestrutura no pós-crise: o papel das entidades fiscalizadoras superiores, realizado no
TCU em setembro de 2011. Na oportunidade, representantes de mais de 30 países compartilharam
informações sobre os principais desafios relacionados ao investimento em infraestrutura no período que sucedia a crise econômica de 2008, que começou nos Estados Unidos da América com
a falência de instituições financeiras e abalou diversos países. Quase seis anos depois, o tema não
poderia ser mais atual, com a diferença de que o cenário nacional não é exatamente de pós-crise.
Nos anos de 2011 a 2012 relatamos processos relacionados ao Ministério dos Transportes e no
período de 2015 a 2016 processos do Ministérios de Minas e Energia. Assim, podemos assegurar que
o desafio de bem investir na infraestrutura em nosso país é cada vez mais complexo e desafiador.
Os artigos selecionados para publicação nesta edição contribuem com o tema abordando
questões de estrema relevância. Discutem-se a análise de métodos e alternativas para aprimora-
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mento do processo de decisão sobre investimentos em projetos de infraestrutura e a importância
da avaliação de interdependência de projetos para o sucesso da carteira de projetos como um
todo. Demonstra-se o potencial da análise de dados para aprimoramento do processo decisório de
seleção de objetos de controle, bem como do uso de técnicas econométricas para cálculo de sobrepreço em estudo de caso em contratos da Petrobrás. Discutem-se ainda hipóteses para melhoria da
gestão das hidrovias do sistema federal de viação, as contribuições do TCU para aprimoramento
da mobilidade urbana e a influência de doações de campanha no preço das obras públicas.
Na coluna opinião, o Coordenador-Geral de Controle Externo do TCU para área de infraestrutura, Saulo Benigno Puttini, nos brinda com uma análise da importância da infraestrutura
para o desenvolvimento nacional e o papel do TCU nesse cenário.
Mereceram lugar de destaque nesta edição a retomada do processo de desinvestimento da
Petrobrás, após melhorias implementadas pela estatal em razão de fiscalização do Tribunal, e o sucesso no leilão dos aeroportos de Fortaleza (CE), Salvador (BA), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).
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Nosso entrevistado nesta edição dispensa apresentações. Pedro Parente assumiu a presidência da
Petrobras em meio a uma crise, sem precedentes, que colocou a empresa no centro de um escândalo
de corrupção investigado pela operação Lava Jato, envolvendo políticos, empreiteiros e bilhões de
reais. Nosso entrevistado é reconhecido por sua competência em gestão de crises e compartilhou
conosco sua visão sobre a Petrobras, o TCU e estratégias para superar a crise e continuar em frente.
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