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RESUMO 

 

 

Frente a perspectivas favoráveis de crescimento econômico os projetos relacionados ao 
desenvolvimento, tais como a infra-estrutura, tornam-se objeto de interesse não só para 
Estado, como também para o setor privado. Para que o crescimento econômico seja 
potencializado é necessário o investimento em infra-estrutura de transporte de cargas de longa 
distância por meio de ferrovias. Da gestão direta à privatização são diversas as estruturas de 
governança possíveis para provisão de serviços públicos a depender do grau de participação 
do Estado. A partir da análise desses arranjos entre os setores público e privado, da estrutura 
de incentivos e mitigação de riscos, este trabalho objetiva verificar os limites na utilização das 
parcerias público-privadas para expansão da malha ferroviária brasileira tomando como 
referência a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. 

 

Palavras-Chave: Infra-estrutura; serviços públicos; parceria púbico-privada; estruturas de 
governança 



 

 

ABSTRACT 

 

Forward to the prospects of a favorable economic growth projects related to development as 
the infrastructure becomes the object of interest not only to state, but also to the private sector 
and economic growth need to be enhanced investment in infrastructure long distance transport 
by rail. From the direct management to the privatization there are several possible governance 
structures for the provision of public services depend on the degree of state participation. 
From the analysis of these arrangements between the public and private sectors, the structure 
of incentives and risk mitigation, this work aims to check the limits on the use of public-
private partnerships to expand the Brazilian railway system with reference to the Railway 
East-West Integration. 

 

Key-words: Infrastructure; public services; public-private partnerships; governance 
structures.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O desgaste financeiro associado à revisão do seu papel iniciada na década de 80, 

levaram o Estado brasileiro, a partir da década de 90, a buscar na parceria com o setor privado 

uma forma complementar de garantir os investimentos necessários em infra-estrutura. 

Atravessou-se, portanto, um período de desestatizações representado essencialmente pela 

privatização de empresas estatais e concessões de serviços públicos à iniciativa privada.  

Tanto Bernardo (2005) como Ferreira e Araújo (2005) reconhecem a importância de 

investimentos no setor de logística de transporte para um Estado em pleno desenvolvimento, 

particularmente no transporte de grandes cargas por longas distâncias (produtos 

agroindustriais, minérios, etc.). A despeito de suas dimensões territoriais, no Brasil a logística 

de transportes de cargas é, em sua maioria, realizada através do modal rodoviário (62%) 

(FIOCCA, 2005), pois a falta de regulamentação do setor quanto à entrada de novas empresas 

cria um ambiente desleal de concorrência com out ros modais de transporte (WANKE; 

FLEURY, 2006). Ademais, os altos investimentos necessários à implantação de infra-

estrutura no setor ferroviário fazem com que a intervenção do Estado se torne importante. No 

entanto, sabe-se que os modais intensivos em custos fixos, caso do modal ferroviário, são 

comparativamente mais eficientes no transporte de grandes volumes de cargas e para longas 

distâncias (WANKE; FLEURY, 2006; CAMPOS NETO et al, 2010). A essas vantagens são 

acrescidos o crescimento econômico do país voltado para exportações, a necessidade do 

escoamento da produção agroindustrial interiorizada, menor impacto ambiental quanto à 

emissão de poluentes e custos de manutenção inferiores ao do modal ferroviário (LANG, 

2007). O aumento da demanda por transporte de cargas gerado pela elevação dos níveis de 

produção nacional e perspectivas de aumento da participação do Brasil no mercado mundial, 

aponta para o crescimento da atuação do modal ferroviário na matriz de transportes brasileira 

o que poderá levar a um circulo virtuoso de investimentos no setor baseado no modelo atual 

de concessões. O Ministério dos Transportes (2010) prevê o equilíbrio da matriz de transporte 

de cargas em 2025, quando a participação do modal ferroviário passará de 25% para 35%.  

Para que isso se concretize, contudo, o gargalo existente quanto à construção, recuperação e 

ampliação da malha deverá ser resolvido. Além disso, os investimentos previstos, conforme 

estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2009), atingem apenas cerca de 

25% das demandas identificadas. Fatores externos que influenciam os projetos de infra-
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estrutura e as incertezas que intervêm na decisão de investir, característicos ao setor, 

revelaram-se um desafio para levar a termo esses investimentos.  

Percebe-se que, diante de perspectivas favoráveis à expansão econômica do país, os 

projetos relacionados ao desenvolvimento de setores como infra-estrutura tornam-se objeto de 

interesse não só público como também privado. Para atrair a participação do setor privado no 

modal ferroviário o Estado oferece uma estrutura de incentivos, tais como garantias de 

recursos orçamentários (SOARES; CAMPOS NETO, 2006), que auxiliam na concretização 

da parceria entre estes dois setores: público e privado. Diante desse quadro, alega-se que a 

pergunta que norteia a presente pesquisa é: quais os limites existentes para a disseminação de 

investimentos privados via PPP para expansão da malha ferroviária brasileira? 

As possibilidades na utilização de PPP já são amplamente discutidas por meio de “[...] 

inúmeros trabalhos e debates produzidos sobre o tema, os quais envolveram não só órgãos e 

setores ligados à área pública, mas também setores da iniciativa privada [...]” (LIMA, PAULA 

e PAULA, 2007, p.80). No entanto, Lima, Paula e Paula (2007) postulam que no meio 

acadêmico a análise sobre as dificuldades na utilização de PPPs continua carente de pesquisa, 

essencialmente nos cursos de extensão voltados para a administração pública, uma vez que se 

trata, conforme dito anteriormente, de um tema relativamente recente. Portanto, o que se 

pretende com esta pesquisa é identificar os fatores que limitam a adoção de PPPs no setor 

ferroviário para dar subsídios à pesquisa acadêmica e aos profissionais envolvidos com o 

processo de construção de políticas públicas no Brasil, particularmente decisões estratégicas 

sobre formas organizacionais mais apropriadas para provisão de infra-estrutura logística. 

Do ponto de vista metodológico, esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa de 

natureza exploratória, onde as respostas procuradas podem advir dos dados coletados. A 

pesquisa exploratória é vista como o primeiro passo do trabalho científico e é raro, conforme 

Quivy (1998), que não seja acompanhada pela análise documental. Essa análise é realizada 

através do levantamento de informações em livros, periódicos e artigos, bem como a pesquisa 

virtual, aqui justificada por se tratar de tema recente na esfera Pública brasileira. Isso traduz-

se, em consequência, numa pequena quantidade de trabalhos teóricos produzidos até o 

momento. Dessa maneira a pesquisa de campo foi complementada por entrevistas semi-

estruturadas (MALHOTRA, 2001), junto a quatro profissionais ligados ao setor ferroviário. 

Além das entrevistas, por forma a complementar esta análise e por se tratar de tema recente na 

literatura, foi feito um levantamento de matérias relacionadas ao setor ferroviário no Jornal 

Valor Econômico/SP por ser uma publicação crível no meio acadêmico. O método de 
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triangulação se justifica porque opiniões de diversas fontes sobre um mesmo assunto são 

confrontadas de forma a corroborar ou alterar as interpretações do pesquisador (STAKE, 

1995).  

A seguir a esta Introdução, o segundo capítulo desta dissertação procura analisar os 

possíveis arranjos existentes entre o setor público e privado para provisão de projetos de infra-

estrutura e de serviços de utilidade pública (SUP), serão estudadas as diversas formas como se 

apresentam, indo da gestão pública direta às privatizações. Por serem amplamente utilizadas 

em diversos países para implantação de infra-estrutura, no capítulo a seguir optou-se por 

pormenorizar as PPPs, entendendo-se que um dos desafios do setor de infra-estrutura é atingir 

o equilíbrio apropriado dos riscos a serem compartilhados entre o Governo e o setor privado, 

já que seria a principal fonte de ganhos de eficiência das PPPs, como afirmado por Franco 

(2007). Neste mesmo capítulo serão analisadas as experiências estrangeiras acerca desse tipo 

de arranjo, onde as questões sobre o assunto já se encontram mais consolidadas podendo 

servir de arcabouço à sua aplicação no Brasil, o marco regulatório vigente e os contratos de 

PPP, com destaque para a Lei nº 11.079/2004 que instituiu esse tipo de arranjo no país. No 

quarto capítulo é feito um breve histórico da malha ferroviária brasileira e da configuração 

atual desse setor, refletindo-se sobre o marco regulatório específico e seus stakeholders. Para 

Antonio (2007) a abordagem de stakeholders leva à compreensão do ambiente em que as 

firmas estão inseridas e procura revelar os grupos que merecem especial atenção nas análises 

sobre determinado assunto (são afetados ou podem afetar direta ou indiretamente as decisões 

tomadas). No capítulo 5, a seguir, são ilustradas as dificuldades associadas ao recurso a atores 

privados por meio de um estudo empírico realizado sobre a Ferrovia de Integração Oeste-

Leste (FIOL). A Fiol faz parte das ferrovias estruturantes que almejam interligar as diversas 

regiões do país, tendo figurado nos atuais programas governamentais para fomento do 

crescimento econômico nacional. Embora muito se fale sobre o uso de PPP em ferrovias, a 

Fiol representa um caso em que a provisão direta por parte do Estado foi utilizada. Nesse 

sentido, analisam-se aqui, à luz da Fiol, os limites ao uso de PPP no setor ferroviário.
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2 FORMAS DE PROVISÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

 

O volumoso e inevitável aporte financeiro necessário ao setor de transportes faz com 

que esse setor sofra a interferência do Estado, tanto por meio da operação direta e propriedade 

como também por meio da regulação dessa atividade quando exercida pelo agente privado 

(CASTRO, 2000a). O fornecimento de Serviços de Utilidade Pública (SUPs) pode-se dar 

através do Governo (empresas estatais), do Governo com participação do setor privado ou 

ainda por meio de agentes privados isoladamente. Até recentemente os setores público e 

privado eram vistos como duas partes mutuamente exclusivas da economia. O setor privado 

era visto geralmente como organizado com as transações do mercado e o setor público era 

visto geralmente como sendo organizado somente através das instituições governamentais 

onde os serviços eram entregues através de um sistema da administração pública.  

Nos últimos anos os investimentos privados em serviços de infra-estrutura, em 

acréscimo ao aporte público, vêm sendo estendidos e desta maneira são geradas novas formas 

de investimentos privados, quer seja por meio de concessões quer seja por meio de alienação 

de capital (BERNARDO, 2005). Bresser Pereira (2001) concorda que nos anos 80 o Estado 

tornou-se um obstáculo para o crescimento econômico e que a solução para esse problema 

seria reformar e reconstruir o Estado, tornando-o “[...] um agente efetivo e eficiente de 

regulação do mercado e de capacitação das empresas no processo competitivo internacional” 

(BRESSER PEREIRA, 2001, p. 22). Esse fato favoreceu o surgimento de novos arranjos para 

suprimento dos SUPs, novos modos de produção, postula Fadul (1995), que passaram a exigir 

a construção de diferentes modalidades de colaboração. Debates foram travados pelos mais 

variados setores do Governo e estudiosos da área acerca dos fatores históricos que levaram à 

necessidade de se criar um mecanismo capaz de suprir a crescente demanda por serviços de 

infra-estrutura frente à escassez de recursos da administração pública. Neste sentido, portanto, 

observa-se que o papel do Estado como executor ou prestador de serviços deveria ser 

reduzido, cabendo a ele, no entanto, a regulação e a fiscalização dos serviços prestados por 

outrem.  Assim, o setor privado assume alguns investimentos que tradicionalmente seriam 

restritos ao setor público (CABRAL, 2006), principalmente em projetos de infra-estrutura, 

onde o Governo passaria a comprar os serviços dos operadores privados ao invés de investir 

em ativos. Conforme Fadul, esse debate levou a uma nova modalidade de gestão, a gestão 

partilhada, “considerada como uma “alternativa-chave” para a gestão contemporânea de 

serviços” (1995, p.156). 
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Já Ostrom e Ostrom (1999) afirmam que nas últimas décadas vem sendo desenvolvida 

uma nova forma de análise para lidar com a organização e a provisão de bens ou serviços 

públicos. Este modelo, identificado como Teoria da Escolha Pública, envolve a aplicação da 

racionalidade econômica para tomada de decisões, onde a natureza dos bens e serviços passa a 

ser elemento-chave e a exclusão1 ou não-exclusão2 modifica as escolhas dos governantes em 

prover ou não prover diretamente o bem ou serviço, determinando diferentes tipos de bens e 

serviços. Admitindo o que definem Ostrom e Ostrom (1999), a conjunção de rivalidade e 

exclusão permitirá explicar os diversos tipos de bens, a saber: bens privados, alta rivalidade 

no consumo e alto potencial de exclusão (Ex. bens não duráveis e duráveis); bens pedagiáveis, 

baixa rivalidade e alto potencial de exclusão (Ex. telefonia fixa); bens partilhados, alta 

rivalidade e baixo potencial de exclusão (Ex. pesca, água); bens públicos, baixa rivalidade de 

consumo e baixo potencial de exclusão (Ex. segurança). Este último tipo, com baixo potencial 

de exclusão, é também pouco atrativo em termos de investimento privado e, por outro lado, 

tende a formar estruturas monopolísticas, dada a relevância da economia de escala 

(OSTROM; OSTROM, 1999). No entanto, Cabral (2006) alega que o termo serviço de 

utilidade pública pode não se aplicar necessariamente ao bem público apresentado por Ostrom 

e Ostrom (1999), uma vez que poderá ser associado de maneira mais ampla a bens privados, 

partilhados ou pedagiados, desde que contribuam para o bem-estar coletivo, sendo passível de 

fornecimento público ou privado. Para Cabral e Silva Junior (2011, p. 80) os SUPs “[...] 

podem ser compreendidos como aqueles que contribuem para o desenvolvimento de fluxos 

crescentes de bens e serviços, demandando, para tal, equipamentos de infra-estrutura”.  

Os arranjos entre o Estado e o agente privado variam de acordo ao grau de 

participação do setor privado na economia, conforme Huet e Saussier (2003), e a Figura 1 a 

seguir apresenta as possíveis formas de provisão de SUPs sugeridas por estes autores.  

                                                 
1 A exclusão diz respeito à possibilidade de despojar as pessoas de tirarem proveito de determinado bem, pois 
uma vez produzido seria impossível, ou muito difícil, evitar o livre acesso a ele e rivalidade que é a competição 
entre as pessoas que pode inclusive significar a redução na qualidade e quantidade ofertada do bem (SAVAS, 
2000). A exclusão ocorre quando os potenciais usuários podem ter negado o direito a utilizar bens ou serviços a 
menos que aceitem os termos e condições de quem os oferta. 
2  Já bens não–excludentes qualquer um poderá se beneficiar do bem ou serviço enquanto os esforços de outrem 
o permitirem. 
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Figura 1 - Principais Formas de Provisão de SUP 

Envolvimento do 
Ator Privado 

 

       
       

Alto     Privatização 
       
       
     Concessão  
       
       
       
    Gestão Delegada   

Médio      
       
   Terceirização    
       

Baixo Gestão Direta     
       
Propriedade  Pública Pública Pública Pública Privada 
            

Prazo de Duração   ---  Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo Perpétuo 
 

Fonte: Adaptado de Huet e Saussier (2003) 

Existem inúmeros tipos de arranjos possíveis entre o Estado e o agente privado, que 

dependem do menor ou maior grau de atuação do primeiro, entre a gestão direta e a 

privatização. Conforme visto na Figura 1 anterior, a terceirização (onde a operação do 

bem/serviço é delegada ao agente privado) tem um prazo de duração curto (1 a 5 anos) e as 

concessões, sobejamente utilizadas no setor de transportes, de 5 a 15 anos. Vê-se, portanto, de 

um lado a gestão direta do Estado, onde ele opera através de empresas públicas ou 

departamentos e de outro lado a privatização, quando se dá a transferência completa dos 

ativos e dos direitos residuais de controle correspondentes (CABRAL; SILVA JR, 2009). 

Confirmando o que Huet e Saussier (2003) dizem, para Franco (2007) são possíveis cinco 

espécies de parcerias entre os setores público e privado que também dependem do maior ou 

menor grau de envolvimento do Estado: o Estado compra produtos e serviços do setor privado 

por meio da licitação (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993); o Estado cria empresas públicas 

ou sociedades de economia mista; o Estado contrata entes do setor privado para exercício de 

atividades típicas ao setor público através de permissão ou concessão (Lei 8.897, de 13 de 

fevereiro de 1995); o Estado transfere uma atividade própria ou não, com retorno insuficiente 

ou desconhecido, garantindo a atratividade do projeto ao setor privado por meio de recursos 
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públicos (Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004); o Estado, por desinteresse, estratégico ou 

novo marco regulatório, transfere ativos ao setor privado (privatização).  

Uma economia mista com a participação substancial do setor privado na provisão de 

bens e serviços oferece possibilidades importantes para superar algumas incapacidades do 

setor público. Segundo Franco (2007), em economias de mercados competitivos não há 

necessidade, teoricamente, da intervenção do Estado para que se produza o efeito desejado. 

No entanto, em determinadas condições o mercado não corresponde ao esperado deixando de 

ofertar a quantidade e qualidade desejável pela sociedade de bens e serviços3, sendo 

necessária a mediação do ator público. Pêgo Filho, Cândido Junior e Pereira (1999) 

concordam que quando o mercado falha em prover a quantidade adequada de infra-estrutura 

essencial ao desenvolvimento econômico, justifica-se a intervenção do Estado. Exemplo disso 

são os projetos de ferrovias e rodovia s, onde não são suficientes as tarifas cobradas dos 

usuários em razão do grande nível de investimentos (FRANCO, 2007). Caso ocorram 

situações (falhas de mercado) onde as condições de otimização não podem ser atendidas e se 

justifica o envolvimento de agentes externos ao mercado lança-se mão de algumas 

alternativas para provisão de SUPs com o objetivo de dirimir problemas ocorridos em sua 

maioria no consumo coletivo, tais como a entrada de agentes privados e a presença de 

instituições críveis (agências reguladoras são um exemplo importante de instituições), 

conforme postula North (1991), essenciais principalmente em projetos de longo prazo. Assim, 

na presença das instituições, o comportamento dos agentes torna-se regular e previsível, ainda 

que consideradas a incerteza, a complexidade e a sobrecarga de informações. Portanto, as 

agências reguladoras são invocadas para corrigir falhas de mercado associadas a monopólios 

naturais, informação assimétrica (situação que ocorre quando alguém detém mais 

conhecimento sobre o assunto que os demais envolvidos) e externalidades (efeitos produzidos 

                                                 
3 O bem público é, na sua totalidade, patrimônio direto ou indireto do Estado e possui como características a não 
exclusão e a não rivalidade (seu consumo ou uso não distingue ninguém). Já o bem privado, conforme o nome já 
define, é o bem produzido e utilizado privativamente, onde a rivalidade e a exclusão no consumo são altas. Há 
quatro elementos que distinguem bens e/ou serviços públicos de privados: existem alguns bens que são 
naturalmente bens públicos que produzem externalidades ou benefícios coletivos (ex. ar puro); outra 
característica diz respeito a como esses serviços são financiados (através de impostos: uma das características é 
que os indivíduos que pagam mais não têm necessariamente que usufruir mais do bem e/ou serviço público); 
uma outra diferença é quem é o proprietário do bem e por quem o serviço é prestado; por fim, saber se os bens e 
serviços são oferecidos apenas a quem pode pagar por eles enquanto outros são excluídos (FLYNN, 2007). 
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pela produção de bens ou serviços que afetam outros agentes não diretamente envolvidos), e 

sinalizam estabilidade nas regras e respeito aos contratos no presente e no futuro4. 

As parcerias para execução de um projeto de infra-estrutura comprometem 

financiamentos pelo agente privado, o que agiliza, através da captação de fontes alternativas 

de capital, a implementação de projetos importantes e, para Franco (2007), podem também ser 

classificadas em: concessões, contratos Design-build-finance-operate (DBFO – projetar-

construir- financiar-operar) e privatizações. Franco (2007) entende ainda que no contrato 

DBFO “[...] o governo delega ao setor privado a construção de ativos, mas continua  

responsável pelo desenvolvimento do projeto e seu financiamento” (FRANCO, 2007, p.23). 

Logo, a forma mais comum de se estabelecer uma parceria entre o Estado e o setor privado é 

através de um contrato e, conforme definido por Rodrigues (1997), contratos decorrem de 

acordo de mais de uma vontade e são negócios jurídicos bilaterais. Um contrato típico de 

Parceria Público-Privada (PPP) é baseado no modelo BOOT (built, own, operate and 

transfer), onde o setor privado constrói, torna-se proprietário, opera o serviço e transfere o 

ativo ao Estado ao término do contrato (GONÇALVES, 2007). Sendo assim, o que difere a 

privatização da PPP é que ao fim do contrato a propriedade do ativo é transferida para o 

Estado, enquanto que na privatização será do ente privado para sempre (CABRAL, 2006). 

Supostamente os contratos deveriam ser concebidos para estabelecer todas as características 

de uma transação, como prazo de vigência, preços, quantidades ofertadas, ou seja, 

delimitariam todas as obrigações e direitos das partes e também as possibilidades de eventos 

futuros comprometidos com o objeto da contratação, visando a redução dos custos de 

transação. No entanto, em algumas situações os contratos falham por sua própria 

incompletude e, como os contratos são incompletos, segundo Cabral (2006), e os custos de 

transação são elevados, os marcos regulatórios são fundamentais para adaptar os contratos em 

razão de imprevistos (que decorrem da própria racionalidade limitada) e para reprimir atitudes 

oportunistas dos parceiros contratua is (BEGNIS, ESTIVALETE; PEDROZO, 2007), fazendo 

valer o melhor para o bem-estar social.  

Corroborando esse fato, o estudo de Guasch (2004) revela que existe uma tendência na 

utilização de concessões, particularmente na América Latina, justificada por ser uma forma 

contratual mais efetiva em reduzir o custo fiscal do setor de transportes e por permitir a 

                                                 
4 Devido à assimetria de informações (onde o oportunismo pode levar à utilização dessas informações para 
capturar o regulador ou para obter vantagens financeiras) e à divergência de metas entre o agente e o Principal, o 
Principal deverá criar mecanismos de incentivos e punições que monitorem e instiguem o agente a atender seus 
interesses preservando, assim, os interesses da sociedade (JENSEN; MECKLING, 1976). 
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manutenção da propriedade do ativo pelo Governo. Após analisar cerca de mil contratos, 

firmados na década de 90 na América Latina, Guasch (2004) concluiu que a maioria desses 

contratos havia sido renegociada ex-post impactando no desempenho do setor e 

comprometendo a credibilidade do setor e do país envolvido. Este fato indica falhas nas 

etapas de projeto, implantação e aplicabilidade dos contratos de concessão (GUASCH, 2004), 

sendo que as mais relevantes foram: falta de competitividade nos processos de licitação, falta 

de regras claras e transparentes, característica de contratos incompletos, e ausência de órgão 

regulador independente. 

Conforme Hart (1995), quando a administração pública opta, para investimentos em 

infra-estrutura, por contratos de parcerias com o setor privado está transferindo o direito de 

propriedade do ativo e maior poder de barganha à parte privada frente a situações não 

previstas previamente no contrato, aumentando os incentivos de investimento por parte desta. 

Este autor defende que quando a redução de custos implica na diminuição da qualidade dos 

serviços ofertados é preferível que o Estado assuma a sua execução (HART, 1995). Hart 

(2003) desenvolve um modelo preliminar de parceria do setor público com o privado ao 

analisar contratos incompletos e propriedades públicas e ao confrontar a teoria da integração 

vertical da firma e de privatização, e chega à conclusão que ambas se preocupam com a 

comparação entre regular uma relação através de um contrato de longo prazo ou da 

transferência de propriedade. 

Para compreender a incompletude contratual lança-se mão da visão de Williamson 

(1996), que insere os aspectos relacionados ao comportamento dos agentes e ao 

dimensionamento das transações que forçariam as organizações a adotarem formas 

institucionais com o intuito de buscar uma melhor coordenação, as chamadas estruturas de 

governança. Ao abordar a racionalidade e o oportunismo como características da natureza 

humana, Williamson (1996) afirma que a primeira é limitada (ainda que os agentes ajam com 

intenção racional esta ação é limitada) e que o oportunismo estaria associado às incertezas 

diante das condições futuras do mercado e da conduta individual. Nesse contexto, uma das 

conseqüências da racionalidade limitada seriam os contratos incompletos em razão das ações 

oportunistas que podem ser tomadas pelos agentes envolvidos na transação. Como bem 

ressaltam Begnis, Estivalete e Pedrozo (2007), por sua própria natureza os contratos 

complexos são invariavelmente considerados contratos incompletos, já que ainda que os 

agentes econômicos intentem operar de maneira a maximizar seus benefícios, sua capacidade 

de lidar com as informações é limitada. Assim, por vezes deixam-se lacunas em seu texto para 
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que posteriormente sejam preenchidas quando da interpretação das cláusulas contratuais 

referentes à impugnação que decorra no curso de sua vigência. Porém, na situação de 

contratos imperfeitos os donos dos ativos ficam vulneráveis a atitudes oportunistas de seus 

parceiros contratuais, onde são exploradas assimetrias de informação e poder, em razão de 

investimentos específicos, distorcendo o objetivo do contrato. 

É nesse contexto que são modelados novos arranjos contratuais para provisão dos 

SUPs, tais como as Parcerias Público-Privadas. As PPPs despontam como uma modalidade de 

contratação em que os entes público e privado, por meio do compartilhamento de riscos, 

assumem a realização de serviços e empreendimentos públicos. A análise feita a seguir, 

portanto, trata das parcerias público-privadas que se enquadram num desses possíveis arranjos 

de participação conjunta do Estado e do setor privado, examinando as experiências 

internacionais com PPPs, particularmente as limitações no seu uso, para que sirvam de base à 

aplicação dessas formas de arranjo no Brasil.   

 



3 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

O debate sobre a crise do Estado e a necessidade de sua reconstrução teve início nos anos 

80, com a redefinição do papel do setor público frente à demanda por bens e serviços de infra-

estrutura (BRESSER PEREIRA, 2001). O ponto central nesse processo, como afirma Araújo 

(2006), é a transferência dessas atividades para o setor privado, desonerando o setor público dos 

gastos com grandes investimentos, reduzindo o desequilíbrio fiscal e elevando a eficiência nos 

setores de infra-estrutura. Assim surgem as PPPs, que ganharam fama por serem vistas como uma 

alternativa para viabilizar investimentos com grande aporte de capital, como é o caso do setor 

ferroviário, sem que isso cause impacto no quadro de endividamento. Fiocca (2005) define as PPPs 

como mecanismos para estimular a participação do setor privado em projetos de infra-estrutura 

com ganhos de eficiência (construção de infra-estrutura a custos menores e oferta de serviços com 

qualidade em menor prazo) e ganhos em volume de investimento (aumento do número de projetos 

economicamente viáveis e superação de gargalos). Por outro lado Savas (1987) defende a 

participação do setor privado dado que algumas razões levam à ineficiência da gestão pública: o 

Governo paga valores acima do mercado para os seus funcionários, embora em alguns lugares 

também se credite o baixo preparo dos funcionários aos baixos salários; a estrutura do Estado é 

inchada, ou seja, existem mais funcionários do que realmente é necessário; muitos níveis de 

supervisão (hierárquicos); permite muitas folgas aos funcionários; oferece para alguns serviços 

mais do que é requerido pela sociedade e menos para outros que são efetivamente demandados; 

opera sob regras e regulamentos antigos; sub-utiliza seus equipamentos e capital; é 

tecnologicamente obsoleto; reluta antes de correr riscos. Essas razões quando combinadas 

potencializam a ineficiência do Estado em gerir e provisionar bens e serviços e, para Savas (1987), 

verifica-se que as Parcerias Público-Privadas (PPPs) são, em termos de eficiência produtiva, 

superiores à provisão tradicional, exceto quando não existe um operador privado que possa 

eficazmente ofertar o bem ou serviço.  

Em contraponto a essa análise, para Borges e Neves (2005) não é verdadeira a premissa de 

que todas as obras do setor público são mais caras que as do setor privado, visto que são muitos os 

exemplos de obras paralisadas ou superfaturadas entregues a concessionários privados. Para esses 

autores devem ser levadas em consideração algumas premissas para o sucesso na utilização de 
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PPPs: correta definição de seu objeto e de sua prioridade; a existência de interessados nos dois 

lados e a disponibilidade de recursos; e a possibilidade de formalização jurídica e financeira 

(BORGES; NEVES, 2005). Para a literatura estrangeira, em economias emergentes como a 

brasileira tomam-se como críveis algumas premissas (BORGES e NEVES, 2005), entre elas a de 

que o setor público tende a ser ineficiente por razões diversas (ex. serviços públicos geridos por 

entes privados são mais questionados do que quando realizados por estatais em função da 

controvérsia sobre os interesses dos controladores – genericamente essa razão pode ser apontada 

como verdadeira, contudo a imagem5 da concessionária e seu desempenho histórico deve ser 

levado em consideração) na mesma medida em que a participação do setor privado tem propensão 

a trazer benefícios na prestação de serviços públicos através de uma PPP. Ademais o estudo 

econométrico de Pereira e Ferreira (2008) indica que os resultados positivos de uma política de 

PPPs sobre o bem-estar, ou eficiência econômica, estão sujeitos ao grau de intensidade exercido 

pelo estoque de infra-estrutura sobre a produtividade total dos fatores de produção. Em outras 

palavras, quanto maiores as externalidades positivas promovidas pela infra-estrutura mais relevante 

seria para o bem-estar social a utilização das PPPs.  

Cabe, portanto, trazer esclarecimentos acerca das PPPs buscando a contribuição de 

experiências realizadas em outros países como as do Reino Unido, França, Alemanha, Irlanda, 

Portugal e Chile, dentre outras, este último mais próximo à realidade brasileira, onde as questões 

acerca desse assunto já se encontram mais consolidadas, sendo pertinente investigar as razões 

pelas quais as PPPs não têm alcançado no Brasil um número proporcionalmente similar quanto à 

quantidade de projetos implementados como nesses países citados. 

3.1 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS EM CONTRATOS DE PPP 

 

Na Europa as PPPs são vistas como vários tipos de arranjos entre o parceiro público e o 

privado, sem uma definição específica, o que pode englobar terceirização, concessão (aqui 

inclusa a PPP) e até a privatização. Geralmente os contr atos de PPP seguem o desenho dos 

Project Finance6 britânicos, já que este país é visto como berço de arranjos entre as esferas 

                                                 
5 Fenômenos pelos quais as escolhas do passado definem decisões no presente são chamados de path dependence 
(CABRAL; ARAÚJO, 2010) 
6 Forma de financiamento cujos fluxos de caixa representam a fonte de pagamento dos empréstimos e do retorno do 
capital investido. 
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público e privada (que contempla a possibilidade de investimentos mistos) para provisão de SUPs 

como alternativa para captação de recursos e serviu de exemplo para outros países que desejavam 

implementar formas mais viáveis desses serviços.  

Na década de 80, no Governo de Margaret Thatcher, o Reino Unido viveu um período de 

desestatizações representadas por privatizações e concessões de serviços ao setor privado 

(FRANCO,2007), mas o modelo puro de privatização exibiu falhas em setores de utilidade 

pública, tais como escolas e prisões. Já no Governo de John Major, em 1992, foi iniciado o 

programa denominado Private Finance Initiative (PFI), onde o Estado tinha a responsabilidade 

pela provisão de parte dos serviços de infra-estrutura, viabilizando os mais variados projetos 

através da participação do setor privado nos investimentos. Ao longo do tempo os objetivos do 

PFI foram sendo modificados e adequados às novas conjunturas econômicas e necessidades 

públicas (LIMA, PAULA; PAULA, 2007), mas mesmo assim a PFI adotada pelo Reino Unido 

serviu de referência para outros países7. Em 1996, ainda no Governo de Tony Blair, a PFI foi 

rebatizada de Public Private Partnership, que modificava a forma de contratação de serviços de 

infra-estrutura no intuito de obter alternativas de financiamento contínuo e eficiência no serviço 

prestado. No Reino Unido inicialmente ocorreu insuficiência de coordenação e de priorização dos 

projetos, sendo necessária a remoção de obstáculos técnicos, a redefinição de prioridades e a 

flexibilização dos acordos realizados. 

Dado que a experiência do Reino Unido em arranjos com o setor privado serve como base 

para outros países, veremos a seguir as características-chave das PPPs no Reino Unido, 

identificadas por Lima, Paula e Paula (2007, p. 85), enumeradas pelo Ministro do Tesouro e 

Indústria britânico: 

I. A transferência para o setor privado dos riscos para os quais é supostamente mais apto 

a administrar (riscos operacionais, obsolescência tecnológica, etc); 

II. Remuneração do setor privado apenas contra a prestação do serviço claramente 

especificado (nenhum pagamento é feito durante a fase de construção); 

                                                 
7 “As Private Finance  Initiatives surgem como uma forma de retomar a participação do Estado na prestação de 
serviços de utilidade pública após a constatação de que as políticas liberalizantes, da década de 80, não eram capazes 
de atender à sempre crescente necessidade por serviços, sendo que tampouco era possível voltar aos ‘velhos tempos’ 
(grifo da autora), isto é, às velhas formas de provisão de serviços pelo Estado” (FRANCO, 2007,p.14).  
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III. O longo prazo de vigência dos contratos (tempo suficiente para recuperação do 

investimento); 

IV. A concorrência na licitação. 

No Reino Unido a utilização de PPPs mostrou-se eficiente e eficaz por forma a 

incrementar os investimentos nos serviços públicos. Pesquisas lá realizadas apontam para uma 

redução de custos nos contratos de PPPs quando comparados aos contratos tradicionais de 

concessão, bem como demonstram ganho de eficiência em termos de cumprimento das metas 

orçamentárias (BRITO; SILVEIRA, 2005). As Public Private Partnership passaram, enfim, por 

um processo de amadurecimento desde a sua implantação8. 

Na França o setor público foi responsável por praticamente todos os projetos de infra-

estrutura desde o final da Segunda Guerra Mundial. Porém, para acompanhar a evolução das 

necessidades de infra-estrutura, a participação do setor privado vem sendo cada vez mais 

requerida, o que resultou no desenvolvimento das PPPs9 (RATLEDGE, LIGNIÈRES; 

ANDRIANI, 2006). Sendo assim, fatores políticos, jurídicos e econômicos contribuíram para que 

a PPP fosse vista como um instrumento na implantação  de infra-estrutura na França, com 

aproveitamento da experiência adquirida nos mercados mais desenvolvidos de PPPs no exterior.  

Ratledge, Lignières e Andriani (2006) pontuam ainda que o Estado francês desejava assegurar a 

execução dos projetos de forma a minimizar os custos de financiamento em detrimento do 

aumento do grau de transferência de riscos. Contrariamente ao resto da Europa, esse país não 

possui legislação específica para PPPs, mas existe um comitê, chamado Mission d´Appui à la 

réalisation dês contrats de Partenariat Publics Prives (MAPPP), que auxilia o Governo na 

preparação e negociação dos contratos de PPPs, além de dar seu parecer técnico no estudo inicial 

de viabilidade do projeto. Existem ainda outros comitês a nível regional que dão suporte ao 

Governo no desenvolvimento de contratos de PPPs dos mais variados setores (hospitais, escolas, 

prisões, etc). O comitê Mission Nationale dÁppui à l´investissement Hospitalier (MAINH), por 

exemplo, elaborou um conjunto de orientações práticas para facilitar a utilização de PPPs no 

                                                 
8 Muitos serviços de utilidade pública no Reino Unido são agora prestados através de contratos com empresas privadas; 
outros foram privatizados e são regulados pelo governo (FLYNN, 2007).  
9 O déficit orçamentário em 2004 na França (3,6% do PIB) estáva acima do máximo acordado para os membros do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento da Comunidade Européia - 3%. 
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âmbito hospitalar10. Como ocorre no Brasil, nos contratos de concessão franceses comuns o 

concessionário não recebe pagamento do poder público concedente pelos serviços prestados, mas 

diretamente do usuário e, além disso, somente é possível utilizar esse tipo de arranjo na França 

quando a concessão envolve todo o processo, da construção à operação do equipamento. Já 

contratos de PPPs franceses consentem que o processo seja fragmentado, o que os torna mais 

flexíveis, desde que permitem que uma variedade de esquemas seja aplicada, incluindo 

concepção (design), construção (built ), financiamento (finance) e operação (operating), os 

chamados contratos DBFO.  No específico caso do setor ferroviário foram necessárias mudanças 

que possibilitassem o uso de PPPs. Os direitos de monopólio da Résseau Ferré de France (RFF), 

provedora da infra-estrutura ferroviária francesa como contratante geral, foram derrubados 

permitindo a participação do setor privado na construção, manutenção e operação da infra-

estrutura. Podemos definir os contratos de PPP na França, assim como no Brasil, como contratos 

de direito administrativo, que se fundamentam em princípios como continuidade, adaptabilidade, 

igualdade e neutralidade (RATLEDGE, LIGNIÈRES; ANDRIANI, 2006). A entidade 

governamental deverá atestar as razões econômicas, financeiras e jurídicas para a escolha por esta 

modalidade em comparação com as outras, o que é visto como uma salvaguarda para evitar uma 

PPP desnecessária ou inadequada. 

Outro fator que pesa na viabilidade da PPP é o risco de financiamento. No caso francês o 

custo do financiamento privado é mais alto que o público (RATLEDGE, LIGNIÈRES e 

ANDRIANI, 2006), o que se configura num limite à utilização da PPP. Na França o mecanismo 

de cessão de recebíveis envolve a transferência dos custos de investimento de capital pelo 

devedor para a instituição financeira. Essa é uma das maneiras adotadas para otimização da 

alocação de riscos. Assim, semelhantes aos PFIs do Reino Unido, os projetos de PPPs franceses 

buscam explorar a capacidade do setor público em obter financiamentos mais baratos. Na França 

surgem duas opiniões divergentes: os que apóiam o esforço para redução do custo de 

financiamento (conscientes das restrições orçamentárias impostas ao Governo) e os que são mais 

críticos e favoráveis à transferência de riscos seguindo o exemplo dos PFIs britânicos. O 

mecanismo de atribuição de alocação de riscos francês tem duas características peculiares que o 

                                                 
10 A depender do setor a que se destinam as PPPs ficam sob a responsabilidade do governo federal ou regional 
(locales collectivités) e essa descentralização representa uma oportunidade em adequar a prestação de serviços ou 
infra-estrutura às necessidades locais e assim, conforme Ratledge, Lignières e Andriani (2006), aumentar a eficácia 
dos serviços públicos. 
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distinguem dos PFIs britânicos: o impacto da legislação administrativa (o mecanismo de alocação 

de riscos não é somente função de negociações comerciais, mas também resultado de princípios 

gerais, muitos dos quais advêm do contexto de jurisprudência formado nos contratos de 

concessão) e uma relativa falta de padrão no mercado. Ratledge, Lignières e Andriani (2006) 

afirmam ainda que é precoce o desenvolvimento das PPPs na França para que se tenha um 

modelo coeso sobre a repartição de riscos, mas o movimento atual é que sejam alocados ao setor 

privado. Para estimular a competição entre os diversos agentes privados, reforçando e garantindo 

a oferta de melhor qualidade, e reduzir o risco quando do processo da concorrência para execução 

da PPP, o Governo francês estabeleceu que os participantes que perdem a concorrência, a 

depender do seu grau de participação, são parcialmente reembolsados, ainda que não haja 

nenhuma exigência legal do Governo francês e nem da União Européia para que tal ocorra 

(RATLEDGE, LIGNIÈRES e ANDRIANI, 2006). Essa forma de atrair e aumentar o número de 

agentes privados que participam da concorrência em qualquer uma das etapas (desenvolvimento 

do projeto, construção, operação, etc.) pode representar um modelo a ser seguido pelo Brasil.  

A despeito da falta de um marco regulatório legal para aplicação de PPPs, a Alemanha 

tem experiências recentes na sua aplicação. Em 1994 foi estabelecida uma base legal, chamada de 

F-Model, e sob suas regras projetos de infra-estrutura específicos vêm sendo planejados, 

financiados, construídos e operados pelo setor privado. No entanto, apesar dessas facilidades e do 

empenho em utilizar esse novo instrumento por forma a prover os SUPs, apenas alguns projetos 

estão sendo executados através dessa nova modalidade e parte deles vem enfrentando 

dificuldades financeiras (SCHMACHTENBERG e SCHENK, 2007). Para reduzir as 

desvantagens na utilização de PPPs algumas medidas têm sido adotadas na Alemanha: supressão 

parcial do imposto incidente no âmbito das PPPs; têm sido dados os primeiros passos para 

permitir a participação de fundos de investimento em projetos de PPPs; e o Governo eleito em 

2005 teve como um de seus principais objetivos de campanha impulsionar os projetos de PPPs. 

Schmachtenberg e Schenk (2007) afirmam que em 2007 uma nova legislação foi preparada 

incluindo a melhoria do F-Model, a abolição das desvantagens resultado de outras legislações 

específicas, tais como as Leis Germânicas para financiamento hospitalar e segurança social, e 

aumento das possibilidades de financiamento aplicáveis às PPPs. Conforme visto em 

experiências anteriores, também na Alemanha a busca por eficiência e rapidez na implementação 

de PPPs é superior à necessidade de suprir falhas na captação de recursos por parte do Governo e 
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isso serve de exemplo para a realidade brasileira. O German Institute of Urban Affairs (2005) 

realizou uma pesquisa que constatou que frequentemente as PPPs seriam frustradas por conta das 

legalidades técnicas previamente estabelecidas. No entanto elas representariam desafios a serem 

ultrapassados e indicariam a eventual necessidade de se realizarem reformas legais em alguns 

casos (SCHMACHTENBERG; SCHENK, 2007).  

A Irlanda criou um departamento, o National Development Finance Agency (NDFA), para 

exercer funções específicas: assessorar as autoridades estatais nos aspectos financeiros dos 

projetos de infra-estrutura; recomendar às autoridades estatais os mecanismos de financiamento 

para projetos importantes; fornecer o financiamento direto para projetos, entre outras. O NDFA 

considera que as PPPs são uma forma de prover um recurso ou serviço público entre os setores 

público e privado, com objetivos compartilhados, através de um arranjo contratual. Além disso, 

delega a responsabilidade ao setor privado sobre o fornecimento dos recursos para financiar o 

projeto, estabelece contratos de longo prazo, empreende projeto de grande porte, assume e 

distribui riscos entre os setores (SAVI, 2006). Em suma, de modo geral aplicam-se na Irlanda os 

mesmos preceitos básicos para PPPs que norteiam outros países. Em 1998, foram desenvolvidos 

projetos-piloto para verificar a viabilidade da utilização de PPPs na provisão de infra-estrutura. 

Tais projetos, alocados em departamentos do Governo, poderiam ser acompanhados com um 

rigor maior e facilitavam o processo de aprendizado sobre as PPPs. Os efeitos dessa experiência 

foram satisfatórios e inicialmente foram realizadas PPPs no setor de rodovias, sendo que mais 

tarde essa modalidade de arranjo entre os setores privado e público estendeu-se para outros 

setores da economia (SAVI, 2006). 

Também em Portugal, na década de 90, tem inicio a utilização de PPPs como forma a 

provisionar serviços de infra-estrutura. A primeira PPP realizada foi para construção da ponte 

Vasco da Gama, sobre o Rio Tejo , (PEREIRA, 2006). Depois disso muitas outras PPPs foram 

sendo implementadas e, entre elas, a construção de usinas de geração de energia, então 

executadas sob o modelo DBPO (design, build, operate, finance), onde o setor privado projeta, 

constrói, opera e financia o serviço. A despeito dos ganhos auferidos, verificam-se diversos 

problemas na utilização de PPPs em Portugal, tais como: atrasos e adiamentos do lançamento de 

obras, excessivo impacto orçamentário, gastos governamentais imprevistos, procedimentos 

demasiadamente burocráticos (em especial para obtenção de licenças ambientais), 

compartilhamento insuficiente e impreciso de riscos, pouca rivalidade na licitação, insuficientes 
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técnicas em gestão de PPP, entre outros (P EREIRA, 2006). Somando-se a esses fatos, conforme  

postulam Lima, Paula e Paula (2007), houve falhas nos contratos de PPP em Portugal que 

comprometeram os resultados: lançamento independente dos projetos, composição contratual dos 

concessionários e menosprezo das possíveis desvantagens e riscos, tais como riscos ambientais. 

Isso acarretou na incapacidade do setor público de gerir todo o processo, o que levou o Tribunal 

de Contas de Portugal (2006) a sugerir que as PPPs estejam sujeitas ao regime orçamentário da 

Lei de Enquadramento Orçamental. Em 2006 já havia experiências no mundo que demonstravam 

ter conseguido superar tais dificuldades, o que prova ser relevante ter sempre em conta os 

modelos já aplicados em outras realidades.  

Pela proximidade física e semelhante realidade latina, as experiências com PPPs no Chile 

também devem ser levadas em consideração para o este estudo. A literatura demonstra que as 

PPPs chilenas tiveram as suas bases estabelecidas a partir de 1993 (SAVI, 2006). O Governo 

chileno teve necessidade de alocar os recursos disponíveis em projetos sociais para o combate à 

pobreza e apresentou ao setor privado a possibilidade de tomar parte na construção, manutenção e 

operação em obras de infra-estrutura, com a aprovação de um marco legal para os contratos de 

PPPs, pois os fluxos econômicos crescentes deixariam a infra-estrurura existente aquém da real 

necessidade. Os recursos foram captados, conforme Savi (2006), tanto com empresas nacionais 

como estrangeiras, a fim de vencer a lacuna em infra-estrutura. Portanto a eficiência foi levada a 

cabo e prevaleceu até mesmo sobre a necessidade de participação de empresas nacionais. A 

implementação de PPPs no Chile adveio de um programa do Ministério de Obras Públicas 

baseado em três objetivos: encontrar recursos privados para auxiliar a financiar futuras obras 

públicas; terceirizar a construção e operação de infra-estrutura, buscando eficácia e eficiência; e 

alocar os recursos públicos em projetos com alto grau de lucratividade social (SAVI, 2006). Para 

definir uma escala de prioridades no atendimento de infra-estrutura, o Governo chileno 

estabeleceu frentes de ação: infra-estrutura para integração social, infra-estrutura para integração 

internacional e infra-estrutura para o desenvolvimento produtivo. A atribuição de valores numa 

escala de prioridades pode contribuir em muito no emprego adequado da PPP, uma vez que os 

esforços na aplicação dos recursos serão otimizados diante de necessidades reais. Lima, Paula e 

Paula (2007) verificam que na década de 90 o Chile foi considerado o país sul-americano onde 

mais se utilizou as PPPs, alcançando resultados de desenvolvimento positivos através dessa 

modalidade para provisão de infra-estrutura e oferecendo lições a respeito da implementação de 
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PPPs para outros países que tenham interesse em fomentar o seu desenvolvimento por meio deste 

tipo de arranjo.  

As experiências internacionais, para Borges e Neves (2005), podem determinar os fatores 

mais relevantes para o sucesso de uma PPP: capacidade do setor público (termos do edital ou 

objetivos contratuais norteariam o sucesso da concessão); envolvimento dos usuários de serviços 

públicos (lançando mão de instrumentos de aferição do nível de satisfação da população); 

arcabouço legal e institucional estável (estudo prévio da demanda, da capacidade de captar fontes 

de recursos e viabilidade técnica); boa estrutura de governança corporativa (gestão compartilhada 

entre as partes); processo licitatório aberto e universal. Entende-se que o sistema de PPP é 

dinâmico e as peculiaridades da maior parte dos arranjos são adequadas a cada situação 

envolvida, porém Borges e Neves (2005) afirmam que o fator relevante para que se faça uma PPP 

deverá ser o interesse em proporcionar ao setor público um ganho identificado de eficiência ou 

alguma economia mensurável. Franco (2007) concorda que o uso das PPPs deve ser motivado 

muito mais por razões de eficiência na prestação dos serviços e no uso adequado dos recursos 

públicos do que pela aparente solução do volumoso aporte financeiro necessário para construção 

do ativo, obedecendo ao princípio básico de que os riscos devem ser alocados àquele que melhor 

sabe administrá- los ao menor custo (FRANCO, 2007).  

Para que o princípio  da eficiência econômica seja atendido é necessário que se 

identifiquem e avaliem os riscos existentes em projetos de infra-estrutura ao longo de todo o 

contrato, além de se buscar compreender a influência que cada parte (pública e privada) exerce 

sobre os fatores de risco. Franco (2007) afirma que a não observância desses critérios poderá 

afetar significativamente os ganhos de eficiência esperados do projeto. Lewis (2001) também diz 

que é um equívoco conceber a utilização de PPPs tão somente como forma de captação de 

recursos para a execução de infra-estrutura. Pela capacidade de inovação e competência em gerir 

seus ativos o setor privado é visto como mais apto a aumentar a eficiência produtiva do projeto e, 

conseqüentemente, melhorar a qualidade dos serviços prestados a menores custos. Em contra 

partida as PPPs podem ser vistas como novas oportunidades de negócio para o setor privado em 

áreas antes inexploradas por este setor. Para Brito e Silveira (2005) são duas as questões que 

permeiam o debate econômico acerca da justificativa de utilizar a PPP: a obtenção de espaços 

orçamentários para viabilizar investimentos em um quadro de restrição fiscal e a eficiência na 

prestação de serviços públicos. Inúmeras são as causas que determinaram o surgimento das PPPs 
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no Brasil, de acordo com Lima, Paula e Paula (2007), e esse fato decorre mais do que de uma 

opção político- ideológica da própria crise do Estado brasileiro. O modelo de PPPs adotado no 

Brasil baseou-se na experiência internacional, mas tem características particulares, examinadas a 

seguir. 

 

 

3.2 MARCO REGULATÓRIO DE CONTRATOS DE PPPS NO BRASIL 

 

A legislação brasileira procurou inspirar-se na experiência estrangeira de países como 

Reino Unido, França, Alemanha, Irlanda, Portugal e Chile vistos na seção anterior, entre outros. 

Em 13 de fevereiro de 1995 foi promulgada a Lei 8.987 que regulamenta as concessões privadas 

e trata da concessão de serviços públicos, precedida da execução da obra (construção), 

conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de obras públicas, e viabilizou a construção 

de estradas, portos e outros equipamentos de infra-estrutura no Brasil, até então defasados. Essa 

lei não legitimava o aporte público de capital, mas abriu caminho para que a PPP fosse instituída 

no Brasil através da Lei nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004, que estabeleceu normas gerais 

para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública, 

diferentemente de alguns países que não têm legislação específica para PPPs. Em seu art. 2º, a 

Lei 11.079/2004 define que a PPP é o contrato administrativo de concessão, na modalidade 

patrocinada (envolve contraprestação pecuniária do Estado ao agente privado adicionalmente à 

tarifa cobrada dos usuários) ou administrativa (contrato de prestação de serviços, cuja 

Administração Pública seja a usuária, direta ou indiretamente, ainda que envolva execução de 

obra ou fornecimento e instalação de bens, cabendo a ela o pagamento ao parceiro privado), 

ressalvando que a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou de 

obras públicas de que trata a Lei nº 8.987/1995, não se constitui uma PPP quando não houver 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Neste sentido, as PPPs 

surgem como uma modalidade de contratação em que os entes públicos e as organizações 

privadas, mediante o compartilhamento de riscos e com financiamento obtido pelo setor privado, 

assumem a realização de serviços e empreendimentos públicos num quadro de restrição fiscal e 

escassez de eficiência na prestação de serviços públicos (BRITO ; SILVEIRA, 2005). Na 
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experiência internacional o termo Public Private Partnership nem sempre teve a mesma 

definição que o conceito legal brasileiro de PPP, uma vez que o primeiro, em muitos casos, 

também considera concessões em geral, sociedade de economia mista, joint ventures e até 

privatizações (PEREIRA, 2006). 

O contrato de  PPP brasileiro deverá ter prazo de duração entre 5 e 35 anos, estabelecido 

pela Lei, cujo valor não poderá ser inferior a R$20.000.000,00. Para reduzir os riscos de 

insucesso observados em outros países, o art. 4º de que trata essa Lei também prevê que 

premissas básicas devem ser respeitadas: eficiência no cumprimento das missões de Estado e no 

emprego dos recursos da sociedade; respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos 

serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução; indelegabilidade das funções de 

regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do 

Estado; responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; transparência dos 

procedimentos e das decisões; repartição objetiva de riscos entre as partes; sustentabilidade 

financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. Segundo Lima, Paula e Paula 

(2007), a experiência portuguesa alerta para um aspecto que poderá comprometer o resultado da 

PPP: o lançamento independente de projetos. O planejamento e as prioridades de alocação dos 

recursos públicos no médio e longo prazo devem ser respeitados, obedecendo a um programa de 

investimentos para assegurar o melhor uso dos recursos. Logo é necessário levar em consideração 

alguns critérios: a demanda social, as opções de contratação e a estimativa do montante mínimo 

de recursos públicos capazes de viabilizar o projeto (LIMA, PAULA; PAULA, 2007).  

Em seu art. 5º, inciso III, a lei brasileira inova ao estabelecer a repartição de riscos entre 

as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica 

extraordinária. Entretanto não prevê objetivamente os critérios para essa divisão de riscos. Ainda 

no art. 5º, inciso X, § 2º, a Lei 11.079/2004 estabelece a criação de um fundo garantidor das PPPs 

para dar segurança ao pagamento dos serviços (BORGES; NEVES, 2005). Esse fundo é formado 

por ativos públicos (imóveis, títulos públicos, dentre outros), mas gerido pelo setor privado. O 

art. 9º de que trata a Lei de PPP determina que, antes da celebração do contrato de PPP, os 

parceiros privados deverão constituir uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) encarregada 

de implantar e gerir o objeto da parceria, com personalidade jurídica própria e distinta da dos 

sócios empreendedores. Essa é uma importante inovação para os contratos de PPPs (LIMA, 

PAULA; PAULA, 2007). A SPE tem papel fundamental na separação entre risco do negócio e o 
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risco da empresa, permitindo que o negócio siga em frente ainda que sem a participação de uma 

empresa ora contratada11. Cabe à SPE captar e assumir a obrigação de pagamento da dívida, além 

de administrar o empreendimento. Caso o projeto não obtenha o sucesso pretendido os credores 

podem ter direito de acesso ao controle da SPE, que se configura em outra inovação importante 

para segurança dos agentes financeiros (BORGES; NEVES, 2005). Porém para PPPs ainda a 

serem realizadas, segundo Borges e Neves (2005), as minutas a serem escritas devem cuidar 

particularmente quanto ao limite de risco mediante a desconsideração da personalidade jurídica 

da SPE, quanto à absorção de endividamentos em moedas estrangeiras pelo Estado e à aplicação 

do poder discricionário para término ou pagamento do contrato de concessão. 

Uma das condicionantes da Lei de PPP para abertura do processo licitatório (art. 10º, 

inciso VII) é a obtenção de licenciamento ambiental prévio ou expedição das diretrizes para o 

licenciamento ambiental. Franco (2007) afirma que a prévia obtenção da licença ambiental se dá 

por forma a reduzir o risco de atrasos na expedição da licença definitiva. Ocorre que a 

concessionária pode não atender às exigências necessárias previstas na licença prévia por mo tivos 

que lhe fogem ao controle, acarretando em atrasos no cronograma da obra. De fato, conforme 

Monteiro (2005), a legislação ambiental e a pressão de grupos (a população local diretamente 

afetada pelas obras ou grupos ambientalistas, por exemplo) podem forçar mudanças significativas 

no projeto após a assinatura do contrato.  

É o Comitê Gestor de PPPs (CGP), previsto no art. 14º da Lei 11.079/2004 e instituído 

pelo Decreto 5.385/05, que define os serviços prioritários para execução no regime de PPP, 

disciplina os procedimentos para celebração desses contratos, autoriza  as aberturas de  licitações e 

posteriormente aprova seus editais, aprecia os relatórios de execução dos contratos e a presta 

contas ao Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União (TCU)12. Além disso, o CGP 

contará com o apoio técnico e administrativo da Comissão Técnica das PPPs (CTP), instituída 

através do Decreto 6.037/07, capacitada a: definir os critérios de análise da conveniência e 

oportunidade de contratação do regime de PPP e os serviços prioritários; recomendar a abertura e 

autorização de procedimentos licitatórios; aprovar as minutas de editais e de contratos, propor os 
                                                 
11 No caso de falência de uma das empresas contratadas pode-se transferir o projeto para outras empresas 
interessadas (FRANCO, 2007). 
12 Pela Constituição Brasileira de 1988, o Tribunal de Contas da União recebeu poderes para, no auxílio ao 
Congresso Nacional, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 
das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade e a 
fiscalização da aplicação das subvenções e da renúncia de receitas. 
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procedimentos para celebração dos contratos de PPP e analisar eventuais modificações, dentre 

outros. Ademais, o Fundo Garantidor dos Pagamentos das PPPs (FGP) (art.16 da Lei 

nº11.079/2004) é o meio pelo qual o Estado procura atrair o setor privado oferecendo garantias de 

recursos orçamentários comprometidos com pagamentos futuros durante a vida útil do projeto  

(SOARES; CAMPOS NETO, 2006).  

Observa-se que o Governo brasileiro também adotou as qua tro características-chave 

britânicas em seu modelo de aplicação de PPPs vistas anteriormente. Além dessas, conforme  

Mesquita e Martins (2008), a Lei brasileira de PPPs prevê outros limites para efetivação da 

parceria: o Parágrafo 4º, do art. 2º afirma que é proibido celebrar um contrato de PPP que tenha 

como único objeto a contratação de mão-de-obra, a execução de obra pública ou o fornecimento e 

instalação de equipamentos; o item b, do Inciso I, do art. 10º diz que antes da abertura do 

processo licitatório a administração pública deverá verificar a compatibilidade da PPP com a Lei 

de Responsabilidade Fiscal13, fazendo com que as despesas advindas da PPP não prejudiquem o 

equilíbrio fiscal das contas públicas e institui, no seu Inciso III, que a abertura do processo 

licitatório esteja condicionado à declaração do ordenador da despesa de que as obrigações 

contraídas pela Administração Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a lei de 

diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual; o art. 27º institui que o 

financiamento público por instituição controlada pela União para viabilização da PPP fica 

limitado a 70% do total de recursos da SPE (e 80% nas áreas onde o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) 14 for inferior à média nacional; o art. 28º afirma que a União não poderá conceder 

garantia e realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma 

                                                 
13 A Lei Complementar 101, de maio de 2000, em seu Art. 1º estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. O Parágrafo 1º desse 
artigo diz que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem 
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração 
de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, 
inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.  Além disso, o Parágrafo 2º 
do mesmo Artigo informa que esferas públicas estão submetidas à Lei 101/2000, quais sejam: a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios. 
14 O IDH é formado por três componentes de mesmo peso: renda, longevidade e educação. A componente renda 
mensura a dimensão econômica do desenvolvimento humano, sendo aferida pelo PIB per capita corrigido pelo poder 
de compra da moeda de cada região. Para a componente longevidade, utiliza-se como parâmetro a expectativa de 
vida dos indivíduos ao nascer, enquanto, para o componente educação, são utilizados os índices de analfabetismo e 
da taxa de matrícula em todos os níveis de ensino. O cálculo do IDH é obtido pela média aritmética simples dos três 
componentes, que, previamente normalizados, passam a ser compreendidos no intervalo de zero a um. Quanto ma is 
próximo o índice se situar do limite superior, maior o desenvolvimento humano na região (Boletim Regional do 
Banco Central do Brasil, 2009). 
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das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses 

entes tiver excedido, no ano anterior, a 3% da receita corrente líquida do exercício ou se as 

despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 anos subsequentes excederem a 3% da receita 

corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.  

A necessidade de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do projeto advém do fato que 

a legislação que rege os contratos de concessão apresenta um duplo caráter: o interesse público e 

o privado. Dessa maneira, em todo contrato administrativo embora a administração pública 

participe de um acordo de vontades com um particular, sempre mantém alguns privilégios – as 

chamadas cláusulas exorbitantes, que lhe dão poderes unilaterais (SOARES; CAMPOS NETO, 

2006). Conforme Di Pietro (2005), as cláusulas exorbitantes são decorrentes da supremacia da 

administração pública e garantem que o interesse público seja plenamente atendido, o qual se 

sobrepuja ao particular (Princípio da Supremacia do Interesse Público). A fixação da tarifa e os 

mecanismos legais para prover a relação público-privada de segurança e estabilidade ou ainda as 

cláusulas que garantem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado nessa relação 

mostram-se vitais para o sucesso das concessões públicas (SOARES; CAMPOS NETO, 2006). 

Por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal permite-se que os investimentos referentes à PPP 

constem do orçamento federal, estadual ou municipal automaticamente, restabelecendo a 

credibilidade quanto à disponibilidade de recursos para complementação da receita (BORGES  e 

NEVES, 2005). Em suma, a necessidade do equilíbrio econômico- financeiro vem como forma de 

compensar as prerrogativas da administração pública. Aos poderes estatais de alteração e 

extinção contrapõe-se o direito do contratado de obter lucro. Assim, toda vez que o equilíbrio for 

rompido por uma alteração contratual determinada pelo agente público, o parceiro privado tem o 

direito de solicitar a revisão do valor da tarifa para que se restabeleça a relação prevista 

inicialmente entre receitas e despesas. A Lei de concessões prevê ainda a revisão e o reajuste de 

tarifas, permitindo que eventuais perdas provocadas pelo processo inflacionário sejam repostas. 

Portanto, Soares e Campos Neto (2006) afirmam que sempre que o equilíbrio econômico-

financeiro for rompido pela ação do poder concedente, o concessionário poderá solicitar sua 

recomposição por meio da revisão de tarifa. Na seção a seguir será analisado o esquema de 

operação e partilha de riscos em PPPs. 
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3.3 ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO E PARTILHA DE RISCOS EM PPPs 

 

Davies (2006) afirma que projetos de construção estão sujeitos a riscos em todos os 

estágios de seu desenvolvimento. Para o Partnerships Victoria (2001)15 os resultados do projeto 

dependem do gerenciamento dos riscos, que abrange as seguintes etapas: identificação, avaliação, 

alocação, mitigação e monitoramento/revisão. O processo de construção pode, por exemplo, 

enfrentar dificuldades, tais como, materiais defeituosos, disputas trabalhistas, entre outros, o que 

poderá acarretar num aumento do custo e do tempo previsto para término das obras (DAVIES, 

2006).  

A PPP é fundamentalmente um esquema de partilha de riscos, por isso fundos 

garantidores (“colchão de liquidez”), especificidade técnica e financiamento são elementos-chave 

nessa discussão. A Figura 2 a seguir demonstra a estr utura, de maneira geral, das PPPs 

financiadas na modalidade Project Finance, onde a SPE executa o projeto  e cuja captação de 

recursos para seu financiamento é separada economicamente da estrutura empresarial das 

empresas que a compõem (FRANCO, 2007). 

                                                 
15 É um órgão do governo australiano (que faz parte da Divisão Comercial no Departamento do Tesouro) que 
desenvolveu um guia para servir de base para todos os projetos de PPP desse país para provisão de infra-estrutura. 
Esse guia é chamado de Risk Allocation and Contractual Issues. 
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Figura 2: Exemplo de Esquema Operacional de PPP 
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Fonte: Borges e Neves ( 2005, p. 82) 
 

A princípio estes riscos deverão ser atribuídos a quem está mais apto a administrá-los. 

Oudot (2005) postula que a otimização na alocação de riscos é de fato mais relevante que a 
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longo do tempo para que os critérios de alocação funcionem. A parte que detiver maior 

conhecimento das características técnicas, estrutura e arranjos financeiros do projeto geralmente 

terá melhores condições de lidar com as conseqüências, caso o risco se materialize 
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contingências adversas (DAVIES, 2006). Para Lewis (2001) a otimização na alocação de riscos 

tem dois aspectos a observar: estipulação de incentivos necessários à otimização do 

gerenciamento dos riscos e o value for money, onde se inclui a análise de custos do projeto cuja 
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agente público e privado têm atitudes diferentes em relação à atribuição de riscos e capacidade de 

diversificação que implicam na decisão entre contrato de PPP ou concessão tradicional. 

Figura 3: Existência das PPPs versus Aquisição Tradicional 
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Fonte: Davies (2006, p.10) 

Cabe ressaltar que essa análise não leva em consideração o efeito do sistema de incentivos 

sobre o comportamento do contratado encontrado em PPPs (DAVIES, 2006).  

Conforme Campos Neto et al (2010), geralmente os riscos que podem ser referidos ao 

Poder Concedente são: 

• Exógenos (ao contrato): econômico, de força maior, de caso fortuito, financeiro de 

variações da taxa de juros e de câmbio; 

• Endógenos (ao contrato): risco político e o risco regulatório. 

A ocorrência desses riscos pode causar o desequilíbrio econômico- financeiro o que 

onerará o projeto e, caso aconteça, o contratado tem direito a solicitar a revisão da tarifa a fim de 

se restabelecer novamente o equilíbrio (CAMPOS NETO et al, 2010). Segundo o Guia de 
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Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos (2007), a mensuração dos riscos poderá 

ser feita através da elaboração de um mapa de riscos a partir do conhecimento das variáveis de 

freqüência (probabilidade de ocorrência) e severidade (impacto financeiro) que são associadas às 

perdas identificadas no projeto. Como não está no escopo dos objetivos desta pesquisa 

aprofundar o estudo dos riscos de contratos de PPP, mas sim os limites que eles impõem, serão 

primordialmente definidos apenas os que geralmente são encontrados em projetos de infra-

estrutura. As ações que buscam a redução na probabilidade de ocorrência dos riscos são 

chamadas por Franco (2007) de processo de mitigação e equivale ao esforço de diminuir a 

exposição aos riscos.  

O Quadro 1 a seguir resume as principais fontes e fatores de riscos encontrados em 

projetos de PPP. 

Quadro 1 -  Níveis, Categorias e Fatores de Riscos  
Nível de Risco Categoria de Risco  Fatores de Risco 

Político Expropriação ou nacionalização de ativos 
Inflação   
Taxa de Juros   Macroeconômico 
Câmbio 
Alteração na legislação geral (tributação, trabalhista, 
etc.) 

Legal 

Alteração na legislação do marco regulatório setorial 
Natural - terremotos, enchentes, furacões, secas, 
deslizamento de terras 

Macro 

Força Maior 

Social - guerras, boicotes, tumulto, atos de terrorismo 
Disponibilidade e custo 

Atraso nas desapropriações 
Condições geológicas  

Localização – terra 

Descobertas arqueológicas 

Approvals 
Atraso (ou elevação de custos) na obtenção das 
autorizações necessárias (e.g. Licença Ambiental) 

Design 
Inadequação do projeto com as especificações do 
serviço a ser prestado 
Atrasos 
Orçamento - Cost overrun 
Defeitos latentes 

Construção 

Alterações de design ex-post 
Operacional Cost overrun  

Operação Manutenção mais freqüente e/ou mais cara que o 
esperado 

Meso 

Mercado Demanda 
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Tarifas  
Risco de Ativo Risco residual  

Default Sponsor suitability risk 
Inexperiência em PPP 
Distribuição inadequada de autoridade e 
responsabilidade 

Micro Relacionamento 

Falta de compromisso de ambas as partes  
 Fonte: Franco (2007, p. 58) 

As categorias de riscos podem ser definidas assim (FRANCO, 2007): o risco político pode 

ser considerado em razão das incertezas quanto a futuras ações do Estado; já os riscos 

macroeconômicos referem-se às flutuações nas taxas de câmbio, juros e inflação; por sua vez o 

risco legal diz respeito ao risco de alteração dos direitos e obrigações dos agentes públicos e 

privados por parte do Estado; os riscos de força maior estão relacionados a eventos inesperados, 

onde não haja formas de controle dos mesmos; o risco de localização refere-se aos riscos 

advindos do local selecionado para construção do ativo; risco de approvals é quando, por 

exemplo, ocorrem atrasos na emissão da Licença Ambiental; os riscos de design, construção e 

operação dizem respeito à possibilidade que cada uma dessas etapas da obra seja conduzida de 

maneira que resulte em aumento de riscos; riscos de demanda, por sua vez, são considerados os 

resultantes de variações inesperadas na demanda que propiciem declínio da receita; os riscos de 

ativos relacionam-se ao valor e condições que os ativos possuirão ao final do contrato, quando 

forem devolvidos ao Estado; risco de default refere-se à incapacidade do concessionário, através 

da SPE, de cumprir suas obrigações contratuais e, em geral, ocorre insolvência ou inadequação 

do agente privado.  

Conforme Cabral e Lazzarini (2008) e Lewis (2001) os riscos devem ser delegados à parte 

mais apta a resolvê-los ao menor custo. Portanto, os resultados oriundos da falta do processo 

licitató rio devem ser absorvidos pelos Governos e os riscos financeiros ligados à busca de 

financiamento e à variação das taxas de juros ex-post podem ser alocados aos operadores 

privados. Já as condicionantes econômicas ex-ante dizem respeito fundamentalmente aos 

Governos.  Ainda que a Lei de PPP pretenda proporcionar um ambiente onde haja redução da 

insegurança para os investidores privados, as iniciativas para implementação de PPP no Brasil 

encontram-se num estágio inicial, dada a necessidade de delinear os contornos dos projetos 
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existentes e adequar os contratos, que demandam esforços e tempo para se concretizarem (Anexo 

A). 

O risco demanda, considerado outro risco relevante num projeto de PPP, é compartilhado 

entre as partes, ao contrário dos contratos de concessão convencionais onde este risco é do 

concessionário. Ele resulta de variações na demanda não previstas e que promovem diminuição 

da receita (FRANCO, 2007). Segundo o Partnerships Victoria (2001) as questões que afetam o 

risco de demanda estão intimamente relacionadas às que afetam o risco operacional e surgem na 

fase de operação do projeto, quando os serviços contratados já estão sendo ofertados ao usuário 

final, que pode ser o Governo, o Governo em nome dos consumidores ou diretamente a 

população. Os projetos cujo pagamento é baseado no volume demandado, portanto que 

dependem de sua utilização, estarão expostos aos riscos de demanda (PARTNERSHIPS 

VICTORIA, 2001). São identificados pelo Partnerships Victoria (2001) alguns elementos que 

potenc ializam o risco de demanda, representados no Quadro 2 a seguir: 

Quadro 2 - Eventos que Potencializam a Materialização do Risco de Demanda 

Evento Exemplo 

Declínio da atividade econômica 
Redução na atividade comercial, reduzindo a demanda por serviços 
tarifados (e.g. rodovias) 

Muda nças nas políticas públicas do 
Governo 

Mudanças nas políticas de segurança pública impactam na demanda 
por prisões ou por funções judiciais 

Introdução de novos competidores 
ou produtos substitutos Alternativa de transportes (e.g. novas rodovias) 

Surgimento de preços competitivos 
para serviços alternativos  

Estacionamento para hospital executado em modelo de PPP 
competindo com opções externas de estacionamento. 

Mudanças na composição do 
público-alvo ou demográficas 

Envelhecimento populacional ou aumento da população acima das 
expectativas 

Obsolescência técnica ou inovações Concorrência poderá adotar novas tecnologias ou inovações 

Mudança no foco da atividade 
industrial 

Redução ou transferência geográfica da atividade econômica 
causando, por exemplo, o isolamento de um terminal portuário 

Fonte: Partnerships Victoria (2001, p. 74) 

O compartilhamento do risco de demanda pode ser realizado por meio de 

complementação de receita fixa ou remuneração variável e seu pagamento é condicionado à 

prestação do serviço público, podendo variar conforme padrões de desempenho. Além deste, para 
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Monteiro (2005), o risco ambiental é um dos principais responsáveis pelo aumento de custos 

extras e atrasos em obras de infra-estrutura. Isso ocorre pela falta de licenciamento ambiental 

definitivo antes do processo licitatório e por mudanças na legislação ambiental durante a vigência 

do contrato. 

Para tentar minimizar algumas dificuldades apresentadas anteriormente na aplicação das 

PPPs deve-se levar em conta estratégias de alocação dos principais riscos vistos. Franco (2007) 

postula que é essencial no processo de gerenciamento de riscos a observância adequada das 

etapas de identificação, avaliação e mitigação dos riscos para o sucesso de sua alocação. Segundo 

Borges e Neves (2005) para mitigar os riscos os editais e contratos de PPPs deverão identificar as 

metas dos projetos, prever formas de medição da sua realização e revisão econômico- financeira 

dos contratos, dentre outros. Já para Cabral (2006), Levy e Spiller (1994), para reduzir alguns 

desses riscos a existência de agentes reguladores imparciais e autônomos, com mecanismos de 

incentivos que contemplem recompensas e punições, garantirá os “credible commitment”, 

estabelecendo um compromisso confiável entre as partes. A adequação dos instrumentos de 

regulação a cada contexto é de extrema importância e  a criação de mecanismos e regras que 

levem a um compromisso institucional estável e que não só incentivem a participação privada 

como também a perpetuem garantirão, a priori, a manutenção da parceria (FADUL, 1995). Em 

setores como o de infra-estrutura onde ocorre a participação dos dois setores, público e privado, 

esses aspectos devem ser levados em consideração. 

Em sua pesquisa empírica Ferreira e Araújo (2005) comprovam os efeitos positivos de 

investimentos em infra-estrutura sobre o desenvolvimento de um Estado. Bernardo (2005) 

corrobora a análise de Ferreira e Araújo (2005) afirmando que a importância do setor de logística 

e transporte de um Estado em pleno desenvolvimento é amplamente reconhecida e, para que o 

crescimento econômico seja potencializado, torna-se necessária a expansão dos investimentos em 

infra-estrutura, particularmente no transporte de longa distância de cargas por meio de ferrovias 

(produtos agroindustriais, minérios, etc.).  Para Cabral e Silva Junior (2011) um dos principais 

obstáculos ao crescimento econômico no Brasil de maneira sustentada é a ausência de 

investimentos em infra-estrutura logística. Com base nessas análises, a seguir será caracterizado o 

setor ferroviário brasileiro, será discutido o marco regulatório vigente e instituições presentes 

nesse setor. 
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4  SETOR FERROVIÁRIO 

 

As ferrovias são tidas como um dos meios mais eficazes no transporte de longas 

distâncias, dado que o custo do serviço é reduzido em razão da escala transportada, além de 

promoverem a integração regional (CAMPOS NETO et al, 2010). Porém, os altos investimentos 

demandados pelo setor ferroviário possuem uma série de características peculiares que 

justificaram, ao longo do tempo, a intervenção do Governo, direta ou indiretamente, em maior ou 

menor grau, no intuito de assegurar a provisão destes serviços e preservar o interesse social, pois 

implicam em: existência de economias de escala (o preço médio é reduzido à medida que a 

produção/oferta aumenta) e custos fixos elevados, que se traduzem numa barreira estrutural à 

entrada (BESANKO et al, 2006) e que caracteriza os monopólios naturais, onde uma única firma 

pode fornecer o bem ou serviço a um mercado inteiro a um custo inferior ao que poderia ser 

praticado por duas ou mais firmas16; prazos de maturação longos; alto grau de especificidade dos 

ativos (pouca flexibilidade para usos alternativos). A especificidade do ativo, por exemplo, gera 

custos irrecuperáveis no setor ferroviário e ocorre independentemente da tomada de decisão, pois  

quando um ativo é muito específico (como é o caso da infra-estrutura ferroviária) dificulta a 

realização de interações informais entre os agentes e confere à transação um caráter 

fundamentalmente econômico17. (BESANKO et al, 2006). 

Conforme dizem Ferreira e Milliagros (1999), prevalece a falta de recursos por parte do 

Estado o que ocasiona a redução na qualidade dos serviços prestados. No princípio dos anos 80, 

com a redefinição do papel do setor público frente à demanda por bens e serviços de infra-

estrutura, tiveram início as discussões sobre a crise do Estado e a necessidade de sua reconstrução. 

O ponto central nesse processo, como afirma Araújo (2006), é a transferência dessas atividades 

para o setor privado, desonerando o setor público dos gastos com grandes investimentos, reduzindo 

o desequilíbrio fiscal e elevando a eficiência nos setores de infra-estrutura. A seguir se fará um 

breve histórico a respeito do surgimento das ferrovias no Brasil, seu desenvolvimento ao longo do 

tempo e se discutirá o atual contexto do setor. 

                                                 
16 As companhias de distribuição de água são um exemplo de monopólios naturais. Os custos fixos de construção das 
redes de distribuição seriam demasiado elevados para que duas ou mais empresas o fizessem. 
17 Quando o grau de especificidade do ativo é pequeno não há razão para se estabelecer uma estrutura de governança 
complexa e as transações  podem se dar através do mercado, onde as relações são cooperativas e se estabelecem 
vínculos de confiança. 
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4.1 UM BREVE HISTÓRICO DAS FERROVIAS NO BRASIL E SEU ATUAL CONTEXTO 

 

Para Castro (2002) são três os ciclos de evolução institucional ferroviária: o primeiro teve 

início com a implantação das primeiras ferrovias financiadas com capital privado inglês, dentre 

outros, entre 1852 e 1900, por meio de concessões do Governo e da garantia de taxas de retorno 

lucrativas. O segundo ciclo se deu durante o processo de nacionalização das ferrovias financiadas 

por empréstimos estrangeiros garantidos pelo Tesouro. Sendo assim, já em 1929 o Estado detinha 

67% das companhias ferroviárias e administrava 41% da rede nacional. Em 16 de março de 1957, 

através da Lei 3.115, foi criada a Rede Ferroviária Federal (RFFSA), demarcando o inicio de 

equilíbrio do segundo ciclo. A crise da década de 80 propicia o inicio do terceiro ciclo: a 

desestatização do setor ferroviário. De acordo com o Banco Mundial (2005), o sucesso ou 

fracasso das reformas no setor de infra-estrutura pode ser medido pelos benefícios alcançados na 

qualidade e cobertura dos serviços, reduções das tarifas, maximização dos retornos, redução dos 

riscos e diminuição dos gastos públicos. Também afirma o Banco Mundial (2007) que a causa na 

redução nos investimentos em infra-estrutura no Brasil foi a substancial redução dos gastos do 

setor público, que caíram de 3,6% do Produto Interno Bruto (PIB), entre 1981 e 1985, em média, 

para 1% do PIB no período 1996 a 2000, o que significa uma redução de 2,6 %18. Mais de 50% 

dessa retração aconteceu entre 1986 e 1995, anteriormente ao período de privatizações no setor 

de infra-estrutura e do ajuste fiscal (1999-2002). A escassez desse modal de transporte pode ser 

observada não só pelo tamanho da sua malha (Tabela 1) como também por sua baixa 

produtividade (LANG, 2007). 

A Rede Ferroviária Federal (RFFSA), em 1984, não conseguia gerar recursos que 

suprissem as dívidas contraídas (LANG, 2007). Historicamente a malha ferroviária brasileira era 

fragmentada e as concessões e privatizações consolidaram esse processo, subdividindo a RFFSA 

em seis monopólios geograficamente dispersos. Essa fragmentação limitou o volume do 

transporte de carga e reduziu a competitividade do setor em relação a outros meios de transporte, 

o que afetou sua sustentabilidade financeira.  Leilões públicos foram realizados e então 

concedidos 25.599 quilômetros de estradas de ferro a empresas privadas entre março de 1996 e 

novembro de 1998, por meio da inclusão da RFFSA, em 1992, no Programa Nacional de 

                                                 
18  Correspondentes a 90% do declínio geral de 2,87%. 
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Desestatização19 (PND) através do Decreto n.º 473, de 10 de março de 1992, que dá início à 

transferência de suas malhas para a iniciativa privada20. Através desse Programa o Governo 

federal colocou em prática ações voltadas para a privatização, concessão e delegação de serviços 

públicos de transporte nos âmbitos federal, estadual e municipal. Cabral e Silva Junior (2011) 

ressalvam que esse processo é denominado erroneamente de privatização, quando ocorre 

efetivamente a transferência da propriedade do ativo para o setor privado. No modal ferroviário, 

particularmente, o PND visa: desonerar o Estado; melhorar a alocação de recursos; aumentar a 

eficiência operacional; fomentar o desenvolvimento do mercado de transportes; e melhorar a 

qualidade dos serviços (ANTT, 2011). 

Em 28 de julho de 1997 a maior extensão é outorgada pelo Governo Federal à Companhia 

Vale do Rio Doce (hoje chamada de VALE), com período de exploração por trinta anos, 

prorrogáveis por mais trinta (Estrada de Ferro Vitória-Minas e da Estrada de Ferro Carajás, 

utilizadas primordialmente no transporte de minério dessa companhia). Entre 1996 e 1998 

(Anexo B)  o Governo Federal passou para a iniciativa privada, por meio de concessão, os 28,8 

mil quilômetros da malha ferroviária brasileira. Desde 1957, a malha ferroviária brasileira 

encolheu 11 mil quilômetros. Esse processo também resultou na liquidação da RFFSA a partir de 

07 de dezembro de 1999 (BRASIL, 2010). 

Em 2009 a concessão das ferrovias pertencentes à extinta RFFSA estáva  distribuída 

conforme a Tabela 1 a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Instituído pela Lei 8.031 de 12 de Abril de 1990 instituiu o Programa Nacional de Desestatiza ção, cujo processo de 
desestatização do setor ferroviário teve início em 10 de Março de 1992.  
20  O Decreto 473/92 previa a concessão por 30 anos, prorrogáveis por mais 30. 
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Tabela 1: Extensão da Malha Ferroviária – 2009 – Extensões em Quilômetros (Km) 
 Bitola 

Operadoras Reguladas pela ANTT Origem 
1,60 1,0 1.435 Mista 

Total 

ALLMO – América Latina Logística Malha Oeste 
S.A. RFFSA   1.945 

- 
  1.945 

FCA – Ferrovia Centro-Atlântica S. A. RFFSA   7.910 - 156 8.066 
MRS – MRS Logística S.A. RFFSA 1.632 - - 42 1.674 
FTC – Ferrovia Tereza Cristina S.A. RFFSA - 164 - - 164 
ALLMS – América Latina Logística Malha Sul S.A. RFFSA - 7.293 - 11 7.304 
FERROESTE – Estrada de Ferro Paraná Oeste - - 248 - - 248 
EFVM – Estrada de Ferro Vitória a Minas - - 905 - - 905 
EFC – Estrada de Ferro Carajás  - 892 - - - 892 
TNL – Transnordestina Logística S.A. RFFSA - 4.189 - 18 4.207 
ALLMP - América Latina Logística Malha Paulista 
S.A. RFFSA 1.463 243 

- 
283 1.989 

ALLMN - América Latina Logística Malha Norte 
S.A. - 500 - 

- 
- 500 

VALEC / Subconcessão: Ferrovia Norte-Sul S.A. - 571  - - - 571 
Subtotal    5.058 22.897 - 510 28.465 

 Bitola 
Demais Operadoras  Origem 

1,60 1,0 1.435 Mista 
Total 

CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - 63 149 - - 212 
CPTM/Supervia/Trensurb/CENTRAL - 537 75 - - 612 
Trombetas/Jarí - 68 35 - - 103 
Corcovado/Campos do Jordão - - 51 - - 51 
E. F. Amapá - - - 194 - 194 

Subtotal  - 668 310 194 - 1.172 
TOTAL - 5.726 23.207 194 510 29.637 

Fonte: BRASIL (2010) 

Percebe-se, na Tabela 1, que a FCA possui 7.910 quilômetros de ferrovias com bitolas de 

1,0 metro e 156 quilômetros com bitola mista. A falta de padronização no tamanho das bitolas 

dificulta a ampliação da rede e impede um fluxo maior de trens em distâncias mais longas 21, uma 

vez que a as diferentes larguras das linhas férreas complicam a integração com outras malhas 

para passagem dos trens. Do total da malha aproximadamente 80% são de bitola estreita ou mista, 

mais antiga e menos competitiva, e apenas 5,7 mil quilômetros têm bitola larga (IPEA, 2010). 

Além disso, segundo Lang (2007), é comprovada a superioridade técnica da bitola larga. Cabe 

                                                 
21 O tipo de material rodante utilizado em uma ferrovia depende da bitola desta, isto é, da largura entre os dois trilhos 
em que correrá a composição. Existem no mundo pelo menos 16 medidas diferentes de bitola em uso, fruto das 
opções tecnológicas de cada país. No Brasil, é possível encontrar quatro tipos diferentes de bitola: i) métrica, com 1 
metro de distância entre os trilhos; ii) larga, com largura de 1,60 metro; iii) internacional com 1,435 metro entre os 
trilhos; e iv) mista, conjugando dois tipos diferentes de bitola.  
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ressaltar que o custo do transporte de commodities, tais como soja e minério de ferro, feito por 

longas distâncias reflete significativamente no preço final dos produtos (SOARES; CAIXETA 

FILHO, 1997). A Figura 4 a seguir mostra a distribuição espacial das malhas e respectivas 

concessionárias no território brasileiro em 2009. 

O Quadro 3 a seguir mostra os principais produtos transportados através de ferrovias no 

Brasil em 2009. São diversos: minérios (ferro, manganês, calcário siderúrgico, carvão mineral, 

ferro gusa, coque, cobre, alumínio), produtos agrários (celulose, soja e farelo, açúcar, milho, 

adubos e fertilizantes, trigo, óleo vegetal) derivados de petróleo e álcool, areia, produtos químicos 

(fosfato, cloreto de potássio), cimento e contêineres de carga.  

 
Quadro 3 - Características da Produção de Transporte Ferroviário das Concessionárias em 
2009 

Concessionárias Clientes Principais Produtos Transportados 

ALLMO 29 
Minério de ferro, celulose, soja e farelo, açúcar, manganês, derivados de 
petróleo e álcool e areia 

FCA 161 
Soja e farelo, calcário siderúrgico, minério de ferro, fosfato, açúcar, milho 
e adubos e fertilizantes 

MRS 100 
Minério de ferro, carvão mineral, produtos siderúrgicos, ferro gusa, 
cimento, soja 

FTC 16 Carvão mineral, contêiner 

ALLMS 349 Soja e farelo, açúcar, derivados de petróleo e álcool, milho, cimento 

FERROESTE 28 Soja e farelo, milho, contêiner, trigo 

EFVM  89 Minério de ferro, carvão mineral, coque, produtos siderúrgicos, celulose 

EFC 24 
Minério, ferro gusa, manganês, cobre, combustíveis derivados do petróleo 
e álcool 

TNL 53 Cimento, derivados de petróleo, alumínio, calcário, coque 

ALLMP 65 
Açúcar, cloreto de potássio, adubo, calcário e derivados de 
petróleo e álcool 

ALLMN 45 Soja e farelo, milho, óleo vegetal, adubo, combustível 

FNS 8 Soja e fare lo, areia, fosfato, cloreto de potássio 
   
Fonte: BRASIL (2010) 
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Figura 4 - Distribuição Espacial das Principais Ferrovias do Brasil – 2009 

 
Fonte e elaboração: ANTT (2009) 

O PND, relativamente à modalidade ferroviária, tinha como principais objetivos: 

desonerar o Estado, melhorar a alocação de recursos, aumentar a eficiência operacional, fomentar 

o desenvolvimento do mercado de transportes e melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

Ainda segundo o Banco Mundial (2007), o aumento do investimento privado no Brasil não foi 

suficiente para compensar a queda nos gastos públicos. Além disso, no Brasil, o crescimento do 

financiamento privado para infra-estrutura nesse mesmo período foi dirigido principalmente à 

transferência (alienação) de bens e não à expansão do estoque de infra-estrutura 22 (BANCO 

MUNDIAL, 2007). Assim, a reorganização do setor ferroviário brasileiro foi iniciada com a 

reestruturação da propriedade. Como não existiam restrições à aquisição de ações pelos grandes 

usuários ou fornecedores foram vários os problemas de governabilidade que prejudicaram o 

desempenho do setor, tais como a estrutura comercial, que por vezes foi integrada de forma 

vertical e propiciou o abuso de poder por meio da discriminação de preços, do bloqueio de acesso 

                                                 
22 Até mesmo no setor de telecomunicações, onde os contratos de concessão estimularam novos investimentos e 
levaram a uma expansão na cobertura dos serviços, a grande maioria dos recursos foi utilizada para aquisição de 
doze Companhias do Sistema Telebrás, que haviam sido desestatizadas. 
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e do racionamento do serviço. O processo de reestruturação de propriedade, conforme o Banco 

Mundial (2007), foi complementado pela reorganização operacional, consolidada por diversas 

resoluções da agência reguladora do setor. Com a realização da reforma os resultados financeiros 

e operacionais do setor ferroviário brasileiro melhoraram: o transporte de cargas aumentou 9,6% 

e os investimentos cresceram 66,2% entre 2003 e 2004 (BANCO MUNDIAL, 2007).  

No entanto, Campos Neto et al (2010) entendem que o Governo Federal pretendeu com as 

privatizações e concessões realizadas a partir da década de 90 focar o interesse muito mais na 

elevação da arrecadação (as concessionárias pagam pelo direito de outorga pelo direito de uso) do 

que incentivar a eficiência econômica. Para analisar tal assertiva, far-se-á na próxima seção uma 

análise das instituições que permeiam o setor ferroviário brasileiro e do marco regulatório 

existente, pois, segundo North (1991), a eficiência de um sistema econômico pode ser avaliada 

também a partir do comportamento das instituições, examinando-se a forma como se relacionam 

e de que maneira estas estão arranjadas na sociedade.  

 

 

4.2 MARCO REGULATÓRIO E STAKEHOLDERS DO SETOR FERROVIÁRIO NO BRASIL 

 

Com o intuito de regular as ações dos agentes como forma de preservar o interesse 

público e aumentar a eficiência econômica23, surgem instituições particularmente voltadas para a 

gestão e coordenação das transações para redução dos custos a estas associados. Para North 

(1991) o papel fundamental das instituições é regular as transações econômicas, reduzindo a 

incerteza, de maneira a tornar os ganhos de comércio e a especialização técnica possíveis. É a 

                                                 
23 O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) responde pela garantia de uma economia competitiva por 
meio da prevenção e repressão de ações que constituam infração à ordem econômica (limitar, falsear ou prejudicar a 
livre concorrência, dominar um mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os lucros, impedir 
ou limitar o acesso de novos entrantes, etc.) e é formado por três órgãos: o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE), a Secretaria de Direito Econômico (SDE) e a Secretaria de Acompanhamento Econômico 
(SEAE). O CADE é regulamentado pela Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994 e tem a finalidade de orientar, 
fiscalizar, prevenir e apurar abusos de poder econômico, exercendo papel tutelar da prevenção e da repressão a tais 
abusos, tendo por responsabilidade, por exemplo, verificar as conseqüências de mercado de operações e compra e 
fusão entre empresas de um mesmo setor e que possam gerar situações de quase monopólio e colabora com as 
agências reguladoras.  
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observância das instituições, dentro da implicação de restrições, que leva à estruturação das 

integrações soc iais (NORTH, 1991).  

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)24 é a instituição responsável pela 

regulação e fiscalização do setor ferroviário no Brasil. Por meio dessa agência o Estado intervém 

no setor em benefício do bem-estar social, intermediando as relações entre o Estado e os 

operadores privados. Além da ANTT, é de competência do Ministério dos Transportes (MT) a 

formulação, coordenação, supervisão das políticas, definição das prioridades nos planos de 

investimentos e é responsável pela aprovação dos planos de outorgas, dentre outros (BRASIL, 

2010). Com a criação da ANTT, instituída pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, houve 

ganhos no processo de regulação (CAMPOS NETO et al, 2010). É competência da ANTT 

conforme o art. 25º da Lei nº10.233/2001 que discorre particularmente sobre o transporte 

ferroviário : publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão para 

prestação de serviços de transporte ferroviário; administrar os contratos de concessão e 

arrendamento de ferrovias celebrados até a vigência desta Lei; fiscalizar diretamente, com o 

apoio de suas unidades regionais, ou por meio de convênios de cooperação, o cumprimento das 

cláusulas contratuais de prestação de serviços ferroviários e de manutenção e reposição dos ativos 

arrendados; regular e coordenar a atuação dos concessionários, assegurando neutralidade com 

relação aos interesses dos usuários, orientando e disciplinando o tráfego mútuo e o direito de 

passagem de trens de passageiros e cargas e arbitrando as questões não resolvidas pelas partes 

(ANTT, 2011). Através das agências reguladoras é fortalecido o poder regulador e fiscalizador do 

Estado (PÊGO FILHO, CÂNDIDO JUNIOR; PEREIRA, 1999).  

Os atributos que estabelecem quem são os stakeholders de um determinado ambiente são 

a legitimidade, o poder (exercido) e a relevância (questões ambientais, por exemplo) (ANTONIO, 

2007). Portanto, além da ANTT e do MT, os principais stakeholders que fazem parte do setor 

ferroviário brasileiro (e podem afetar ou serem afetados por qualquer alteração no setor) são a 

Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga (ANUT), a Associação Nacional dos 

Transportadores Ferroviários (ANTF) (Tabela 1), a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias 

                                                 
24 A Lei Lei nº 10.233/2001 dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho 
Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras 
providências. 
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S.A. (VALEC)25 e a população de modo geral. O Quadro 4 mostrado a seguir revela os principais 

stakeholders do setor. 

Quadro 4 - Principais Stakeholders do Setor Ferroviário no Brasil 

Stakeholders Descrição 
Ministério dos 
Transportes  

Órgão do Governo responsável pela formulação, coordenação e 
supervisão das políticas relacionadas ao setor de transportes, dentre 
outras atribuições  

Agência Nacional de 
Transportes Terrestres – 
ANTT 

Autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes e cabe a ela 
administrar os contratos de concessão e arrendamento de ferrovias 
celebrados até à vigência da Lei nº10.233/2001, fiscalizar a prestação de 
serviços e a manutenção dos bens arrendados; Competências: 
Concessão - ferrovias, rodovias e transporte ferroviário associado à 
exploração da infra-estrutura; Permissão - transporte coletivo regular de 
passageiros pelos meios rodoviário e ferroviário não associados à 
exploração da infra-estrutura; Autorização - transporte de passageiros 
por empresa de turismo e sob regime de fretamento, transporte 
internacional  de cargas , transporte multimodal e terminais  

Valec  Empresa vinculada ao Ministério dos Transportes que tem por função 
social a construção e exploração de infra-estrutura ferroviária 

Associação Nacional dos 
Transportadores 
Ferroviários - ANTF 

Entidade civil sem fins lucrativos, de âmbito nacional, cujo fim é 
promover o desenvolvimento e o aprimoramento do transporte 
ferroviário do país. São associadas: América Latina Logística Malha Norte 
S.A(ex-Ferronorte), América Latina Logística Malha Oeste S.A(ex-
Novoeste), América Latina Logística Malfa Paulista S.A(ex-Ferroban), 
América Latina Logística Malha Sul S.A, Transnordestina Logística S.A(ex -
CFN), VALE, Ferrocia Centro Atlântica S.A (FCA), Ferrovia Tereza Cristina, 
MRS Logística S.A 

                                                 
25 A Valec é uma empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, criada nos termos previstos na Lei n° 11.772, 
de 17 de setembro de 2008 e está vinculada ao Ministério dos Transportes. A função social da Valec é a construção e 
exploração de infra -estrutura ferroviária e a ela compete, entre outros, administrar os programas de operação da 
infra-estrutura ferroviária, nas ferrovias a ela outorgadas; coordenar, executar, controlar, revisar, fiscalizar e 
adminis trar obras de infra-estrutura ferroviária que lhes forem outorgadas; desenvolver estudos e projetos de obras de 
infra-estrutura ferroviária; construir, operar e explorar estradas de ferro, sistemas acessórios de armazenagem, 
transferência e manuseio de produtos e bens a serem transportados e, ainda, instalações e sistemas de interligação de 
estradas de ferro com outras modalidades de transportes; promover o desenvolvimento dos sistemas de transporte de 
cargas sobre trilhos, objetivando seu aprimoramento e a absorção de novas tecnologias; celebrar contratos e 
convênios com órgãos nacionais da administração direta ou indireta, com empresas privadas e com órgãos 
internacionais para prestação de serviços técnicos especializados. A Valec detém a concessão para a construção e 
operação da EF-151/Ferrovia Norte-Sul (FNS), e também a concessão das seguintes ferrovias: EF -267, de Panorama 
(SP) a Porto Murtinho (MS); EF -334 – Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que, partindo de Ilhéus, na Bahia, chega 
a Figueirópolis, no Tocantins, onde se liga à Ferrovia Norte-Sul, num total de 1.490 km; e a EF -354 – Ferrovia de 
Integração Centro-Oeste (FICO). 
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Associação Nacional dos 
Usuários do Transportes 
de Cargas- ANUT 

Acelor Mittal Brasil S.A.; Companhia Siderúrgica Nacional-CSN; Gerdau; 
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS; V&M do Brasil 
S.A.; Holcim (BRASIL) S.A.; Votorantim Cimentos Brasil LTDA.; ADM DO 
BRASIL LTDA; BUNGE Alimentos S.A.; COPEBRÁS LTDA.; BRASKEM S.A.; 
CARBOCLORO S.A. – IND. Quími cas; Celulose Nipo-Brasileira S.A. -  
CENIBRA; Votorantim Metais Zinco S.A.; Associação de Produtores de 
Bioenergia do Estado do Paraná - ALCOPAR; Auricchio Barros Extração de 
Areias e Pedra LTDA  

IBAMA - Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis   

Órgão Ambiental, responsável pela liberação das licenças ambientais 

População em geral, 
grupos ambientalistas 

--- 

Fonte: Elaborado pela autora 

Fiocca (2005) afirma que no Brasil aproximadamente 62% do transporte de cargas é 

realizado pelo modal rodoviário, enquanto que 25% dessa logística ocorre através das ferrovias. 

A atual matriz de transportes brasileira revela o desafio do Estado, diante de um território de 

dimensões continentais, em ter um sistema logístico integrado que suporte o crescimento da sua 

economia, superando o obstáculo da concentração em torno do modal rodoviá rio. Esses dados 

assemelham-se aos da VALEC (2010), conforme Gráfico 1  a seguir.  

Gráfico 1 - Participação do Modal Ferroviário na M atriz de Transporte de Cargas  – 2008 

 
Fonte: VALEC, 2009 

Uma das necessidades apontadas por estudos preliminares de programas do Governo 

Federal, particularmente o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)26, indicou uma 

                                                 
26 Programa de desenvolvimento que consiste em um conjunto de medidas destinadas a incentivar o investimento 
privado, aumentar o investimento público em infra-estrutura e remover obstáculos (burocráticos, administrativos, 
normativos, jurídicos e legislativos) ao crescimento. 
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deficiência logística no transporte de cargas no Brasil, seja ele rodoviário, ferroviário, 

hidroviário -marítimo ou aéreo. Por meio desse e outros programas para estimular o 

desenvolvimento o Governo Federal espera corrigir essa distorção. Lançado pelo Governo 

Federal em janeiro de 2007, o PAC tinha por objetivo a criação de condições para a aceleração do 

crescimento econômico, o aumento do número de empregos e melhorar as condições de vida da 

população brasileira. Segundo Campos Neto et al (2010) o programa é baseado em três medidas: 

incentivar o investimento privado; aumentar o investimento público em infraestrutura; e remover 

obstáculos burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos e legislativos ao crescimento. 

O marco regulamentar nacional do transporte ferroviário é o Regulamento dos 

Transportes Ferroviários (RTF) e foi aprovado pelo Decreto nº 1.832, de março de 1996 

(CASTRO, 2002). Entre as suas principais características, o RTF disciplina a segurança nos 

serviços ferroviários e as relações entre a Administração Pública e as administrações ferroviárias; 

as administrações ferroviárias, inclusive no tráfego mútuo 27; e as administrações ferroviárias e os 

seus usuários (o concessionário é o prestador do serviço de transporte associado à exploração da 

infra-estrutura). Ademais permite a entrada de empresas privadas, conforme o art. 2º, na 

construção, operação ou exploração comercial dos serviços de transporte ferroviário mediante 

concessão da União. No entanto, a despeito do mérito de retirar vários aspectos irrelevantes dos 

anteriores (LANG, 2007), o RTF pouco evoluía de maneira a detalhar os critérios de 

regulamentação dos pontos críticos do setor, tais como: tarifas (propicia a prática de tarifas 

elevadas), desativação de ramais antieconômicos, responsabilidade sobre os investimentos, 

penalidade sobre o abandono de ativos ferroviários, interpenetração28 e tráfego mútuo (que 

dificultam a integração da malha).  

Campos Neto et al (2010) afirmam que para o setor ferroviário é imprescindível que haja: 

um marco regulatório claro e estável; instituições com grande capacidade de financiamento; 

investimentos elevados; e longo prazo de maturação dos investimentos. No entanto, Campos 

Neto et al (2010) ressalvam que os contratos do setor ferroviário brasileiro não deixam claro  

quais investimentos cabem às concessionárias e quais ao poder público e que as dificuldades 
                                                 
27 Tráfego mútuo é definido, conforme mesma Resolução, como a “operação em que uma concessionária, 
necessitando ultrapassar os limites geográficos de sua malha para complementar uma prestação de serviço público de 
transporte ferroviário, compartilha recursos operacionais, tais como material rodante, via permanente, pessoal, 
serviços e equipamentos, com a concessionária em cuja malha se dará o prosseguimento ou encerramento da 
prestação de serviço, mediante remuneração ou compensação financeira”. 
28 É a integração de duas malhas que pode ocorrer por mecanismos de tráfego mútuo ou direito de passagem.  
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existentes quanto ao marco regulatório vigente (por exemplo, a capacidade da via férrea é o 

limite dos investimentos privados, já que os investimentos realizados pelas concessionárias são 

reversíveis ao Poder Concedente) restringem o investimento privado. Assim, faz-se necessária a 

intervenção do Estado quer seja no investimento direto e administração das ferrovias, quer seja 

no uso de incentivos que atraiam o investimento privado. Dessa maneira, havendo longas 

distâncias a serem percorridas e grandes volumes há, conseqüentemente, vantagens econômicas 

para atrair o setor privado. Vilaça (2010a) corrobora essa análise ao afirmar que a segurança 

jurídica nos contratos de longo prazo somada a padrões corretos de competitividade entre os 

diversos modais de transporte influenciam a captação de recursos privados no setor ferroviário , 

ou seja, o setor privado priorizará seus investimentos para trechos com efetiva demanda por 

transporte.  

Conforme visto anteriormente um dos possíveis arranjos para implantação de ferrovias é a 

PPP. No entanto, por ter características peculiares, Campos Neto et al (2010) postulam ser 

necessário que o contrato de PPP para ferrovias contenha cláusula que garanta o tráfego mútuo ou 

direito de passagem29 por parte do concessionário, pois são grandes as dificuldades de 

interpenetração de uma concessionária ferroviária na malha de terceiros. Isso se deve pelo fato de 

que os editais de licitação prevêem que o tráfego mútuo seja o primeiro critério dessa interface e 

não o direito de passagem. Ou seja, uma ferrovia sempre dependeria operacionalmente da outra 

para atingir novos mercados onde, por vezes, concorreria com essa outra concessionária 

(mercadorias similares). Conforme Góes (2011), desde a privatização da RFFSA o direito de 

passagem nunca foi aplicado por falta de regras claras, uma vez que o contrato de concessão 

estabeleceu cláusulas conflitantes ao determinar o direito de passagem como uma obrigação e ao 

mesmo tempo dar ao concessionário exclusividade na operação. Bernardo Figueiredo, Diretor 

Geral da ANTT, afirmou que o objetivo desses novos critérios presentes no novo marco 

regulatório em análise é permitir que, por exemplo, a concessionária ALL possa competir com a 

MRS e vice-versa (BARON, 2011). Fleury (2007) em seu estudo alega que dentre os principais 

motivos para a não-utilização do modal ferroviário pelas empresas analisadas foram a 

indisponibilidade de rotas, redução na flexibilidade da operação e baixa velocidade de transporte, 
                                                 
29 Direito de passagem, definido como, conforme a Resolução nº 433, de 17 de fevereiro de 2004, da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a “operação em que uma concessionária, mediante remuneração ou 
compensação financeira, permite a outra trafegar na sua malha para dar prosseguimento, complementar ou encerrar 
uma prestação de serviço público de transporte ferroviário, utilizando a sua via permanente e o seu respectivo 
sistema de licenciamento de trens”. 



 

 

56 

sendo que o primeiro foi eleito com 65% das opiniões. Esses dados fortalecem a necessidade de 

ampliação da malha existente com a construção de novas vias. 

Marchetti e Villar (2006) acreditam que a barreira no uso do modal ferroviário é 

determinada pelas dificuldades de alcançar maior interpenetração das malhas, pois os ciclos 

operacionais das empresas são diferentes, o fluxo de informações é distinto em razão das 

características de cada empresa e a produtividade também é diferente, já que o controle da 

composição será realizado pela outra empresa. Campos Neto et al (2010) concordam que um dos 

fatores determinantes que impedem a maximização da malha ferroviária atual é a interpenetração 

de uma malha com a outra. O modelo de concessão adotado, portanto, implicou na necessidade 

de regulação adequada da garantia do direito de passagem e tráfego mútuo entre as 

concessionárias para que a eficiência desejada fosse atingida (integração entre as 

concessionárias). No entanto, a ausência de uma definição prévia de níveis mínimos de serviços e 

máximos de tarifas que garantissem o direito de passagem entre as concessionárias resultou num 

entrave à utilização mais freqüente do transporte ferroviário quando este se dáva entre duas ou 

mais concessionárias e por longas distâncias. Ademais a diferença entre os tamanhos de bitolas 

dificultou a integração prevista. O direito de passagem e tráfego mútuo, portanto, são fatores 

relevantes e devem ser solucionados. Estas questões poderiam ser resolvidas em grande medida 

se os contratos não apresentassem tantas lacunas.  

Góes (2010) diz que no curto prazo provavelmente deverão coexistir dois modelos de 

concessão de ferrovias a partir da revisão do atual RTF: o atual, cujos principais aspectos foram 

abordados anteriormente e um novo modelo, onde se prevê a separação entre as funções de 

gestão da infra-estrutura e operação dos serviços. Segundo Góes (2010), é factível a coexistência 

dos dois modelos, uma vez que a adesão ao novo modelo pelas atuais concessionárias será 

opcional. Para a ANUT (GÓES, 2010) o novo modelo deverá estimular a concorrência na 

prestação do serviço, ampliar o acesso ao serviço, garantindo a isonomia na sua utilização, 

asseverar a operação eficiente e segura do transporte, incentivar o transporte intermodal e a 

integração plena da malha e demais estruturas logísticas e contribuir para a modicidade tarifária. 

Ainda em estágio de análise o novo modelo é motivo de discordância entre o Governo, as 

concessionárias e os usuários. Atualmente as concessionárias têm exclusividade na operação das 

malhas outorgadas, ainda que sejam obrigadas a conceder o direito de utilização da infra-

estrutura a terceiros mediante pagamento de tarifas.  
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O Presidente Executivo da ANUT, Luis Henrique Baldez, diz que o conflito gerado pelo 

novo modelo advém das concessões já outorgadas, pois propõe mudanças significativas na ordem 

atual: dois entes jurídicos, o gestor da infra-estrutura e o prestador do serviço de transporte, onde 

o gestor30 será o concessionário da infra-estrutura, outorgado por licitação pública e o prestador – 

operador ferroviário independente – será o transportador da carga, outorgado por autorização 

(GÓES, 2010). Esse novo modelo aplicar-se-ia de imediato, à exceção da separação entre as 

funções de gestor e operador e das regras que daí decorressem. Também, conforme a ANUT: 

deverão ser estabelecidas metas de qualidade; não haverá exclusividade na sua utilização pelos 

transportadores ferroviários; serão estabelecid os limites para as tarifas de tráfego (gestor) e de 

transporte (operador); a diferença entre a capacidade da malha e a meta de produção será 

disponibilizada a terceiros; e o Poder Concedente poderá, mediante processo administrativo, 

retomar os trechos da malha abandonados ou explorados em desacordo com as metas de 

segurança e qualidade (GÓES, 2010). Já para o operador ferroviário prevê-se, além de outorga 

por meio de autorização: proibição da autorização de operador ao gestor da infra-estrutura, salvo 

em casos excepcionais; definição de metas de produção e segurança estabelecidas pela ANTT; e 

tarifas-teto serão fixadas e reajustadas anualmente. Por outro lado, o Diretor Executivo da ANTF 

Rodrigo Vilaça, afirmou que quatro problemas entravam a construção de infra-estrutura 

ferroviária: regulação, questões relacionadas com o meio ambiente, desapropriações e o passivo 

da antiga rede estatal (ANDRADE, 2010). Para a ANTF o Brasil precisa de um só modelo de 

concessão ferroviária e não haverá migração dos contratos antigos para o novo modelo  

(VILAÇA, 2010b) . Além disso, sugere uma extensa análise que inclua estudos sobre 

experiências de sucesso aplicadas em outros países para que a adoção de um novo modelo não 

resulte em retrocesso. Para Borges (2011), a despeito das críticas ao novo modelo pelas atuais  

concessionárias  do setor ferroviário  brasileiro, o que  o Estado pretende é eliminar o monopólio  

das concessões atuais permitindo que outras companhias possam atuar num mesmo trecho da 

malha ferroviária. 

Corroborando o que foi dito anteriormente, Góes (2011) disse que as resoluções que vêm 

sendo discutidas sobre o novo modelo de concessões ferroviárias pretendem criar um ambiente 
                                                 
30 Entre as responsabilidades do gestor cabe ressaltar: exploração da infra-estrutura cobrando tarifa do operador; 
responsabilidade pelo Centro de Controle Operacional (CCO); realização dos investimentos obrigatórios previstos 
em seu Plano de Investimentos, por projeto e por trecho, necessários ao cumprimento das metas; disponibilização da 
capacidade de tráfego da respectiva malha aos transportadores; permissão do direito de passagem podendo realizar o 
tráfego mútuo mediante negociação prévia; eliminar as passagens de nível indicadas pela ANTT (ANUT, 2011).   
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mais competitivo, mas encontram resistência por parte das concessionárias. Quando as discussões 

em torno do assunto forem concluídas a área técnica da ANTT preparará um relatório, 

incorporando as sugestões aceitáveis, após o quê as concessionárias deverão se adequar às novas 

regras. Chamado de modelo segregado, o novo modelo, poderá aumentar a eficiência e 

competitividade, além de reduzir os custos do serviço (GÓES, 2011).  

Em face ao referencial teórico apresentado derivam duas hipóteses: 

H1: A complexidade contratual inerente às PPPs somada ao problema da complexidade do setor 

ferroviário compromete a disseminação de PPPs no setor ferroviário brasileiro. 

H2: A utilização de PPP para expansão do setor ferroviário no Brasil tende a ser dificultada pelas 

incertezas institucionais, sobretudo na presença de incertezas de demanda.  

Para comprovar (ou não) essas hipóteses, na próxima seção será apresentada a 

metodologia utilizada nesta pesquisa. 
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6 ESTUDO DE CASO 

 

O Método do Estudo de Caso pode ser justificado nesta pesquisa, uma vez que nele é 

dado destaque à compreensão baseada no conhecimento tácito, conforme Stake (1995). Ademais, 

segundo Roesch (1999), esse método adequa-se ao estudo de situações sob diversos aspectos e 

diferentes perspectivas, permitindo a análise de fenômenos com maior profundidade em um 

determinado contexto. Já o estudo de um único caso é justificado quando se pretende determinar 

se as proposições de uma teoria são corretas (STAKE, 1995). A seguir serão vistos os dados 

obtidos nesta pesquisa.  

 

 

6.1 DADOS E MÉTODOS DA PESQUISA 

 

No intuito de analisar os limites à expansão da malha ferroviária brasileira através de 

PPPs, optou-se pelo caso da Ferrovia de Interligação Oeste-Leste por se tratar de um projeto 

inserido em programa do Governo Federal, PAC, para desenvolvimento da economia nacional. 

Na pesquisa exploratória é adequada a utilização de metodologia de coleta e análise de dados 

inserida no escopo da pesquisa qualitativa (ROESCH, 1999) para que se possa entender o 

contexto e as características do setor ferroviário e os aspectos particulares do projeto da Fiol. 

Numa pesquisa exploratória como esta, foi necessário realizar a coleta de dados através de análise 

documental com base em uma diversidade de informações encontradas em livros, artigos 

científicos, dissertações e teses, jornais críveis no âmbito acadêmico, estudos pub licados por 

diversos órgãos do Governo e Banco Mundial, editais para construção da Ferrovia de Integração 

Oeste-Leste, contratos de parcerias público-privadas na área de infra-estrutura no Brasil e 

pesquisa virtual, esta última se justifica por se tratar de tema recente na esfera pública brasileira. 

Para a redução dos dados coletados foram feitos resumos com o objetivo de levantar possíveis 

aspectos referentes aos temas PPP e ferrovias analisados (ROESCH, 1999).  

Como visto anteriormente, arranjos de PPPs no setor ferroviário ainda são incipientes no 

Brasil. São poucos os trabalhos publicados a respeito proporcionalmente à dimensão territorial do 
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país. Aqui destacam-se os trabalhos de Sandro Cabral (tese de doutoramento em administração, 

2006), o de dissertação de mestrado de engenharia de produção de Erika Savi (2006) e o de 

dissertação de mestrado de economia política de Viviane Gil Franco (2007), estes últimos tratam 

de PPPs em infra-estrutura, além dos artigos de Cabral e Lazzarini (2008) e Cabral e Silva Junior 

(2011). O mapeamento do setor ferroviário feito pelo IPEA e  o levantamento  elaborado por 

Alban (2002) para os Cadernos da Fundação Luís Eduardo Magalhães (Transportes e Logística) 

serviram de base para a caracterização desse setor neste trabalho. 

Somadas à coleta de dados, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e de cunho 

informal, a depender do interlocutor (GIL, 2002) e os depoimentos foram gravados e transcritos 

de maneira textual. As informações coletadas foram analisadas dentro de uma abordagem 

interpretativa, visto que este procedimento é utilizado em pesquisas qualitativas (STAKE, 1995). 

No intuito de elevar a confiança na interpretação dada às informações obtidas, lançou-se mão do 

método de triangulação, pois assim as opiniões de diversas fontes sobre um mesmo assunto são 

confrontadas de forma a corroborar ou alterar as interpretações do pesquisador (STAKE, 1995). 

As entrevistas foram realizadas com um professor e consultor da Confederação Nacional de 

Indústrias, mestre em planejamento empresarial, com o Superintendente da Fiol na Bahia da 

Valec, responsável pela implantação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, com o diretor do 

Consórcio Jaguaribe, uma das primeiras PPPs executadas em saneamento básico no Brasil, e com 

o Coordenador do Departamento de Logística da Bahia Mineração, empresa de extração de 

minérios localizada em Caetité/BA. Essas entrevistas duraram entre 33 minutos e uma hora e 

meia e sua análise feita com base no referencial teórico apresentado.  

Na próxima seção será visto, em particular, o caso da EF-334, Ferrovia de Integração 

Oeste-Leste, na Bahia. 

 

6.2 FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE 

 

Com localização privilegiada entre os estados do Centro-Oeste e o Oceano Atlântico, o 

estado da Bahia vislumbra, através de programas governamentais como, por exemplo , o PAC e o 
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PNLT31, a possibilidade de crescimento econômico através da expansão da sua malha 

ferroviária 32. Em relação à logística de transportes, para Alban (2002) a Bahia tem 

comparativamente vantagens em relação aos outros estados da federação, tais como a sua 

localização estratégica (dista igualmente das regiões norte e sul do país), a fronteira com oito 

estados da Federação, possuindo os maiores trechos da Hidrovia do Rio São Francisco, a maior 

faixa litorânea do Brasil (com 1.188 quilômetros de extensão), abrigando duas baías e contar com 

os principais eixos de ligação do nordeste com a região sudeste (BR116 e BR101). Para que a 

malha ferroviária se expanda, dentro do contexto apresentado neste trabalho, é necessário que 

haja mais que uma mudança estratégica das atuais concessionárias. O vigoroso crescimento 

econômico visto no oeste baiano em decorrência das condições favoráveis ao plantio de grãos na 

região (esgotamento da fronteira agrícola do sul do Brasil e inovações genéticas para adequar o 

plantio de soja ao cerrado) foi obtido sem que houvesse nenhuma melhoria em infra-estrutura de 

transporte de grande volume de cargas (ALBAN, 2002). Cabral e Silva Junior (2011) afirmam 

que esse interesse na região do oeste baiano é corroborado pela existência de grandes empresas 

do agronegócio, como a Cargill e a Bunge.  

Apesar de suas dimensões, o estado da Bahia conta apenas com 1.582 quilômetros de 

malha ferroviária operada pela empresa FCA, cuja concessionária, como já foi dito, é a 

companhia Vale na sua totalidade. Porém nem sempre foi assim. No início do processo de 

concessões a FCA tinha vários acionistas (com diferentes interesses) e nenhum deles detinha 

majoritariamente o controle, seguindo as determinações do PND (ALBAN, 2002). Isso provocou 

uma quase inércia em seu desempenho e o quadro só mudou quando a Vale, através de suas 

subsidiárias e com anuência do Ministério dos Transportes, assumiu integralmente o controle da 

FCA, segundo Alban (2002).  

Existiam várias alternativas para que se executasse o projeto de ampliação da malha 

ferroviária baiana e uma delas era a construção do trecho entre Luis Eduardo Magalhães (no oeste 

baiano) e Brumado e futura interligação com a FCA, que utiliza o porto de Aratu (localizado na 

região Metropolitana de Salvador) para escoamento da carga, porém isso obrigaria a 
                                                 
31 Programa lançado pelo governo federal através do Ministério dos Transportes, para formalizar e perenizar 
instrumentos de análise, sob a ótica logística, dando suporte ao planejamento de intervenções públicas e privadas na 
infraestrutura e na organização dos transportes, de modo que o setor possa contribuir para a consecução das metas 
econômicas, sociais e ecológicas do País em horizontes de médio a longo prazo a fim de alcançar o desenvolvimento 
sustentado.  
32 O custo Brasil é influenciado também pela elevação dos custos logísticos (LOBATO, 2003). 
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requalificação da malha da FCA e a escolha de bitola métrica, com menor velocidade de rodagem 

(CABRAL; SILVA JUNIOR, 2011). Ocorre que esse caminho iria requerer o consentimento e 

implicaria em investimentos por parte da atual concessionária, que detém a concessão até 2026 

(ANTT, 2010). Além do mais a FCA poderia aplicar o direito de restringir a operação na sua 

malha (CABRAL; SILVA JUNIOR, 2011). Outra opção seria a construção de uma ferrovia nova 

que ligasse Luís Eduardo Magalhães a Caetité e depois, num segundo estágio, Caetité até um 

porto em Ilhéus. Conforme o Ministério dos Transportes (BRASIL, 2010) entre as vantagens 

previstas com a construção de uma ferrovia que interligasse a cidade de Figueirópolis, no estado 

do Tocantins, a Ilhéus (passando por Barreiras), no estado da Bahia, estaria a redução de custos 

do transporte de insumos e produtos diversos, o aumento da competitividade dos produtos do 

agronegócio e a possibilidade de implantação de novos pólos agroindustriais e de exploração de 

minérios, aproveitando sua conexão com a malha ferroviária nacional (através da interligação 

com a Ferrovia Norte-Sul). Atualmente o escoamento dessa produção se dá por meio do modal 

rodoviário, em precário estado de conservação, até os portos de Ilhéus, Salvador e Aratu 

(CABRAL; SILVA JUNIOR, 2011). 

Em razão de alguns fatores levantados por esta pesquisa a serem discutidos na próxima 

seção, o Estado optou pelo último caminho apresentado. Idealizada na década de 50 do século 

passado pelo professor da Universidade Federal da Bahia Vasco Neto (VALEC, 2010) e com 

1.527 quilômetros de extensão projetados, a EF-334/Fiol unirá as cidades de Ilhéus, Caetité e 

Barreiras – no estado da Bahia – a Figueirópolis, no estado do Tocantins, formando um corredor 

de transporte que pretende melhorar o escoamento da produção agrícola e de minérios do oeste 

baiano, otimizar a operação do Porto Sul Bahia33, localizado em Ilhéus (BA), e ainda abrir nova 

alternativa de logística para portos no norte do país atendidos pela EF-151/FNS e pela EF-

354/Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO) (VALEC, 2010). Esse eixo ferroviário servirá 

para interligar aquela região aos outros pólos produtivos do país através da cone xão com a FNS 

                                                 
33 Todo o projeto do porto se insere dentro de um complexo logístico produtivo integrado que envolve a Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste, o novo Aeroporto Internacional de Ilhéus, uma área industrial nas imediações da rodovia 
BR-101, uma Zona de Processamento de Exportações (ZPE) e o Gasoduto Sudeste-Nordeste (Gasene). Trata-se de 
um porto de grande calado, que permite a atracação de navios de alta capacidade de carga e que vai operar no 
sistema offshore, ou seja, as operações de carga e descarga ocorrerão a cerca de três quilômetros da costa, de forma 
segura e com o mínimo de impacto visual e ambiental. Todo o projeto tem gestão pública e privada compartilhada – 
estado da Bahia, União e a Bahia Mineração (Bamin) (SEPLAN, 2011). 
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em Figueirópolis, no  estado do Tocantins. A Figura 5 a seguir mostra o traçado previsto para a 

Fiol. 

Figura 5 - Mapa da Ferrovia de Integração Oeste-Leste 

 
Fonte: VALEC, 2010 

Em 29 de março de 2010 foi publicado o edital34 de licitação para contratação de empresa 

para execução de obras e serviços e engenharia para implantação do primeiro sub-trecho da 

ferrovia EF-334. A Valec (2010) informou que essa ferrovia será implantada em três estágios: o 

primeiro trecho, cuja construção deveria ser concluída no primeiro semestre de 2011, terá 

extensão de 530 quilômetros e ligará a cidade de Ilhéus a Caetité, na Bahia. Já o segundo trecho, 

também em solo baiano, está previsto para conclusão no primeiro semestre de 2012 e alcançará 

413 quilômetros de extensão entre as cidades de Caetité, Barreiras e São Desidério. O terceiro 

estágio compreenderá uma extensão de 547 quilômetros entre as cidades de Barreiras e São 

Desidério, na Bahia, e Figueirópolis, no Tocantins, devendo ser concluído até o final de 2012 

(VALEC, 2010). Conforme dito, a Fiol dinamizará o escoamento da produção do estado da Bahia 

e servirá de ligação com outros pólos do país, por intermédio da FNS.  

                                                 
34 Diário Oficial da União, seção 3, nº59, pág. 164, N.5/2010. 
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De início os principais produtos a serem transportados serão soja, farelo de soja e milho, 

além de fertilizantes, combustíveis e minério de ferro (VALEC, 2010). Prevê-se o transporte de 

52 milhões de toneladas de carga até 2018, sendo a maior parte, 45 milhões, de minério de ferro. 

Só a Bahia Mineração (BAMIN)35 pretende utilizar a ferrovia para transportar 19,5 milhões de 

toneladas de minério de ferro de sua mina, localizada em Caetité, até o Porto Bahia Sul. A Tabela 

2, a seguir, revela a previsão para a demanda de cargas para a Fiol até 2.045. 

Tabela 2 - Demanda Prevista em 103 Toneladas Úteis - Ferrovia de  Integração Oeste -Leste 

Mercadoria 2011 2012 2018 2025 2035 2045 
Soja - 1.979 3.500 5.490 6.370 7.036 
Farelo - 682 896 1.140 1.323 1.462 
Milho - 471 900 1.409 1.636 1.807 

Álcool - 132 913 3.104 3.602 3.979 

Açúcar - 0 371 656 761 841 

Algodão - 72 81 110 127 141 

Minério de Ferro  5.000 22.500 45.000 45.000 47.295 52.244 

Demais Produtos - 277 532 962 1.117 1.233 

TOTAL 5.000 26.111 52.193 57.871 62.231 68.742 
Fonte: VALEC, 2010 

Conforme a tabela anterior o transporte de minério de ferro será responsável por 86% da 

demanda prevista para Fiol em 2012. A exploração desse minério em Caetité será feita pela 

empresa Bamin. Toda produção dessa empresa será escoada pela Fiol até o terminal de embarque 

privativo em Ilhéus e, segundo a Valec (2010), a demanda dessa mineradora seria suficiente para 

viabilizar essa ferrovia. Segundo o Ministério dos Transportes (2010) prevê-se que a produção 

agrícola atinja 6,7 milhões de toneladas em 2015. É previsto que o primeiro trecho de 537 

quilômetros, entre Ilhéus e Caetité, fique pronto em julho de 2012 (VALEC, 2010) e a segunda 

etapa, de mais 485 quilômetros até Barreiras, em julho de 2013. O último trecho, de 505 

quilômetros que ligará Barreiras a Figueirópolis ainda está em fase de estudos. 

Em 22 de setembro de 2010 foi publicado no Diário Oficial da União o resultado final de 

três lotes e em 01 de outubro mais quatro, dando a seguinte configuração à Fiol quanto às 

concessionárias que realizarão a sua construção (Quadro 5): 

                                                 
35 100% das cotas da Bamin pertencem ao grupo Eurasian Natural Resources Corporation, Cazaquistão. 
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Quadro 5 - Configuração da Construção dos Trechos da FIOL por Consórcio Vencedor 

LOTE 
NOME DO CONSÓRCIO 

VENCEDOR 
VALOR 

GLOBAL R$ TRECHO 

1 
CONSÓRCIO SPA / DELTA / 
CONVAP 574.497.646,72 

do Rio da Preguiça (km 1401+710) até 
o Terminal de Ilhéus (km 1526+700) 

2 CONSÓRCIO GALVÃO / OAS 650.414.035,89 
do Riacho Jacaré (km 1283+310) até o 
Rio da Preguiça (km 1402+710) 

3 
CONSÓRCIO TORC/ IVAI/ 
CAVAN 403.269.812,83 

do Rio de Contas (km 1168+450) até o 
Riacho Jacaré (km 1283+310) 

4 

CONSÓRCIO ANDRADE 
GUTIERREZ / BARBOSA 
MELLO / SERVENG 739.879.305,98 

do Riacho da Barroca (km 990 +170) 
até o Rio de Contas (km 1168+450) 

5 
CONSÓRCIO MENDES JUNIOR/ 
SANCHES TRIPOLONI / FIDENS 720.083.377,91 

do fim da Ponte sobre o Rio São 
Francisco (km 828+130) até o Riacho 
da Barroca (km 990+170) 

6 

CONSÓRCIO CONSTRAN/ 
EGESA/ PEDRASUL/ ESTACON/ 
CMT 575.110.771,42 

da estrada vicinal de acesso à BR-135 
(km 665+920) até o início da Ponte 
sobre o Rio São Francisco (825+230) 

7 

CONSÓRCIO OESTE-LESTE 
BARREIRAS: TIISA/ COWAN/ 
ALMEIDA COSTA/ TRIER/ 
PELICANO 535.729.183,11 

do Rio das Fêmeas (km 504+800) até a 
estrada vicinal de acesso à BR-135 (km 
665+920) 

  TOTAL INVESTIDO R$ 4.198.984.133,86    

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações da VALEC, 2011 

A seguir serão discutidos os dados obtidos através da pesquisa de campo. Foram 

trianguladas informações oriundas de entrevistas e análise documental. 

 

 

6.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO E SUA 

DISCUSSÃO 

 

A matriz de transportes brasileira tem uma predominância grande no modal rodoviário  e, 

por conta da precariedade das ferrovias brasileiras, existe uma grande dificuldade em competir 

com esse modal. Através da construção de ferrovias ditas estruturantes, segundo Campos Neto et 

al (2010), nomeadamente FNS, a Fico e a e Fiol, o Governo brasileiro pretende interligar várias 

regiões do país. Essas ferrovias têm um importante papel econômico, pois, além de integrarem as 

diversas áreas produtivas, abrem espaço para o surgimento de novos pólos de crescimento, o que 

revela o interesse do Estado no eixo transversal. A Fiol, interligada à FNS em Figueirópolis, fará 

parte desse projeto de escoamento da produção  agroindustrial do Brasil central, em franca 
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expansão, mas carente de logística de transporte, além de criar um meio logístico também para 

regiões que têm hoje o crescimento inibido por falta dessa infra-estrutura. Essa análise é 

confirmada por Campos Neto et al (2010), pelo Ministério dos Transportes (2010) e pela Valec 

(2010). Esta última corroborou essa informação através de entrevista oral à pesquisadora com seu 

Superintendente. Apreendeu-se nas entrevistas que essas ferrovias estão mais alinhadas com a 

geografia econômica do Brasil atualmente, dado que o Brasil concentra a sua balança comercial 

na exportação de commodities. Também nas entrevistas realizadas viu-se que a Fiol tem duas 

grandes justificativas: permitirá a desconcentração econômica da Bahia, já que 65% do PIB 

baiano é concentrado na Região Metropolitana de Salvador, dinamizando a região sul do estado; 

e romperá o paradigma dos corredores norte-sul, permitindo que o Brasil central, que é 

efetivamente o grande celeiro, possa melhorar a competitividade de seus produtos escoando a sua 

produção no sentido oeste- leste, mais próximo do mar (para exportar). A expectativa do setor 

público é que com a construção da Fiol ocorra a diminuição nos custos de transporte de insumos 

e produtos diversos, que haja aumento da competitividade dos produtos do agronegócio e que se 

possibilite a implantação de novos pólos agroindustriais e de exploração de minérios, 

aproveitando sua conexão com a malha ferroviária nacional. A intenção do Governo é que o 

Brasil, nos próximos 25 anos, chegue a 35% de participação do modal ferroviário na matriz de 

transportes. Esse dado condiz com o que foi visto anteriormente no referencial teórico na análise 

de Fiocca (2005) e informações obtidas no Ministério dos Transportes (BRASIL, 2010). Segundo 

Veiga Filho (2011) o protocolo de intenções assinado pela Presidente da República, Dilma 

Roussef, e o grupo chinês Chongqing Grain Group Corporation Limited Liability Company para 

montagem de um pólo de esmagamento e refino de óleo e exportação de soja e derivados em 

Barreiras dá indícios de que a região será uma região de atração de novos investimentos para o 

agronegócio . Em nota divulgada pela agência Thomson Reuters (2011) a Valec informou que em 

agosto deste ano deverá assinar com a Bamin um contrato que garantirá à Fiol uma demanda de 

carga transportada de 20 milhões de toneladas de minério de ferro a partir de 2013, data prevista 

para operação da Fiol.  

Segundo o estudo de pré-viabilidade realizado pelo Departamento de Infra-Estrutura de 

Transporte da Bahia (DERBA), os projetos de infra-estrutura ferroviária não são atrativos para 

empreendedores privados sem que haja a participação de recursos públicos. De fato, a falta de 

incentivos ao setor privado diante do grande volume de investimentos necessários, longo prazo 
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de maturação (para que ocorra retorno financeiro) (WANKE e FLEURY, 2006; FRANCO, 2007; 

CAMPOS et al, 2010) e incertezas na demanda dos projetos implica na necessidade de 

envolvimento do Estado (CABRAL e SILVA JUNIOR, 2011). Apesar de surgirem como forma 

de suprir a falta de recursos para realizar obras públicas as PPPs devem ser utilizadas 

primordialmente pela necessidade de ganhos de eficiência (FRANCO, 2007). Ademais o ônus 

desse tipo de arranjo pode ser suprido pelo próprio Estado ou pelo usuário, parcial ou 

integralmente. A própria FNS foi enquadrada como projeto de PPP (SOARES e CAMPOS 

NETO, 2006), cujo trecho entre Baçulândia e Porto Nacional estava previsto para se constituir no 

segundo projeto de PPP brasileiro (trecho Norte – Açailândia-Palmas), além do trecho Sul 

(Palmas-Estrela D´Oeste), mas a construção destes dois trechos foi posteriormente licitada como 

subconcessão36. A despeito da discussão sobre os possíveis arranjos organizacionais para sua 

execução, a Fiol também teve a construção dos 7 lotes (vide Quadro 3, p.48) licitada no modelo 

de subconcessão. Como o processo de maturação de uma ferrovia é longo fica difícil que o ente 

privado possa amortizar o seu capital e ter lucro, ainda que se fale num período de 25, 30 anos. 

Isso é comum em projetos em que os riscos e incertezas na produção de bens e serviços sejam 

relevantes no processo de desenvolvimento econômico (onde os retornos esperados podem 

depender de metas de crescimento econômico, demanda e o investimento exige um aporte de 

capital elevado e fluxo regular de financiamento). Por outro lado, o modelo de concessões 

utilizado no passado recente revelou limites à livre competição na utilização da malha ferroviária, 

desde que as concessionárias têm exclusividade na operação das malhas outorgadas (GÓES, 

2010), a despeito de que haja na Lei de Concessões cláusulas que garantam o direito de passagem 

e de tráfego mútuo. Essa análise, realizada nesta pesquisa no capítulo 4, mostrou que na prática as 

concessionárias não conseguem celebrar acordos factíveis. A malha ferroviária brasileira é muito 

antiga, ainda oriunda da extinta RFFSA. No atual modelo de concessões, segundo apreendido nas 

entrevistas realizadas, as concessionárias têm um amplo poder que é a reserva de mercado. Isso é 

uma limitação, pois a regulamentação é pouco clara, o que leva o usuário do transporte a 

depender da interpretação ou arbitragem das agências reguladoras.  

                                                 
36Na subconcessão o originário concessionário permanece como tal, apenas transferindo para o novo contratado parte 
dos seus deveres e poderes. Nessa situação não se caracteriza a cessão parcial do contrato, tendo em vista que não 
ocorre redução do âmbito da concessão original, ou seja, o concessionário mantém-se responsável pela qualidade e 
desempenho da sua obrigação.  
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Numa das entrevistas realizadas depreendeu-se que estrategicamente era inviável que a 

Fiol fosse interligada à FCA, já que se tratava de duas ferrovias com padrões (bitolas) técnicos 

diferentes, além do que a Fiol foi modelada para que haja a concessão de linha em separado, ou 

seja, o usuário através de seus próprios equipamentos (locomotivas, vagões, etc.) ou de terceiros 

utiliza a linha pagando uma tarifa ao operador que, a priori, será a própria Valec. Em certa 

medida essa estrutura de governança assemelha-se à utilizada para viabilização da Linha 4 do 

Metrô de São Paulo 37, onde o Governo toma para si a responsabilidade na construção da infra-

estrutura. A diferença está por conta da responsabilidade na operação, que na altura desta 

pesquisa supunha-se que seria da Valec.  

Segundo o professor entrevistado, entre fazer uma PPP para complementação de receita 

melhor seria o Estado montar o projeto, fazer o levantamento de custos e se comprometer com os 

investimentos na infra-estrutura, não com a receita, que compromete o orçamento do Estado. 

Bresser Pereira (2001) corrobora essa afirmação, pois para este autor o Estado deve agir para 

capacitar as empresas no processo competitivo e regular o mercado. Assim, a receita vinda do 

mercado seria suficiente para que o concessionário fosse um utilizador desses bens públicos. 

Caso a receita advenha de tarifa paga pelo Estado (ou parte dela) pode ocorrer o risco político, 

por exemplo, numa mudança de governo, ou numa mudança de regras no meio do jogo. Para esse 

entrevistado existem maneiras de se construir uma articulação entre o público e o privado sem 

que haja necessidade de uma PPP e no entendimento dele a Fiol é também uma forma de PPP, 

porém não no formato da Lei de PPP brasileira. Na seção onde se discutem as experiências 

internacionais nesta pesquisa, observa-se que em países como a França onde houver algum tipo 

de arranjo entre o Estado e o setor privado há uma PPP. O professor entrevistado afirmou que é 

mais confortável para o Estado a segurança jurídica de uma Lei que já está sendo utilizada há  

mais de 15 anos (Lei de Concessões) do que usar uma modelagem recente e ainda pouco utilizada 

no Brasil, sendo mais interessante flexibilizar alguns instrumentos da Lei de Concessões para que 

se permita a entrada do ente privado de maneira mais profícua para o Estado.  Por outro lado, é 

necessário ponderar que muitas vezes a inexistência de uma estrutura regulatória crível revela-se 

numa barreira em relação à utilização da concessão, já que há o risco de captura da agência 

(ANTT).  

                                                 
37 Primeiro projeto de PPP no Brasil para operação de infra-estrutura na modalidade patrocinada. 
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No Brasil dos cerca de 24% do modal ferroviário  existente a maioria é em razão do 

minério de ferro (vide Quadro 3, p. 48). Quase 95% do transporte desse mineral é feito pelo 

modal ferroviário, como afirma, na entrevista para esta pesquisa, o Superintendente da Valec38. 

Isso ocorre por que o minério de ferro é uma commodity de baixo valor agregado e, portanto, seu 

transporte por longas distâncias tem implicações significativas no valor final e, 

conseqüentemente, na sua comercialização, sendo que o transporte ferroviário é o mais adequado 

dentro dessas características39. Soares e Caixeta Filho (1997) também afirmam que a logística de 

transporte é relevante na redução da competitividade das commodities ao longo da sua cadeia 

agroindustrial. Segundo Cabral e Silva Junior (2011) são dois os fatores que influenciam na 

decisão de investimento na Fiol: restrições de operação no trecho operado pela FCA e sua 

participação, ou não, nos novos trechos a serem construídos. No caso da FCA, é estratégico para 

a Vale, e ela se torna mais competitiva, ter a concessão da ferrovia, o que se confirmou nas 

entrevistas realizadas. 

Como pode ser observado no mapa da malha ferroviária baiana, a FCA forma uma 

barreira entre o oeste da Bahia e o porto em Ilhéus (vide Figura 5, p. 62). O Governo poderia ter 

optado por integrar a malha da FCA ao trecho entre as cidades de Luis Eduardo Magalhães e 

Brumado, conforme discutido, mas incorreria no problema relacionado ao direito de passagem e 

tráfego mútuo, uma vez que o usuário interessado nesse transporte teria que usar as locomotivas e 

vagões disponibilizados pela concessionária, e essa operação seria legalmente feita quando a 

concessionária assim o desejasse e quando lhe conviesse, desde que o controle de tráfego é feito 

por ela. À luz do referencial teórico analisado percebe-se que as empresas não têm conseguido 

chegar a bom termo nas negociações para dirimir os problemas sobre direito de passagem e 

tráfego mútuo. O art. 1º da Resolução nº433/2004 da ANTT disciplina  esses procedimentos 

visando a integração operacional do sistema ferroviário nacional e, conforme seu art. 3º, essa 

concessionária seria obrigada a firmar contratos operacionais específicos. As entrevistas 

comprovam que esse fato tem sido um impedimento para o investimento por parte do setor 

                                                 
38 Conforme entrevista realizada junto ao Coordenador Logístico da Bamin em junho de 2011, esse valor deve estar 
entre 80 e 85%. 
39 Segundo o Coordenador de Logística da Bamin, em entrevista concedida em junho de 2011, para o minerador de 

ferro a logística é fundamental, pois é mais onerosa que a extração do próprio minério. 
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privado em novas ferrovias, uma vez que  estas novas empresas poderiam enfrentar esse mesmo 

problema, pois para chegarem com a carga ao destino muitas vezes precisariam interpenetrar a 

rede de outra concessionária.  

Por outro lado a FCA poderia fazer pa rte do consórcio desse novo trecho, porém não seria 

preservada a livre competição, aspecto relevante para o Estado, já que a Vale poderia dominar o 

mercado de minério de ferro inviabilizando o transporte desse produto  por outro usuário  

(impondo uma tarifa de transporte abusiva , já que a tarifa-teto prevista na Lei é elevada, 

admitindo esse tipo de abuso do poder econômico ou dificultando ao máximo o direito de 

passagem e o tráfego mútuo). O estudo de pré-viabilidade do trecho que ligaria Luís Eduardo 

Magalhães à Região Metropolitana de Salvador realizado pelo DERBA era concentrado na 

demanda de soja, farelo de soja e milho, produtos agroindustriais adequados ao transporte 

ferroviário. À data desse estudo, realizado em 2004, ainda não se falava na demanda por 

transporte de minérios. Tanto é que seus resultados apontaram na recomendação de 

prosseguimento do exame do projeto, o que suscita falta de demanda necessária para sua 

implementação. Para Cabral e Silva Junior (2011) a partir da Teoria das Opções Reais40 vê-se que 

as incertezas estariam imbricadas à possibilidade de utilização da restrição operacional por parte 

da FCA. Para tanto, como ressaltam esses autores, a análise ex-ante dos aspectos ligados ao 

direito de passagem, vistos no escopo dessa pesquisa, deveria ser feita para que as incertezas 

fossem mitigadas caso a FCA não participasse da concessão no trecho entre Luís Eduardo 

Magalhães e Brumado.  

No novo modelo de concessões (GÓES, 2010) cada usuário poderá ter seu próprio 

equipamento (locomotivas, vagões, etc.) e vai poder operá- lo firmando contratos de direito de 

passagem com a Valec, que detém a concessão da linha e do controle do tráfego. A intenção do 

Governo, conforme as entrevistas, é que o novo modelo de concessões estimule a competição 

entre os usuários, dando prioridade ao direito de passagem em detrimento ao tráfego mútuo. Isso 

para se tentar quebrar o monopólio da Vale, que detém hoje quase que a totalidade das ferrovias 

brasileiras, à exceção da ALL (nas outras ou a Vale é dona integral das concessionárias ou 

acionista), pois ela sempre dará prioridade à sua carga em detrimento da carga de outros usuários. 

Ademais a Vale não tem interesse em dinamizar o uso do transporte ferroviário por outros 

                                                 
40 Termo “[...] aplicado na precificação de investimentos ou projetos das firmas em ativos reais (não financeiros)” 
(CABRAL E SILVA JUNIOR, 2011, p. 81). 
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usuários, uma vez que, com a alta no mercado de minério de ferro41 várias jazidas que antes não 

eram economicamente viáveis passaram a sê- lo. No caso da Fiol, além da Bamin existe a 

expectativa de outras mineradoras tornarem-se rentáveis e usuárias da ferrovia.  

Cabral e Silva Junior (2011) afirmam que a possibilidade da Vale permitir a interconexão 

com a malha da FCA é mitigada desde quando os investimentos possam favorecer a sua 

concorrente direta, a Bamin, que detém os direitos de exploração do minério de ferro na região de 

Caetité. Concorrente da Vale, a Bamin, com sua mina de ferro localizada em Caetité, seria, por 

exemplo, um desses usuários. Segundo os estudos de viabilidade da Fiol realizados pela Valec a 

demanda da Bamin seria suficiente para a execução dessa ferrovia42. Nas entrevistas apreendeu-

se que o Governo supõe que a Bamin por si só garante o retorno dos investimentos públicos nessa 

ferrovia, já que a sua demanda por transporte do minério de ferro é vista como âncora desse 

projeto, consolidando a posição da Fiol como ferrovia estruturante. Cabe ressaltar que no caso da 

Fiol o que se tem em termos concretos de demanda seria ainda insuficiente para atrair o 

investidor privado na sua construção e operação. Até para a Bamin, por exemplo, só seria 

rentável a construção do trecho entre Ilhéus e Caetité, de apenas 500 quilômetros, o que 

representaria apenas um terço da linha necessária para a Fiol, de acordo ao que foi compreendido 

nas entrevistas, e o Governo não estaria disposto a permitir a construção senão dos 1.500 

quilômetros, na sua totalidade. É relevante lembrar que até 2018 a Bamin será responsável por 

cerca de 86% da demanda total dessa ferrovia (Tabela 2). Porém essa demanda foi projetada com 

base em estudos técnicos, o que não garante em definitivo a sua concretização, visto que podem 

ocorrer uma série de eventos não previstos fruto de incertezas inerentes ao projeto. Ademais, uma 

ferrovia deve ser planejada para otimização da sua utilização e isso inclui o frete de retorno. Em 

seu desenho atual a Fiol não tem previsão de transporte de retorno de cargas, tais como 

fertilizantes, combustíveis e outros insumos agrícolas, que contribuam para a sua viabilização. 

A articulação da Fiol com um porto em Ilhéus foi negociada em certa medida com a 

Bamin, o que se depreendeu nas entrevistas. Esse porto seria construído pela mineradora com a 

prerrogativa de que o terminal fôsse partilhado com o porto público, onde o Estado iria requerer 

uma cessão de uso para fins públicos. Uma vez que a autorização (com regras pré-estabelecidas) 

                                                 
41 Informação fornecida na entrevista com o Coordenador de Logística da Bamin, em junho de 2011. 
42 Na entrevista feita em outubro de 2010 o Superintendente da Valec afirmou que a carga a transportar para a Bamin 
seria o bastante para a viabilização da Fiol. 
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para o Terminal de Uso Privativo (TUP) não é eterna, o Estado se blinda de possíveis problemas 

com o compartilhamento de uso do porto. O Governo pretende estimular muitos negócios a partir 

da Fiol e do porto a ser construído em Ilhéus através do transporte multimodal, infra-estrutura 

completa de escoamento da produção. Como a partir do estudo da demanda é que se dimensiona 

a ferrovia, para a Valec a Bamin por si só já justificaria  a Fiol no trecho entre Caetité e Ilhéus, 

por ser uma demanda potencial. Esse tipo de arranjo é mais simples de se fazer do que uma  PPP, 

que implica em contratos entre setores com interesses por vezes divergentes, envolvendo diversos 

riscos que impõem limites à sua utilização. Além da Bamin, também existe a demanda captável, 

que é a de grãos, bauxita, etano l, etc. do oeste baiano. 

Um exemplo de PPP na Bahia, uma das primeiras na modalidade administrativa (onde o 

contratado recebe pagamento integral do Estado pelos serviços prestados) implantadas no Brasil 

na área de saneamento, foi a construção e operação do Sistema de Disposição Oceânica – SDO 

Jaguaribe, em Salvador (Bahia), onde o Estado entrou como agente fomentador pagando 

integralmente a sua construção, como na Fiol. O que distingue essa PPP com o projeto da Fiol é a 

operação, que no caso do emissário se dará através da concessionária também na modalidade 

patrocinada durante o prazo de vigência do contrato, que é de 15 anos, já que a tarifa suportada 

pelos usuários não seria suficiente para cobrir os custos do investimento na infra-estrutura, 

conforme visto durante as entrevistas. Obedecendo à Lei de PPP brasileira, após o processo 

licitatório foram criadas duas SPEs, neste caso, por que o banco financiador exigiu que uma 

empresa em separado fosse responsável pela locação: a Foz do Brasil (responsável pela locação e 

operação desse sistema pelos próximos 15 anos) e a Odebrecht Infraestrutura (responsável pela 

construção do sistema). 

Durante as entrevistas foram levantadas algumas das principais preocupações numa 

parceria com o ente público, a saber: garantias de recebimento (para que o contrato seja levado a 

termo), obtenção do financiamento junto aos bancos públicos de fomento (morosidade no 

processo), obtenção das licenças ambientais e dúvidas quanto à estabilidade política e ao marco 

regulatório . Alguns desses riscos, analisados no terceiro capítulo desta pesquisa, poderiam ser 

mitigados na presença de instituições críveis e marco regulatório estável. Portanto, nas entrevistas 

realizadas percebe-se que o risco legal, ainda que haja garantias de recebimento, é uma 

característica relevante para o ente privado na decisão de investir ou não, assim como riscos de 

demanda, político e de approvals (vide Quadro 1, p. 40). Na execução das primeiras etapas da 
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Fiol observa-se que alguns riscos vistos no referencial teó rico desta pesquisa definitivamente 

ocorrem. Houve atrasos nas obras em decorrência de problemas ambientais, segundo Borges e 

Veloso (2010), que afirmaram serem esses obstáculos a principal causa do adiamento para início 

das obras de construção da Fiol, já que a liberação da licença ambiental da obra só deverá ser 

concluída após serem resolvidas as questões do traçado da ferrovia, que originalmente passa 

sobre cavernas, o que comprometeria o patrimônio espeleológico do oeste baiano. Esse foi um 

dos riscos anteriormente observados no referencial teórico desta pesquisa e de fato ocorrido. 

Concorda com essa informação Veiga Filho (2011) dizendo que a primeira etapa da Fiol teve seu 

prazo de execução comprometido devido ao atraso nas desapropriações e dificuldades ambientais 

em dois de seus trechos. Em Correntina e Barreiras, nos lotes 6 e 7 da ferrovia as pendências com 

o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) não foram 

completamente resolvidas. As discussões com grupos ambientalistas retardam o licenciamento 

ambiental. 

A demora na liberação das licenças ambientais é um fator preponderante no atraso das 

obras de infra-estrutura, para o Superintendente da Valec. O entrevistado da concessionária do 

projeto de PPP também citou esse risco como um aspecto que contribui no atraso das obras de 

infra-estrutura. Órgãos como Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  

(IBAMA), da CGU, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do Instituto de Gestão das Águas 

e Clima (INGÁ), TCU, Ministério Público, etc. podem paralisar as obras de construção. Somados 

a esse risco, Campos et al (2010) também concordam que o cronograma do PAC será 

comprometido por razões diversas: projetos executivos mal elaborados (falta de mão de obra 

especializada para conduzir esses projetos) e paralisações do TCU em razão de irregularidades 

encontradas no processo e o marco regulatório  vigente. Por outro lado, a presença necessária  

desses órgãos permite que ocorram,  por exemplo, reduções no custo. O edital para construção da 

Fiol, por exemplo, passou pelo crivo do TCU, e em função dessa série de contestações e 

fiscalizações houve uma redução de 166 milhões de reais no custo estimado para a obra. O valor 

de referência  passou de 4,41 bilhões para cerca de 4,2 bilhões de reais, valor muito  próximo ao 

que de fato foi fechado pela Valec com as concessionárias (vide Quadro 3, p. 48). Ademais, 

Borges e Veloso (2010) dizem que o projeto da Fiol figurou na lista do TCU como uma das 18 

obras com recomendação de paralisação. Diante desse dilema e da necessidade de se realizarem 
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investimentos com custos irrecuperáveis em razão da especificidade dos ativos (infra-estrutura 

ferroviária) o Estado optou por desenhar para a Fiol uma modalidade de arranjo de subconcessão 

(VALEC, 2010), dentro do novo modelo de concessões (GÓES, 2010), cujas funções de gestão 

da infra-estrutura e operação dos serviços são segregadas.  

Ao final do capítulo dedicado às reflexões de cunho teórico do setor ferroviário foram 

propostas duas hipóteses relacionadas à complexidade contratual inerente aos contratos de 

parceria entre o Estado e o setor privado e às incertezas institucionais, sobretudo na presença de 

incertezas na demanda, que limitam o uso de PPPs na expansão do setor ferroviário brasileiro. A 

primeira hipótese estabelece uma relação entre o limite na aplicação de PPP na ampliação da 

malha ferroviária no Brasil diante da complexidade contratual envolvida nesses tipos de arranjos: 

1ª Hipótese: A complexidade contratual inerente às PPPs somada ao problema da 

complexidade do setor ferroviário compromete a disseminação de PPPs no setor ferroviário 

brasileiro. 

A respeito dessa primeira hipótese o caso empírico confirma a grande complexidade 

contratual em arranjos entre o setor público e o privado para provisão de infra-estrutura 

ferroviária no Brasil, agravada pela complexidade do setor, que limita a utilização de PPPs na 

expansão da malha ferroviária. Diante dos elevados custos de transação e da racionalidade 

limitada dos agentes os contratos são deixados incompletos, ou seja, não estabelecem todas as 

regras de uma transação o que aumenta a sua complexidade. No atual modelo de concessões do 

setor, por exemplo, a concessionária acaba por ter total domínio sobre a linha e sua operação, 

cabendo a ela o direito de decidir sobre deixar ou não que outros usuários possam entrar na malha 

concessionada, ainda que fosse num sistema de PPP. No caso empírico analisado, a FCA teria o 

direito de praticar preços abusivos ou dificultar o direito de passagem para outros usuários, já que 

o controle de tráfego é feito legalmente por ela. A despeito de o marco regulatório prever o 

direito de passagem por outros usuários, na prática isso não funciona. Além disso, ainda que a 

FCA participasse da concessão da Fiol, seus interesses em manter afastados possíveis 

concorrentes, como a Bamin, inibiriam a lisura nos seus critérios de avaliação e permissão para 

outros usuários da malha a ela concedida. O novo modelo de concessões em discussão ainda não 

foi implementado, mas já é contestado pelas atuais concessionárias de ferrovias, que se recusam a 
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adequar seus contratos às novas regras. Dessa maneira a operação da Fiol via PPP estaria 

inviabilizada, já que é difícil a conciliação de interesses dos diversos agentes envolvidos. 

Outra hipótese levantada diz respeito às incertezas institucionais somadas às incertezas na 

demanda que limitariam o uso de PPP no desenvolvimento da malha ferroviária brasileira.  

2ª Hipótese: A utilização de PPP para expansão do setor ferroviário no Brasil tende a ser 

dificultada pelas incertezas institucionais quanto ao marco regulatório, sobretudo na 

presença de incertezas de demanda.  

Os mecanismos de incentivos à entrada do agente privado face às incertezas institucionais 

na falta de evidências de manutenção da demanda restringem o uso de PPP no setor ferroviário. A 

segunda hipótese é confirmada, pois as PPPs devem ser utilizadas muito mais pela busca da 

eficiência alocativa dos recursos do que pela redução dos investimentos públicos em infra-

estrutura. Portanto, quando não existe um operador privado capaz de ofertar eficazmente o bem 

ou serviço a provisão tradicional é preferível à PPP, que é fundamentalmente um esquema de 

partilha de riscos. As incertezas associadas aos riscos em projetos de PPP podem causar o 

desequilíbrio econômico- financeiro do projeto. Os riscos de demanda considerados resultantes de 

variações inesperadas na demanda que propiciem o declínio na receita limitam o uso de PPP em 

infra-estrutura ferroviária. O caso empírico comprova que o Governo não pode, por exemplo, 

garantir a demanda por transporte ferroviário necessária para viabilização da malha, já que os 

estudos para sua execução são baseados em projeções sujeitas a eventos não controláveis. Essa 

situação é agravada no trecho entre Luís Eduardo Magalhães e Caetité. Percebe-se, portanto, que 

vários agentes serão beneficiados com a construção dessa ferrovia e a dificuldade que se 

apresenta é conciliar  os interesses de todos eles, permeados por lógicas distintas. A Bamin, por 

exemplo, capaz de absorver até 2018 86% da capacidade de transporte de carga da Fiol, tinha 

interesse em construir somente o trecho de 500 quilômetros existente entre a mina, localizada em 

Caetité, e o porto em Ilhéus. O transporte de produtos agrícolas por si só não viabilizariam a Fiol, 

conforme relatório do DERBA de 2004.   
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7 CONCLUSÃO 

 

A matriz de transportes brasileira ainda é concentrada no modal rodoviário, a despeito de 

suas dimensões continentais, mesmo que o transporte de cargas grandes por longa distância 

através de ferrovias seja sobejamente mais vantajoso. Necessária ao desenvolvimento econômico 

sustentável de uma nação, a infra-estrutura demanda um volumoso aporte de capital e 

invariavelmente a intervenção do Estado seja como provedor ou regulador dessa atividade.  A 

priori as PPPs foram vistas como uma forma de se ofertar bens e serviços sem que houvesse 

necessidade premente do aporte público de capital, visto que o financiamento do investimento 

ficaria sob responsabilidade do parceiro privado. No entanto, a revisão teórica e as experiências 

internacionais revelaram que a eficiência alocativa dos recursos deve ser perseguida em 

detrimento à redução de investimentos pelo setor público, nomeadamente o caso inglês, 

emblemático e o caso chileno, mais próximo da realidade brasileira. Nesse contexto, o 

compartilhamento dos riscos entre os parceiros merece destaque e a maioria dos autores ressalvou 

que estes deverão ser alocados a quem poderá administrá- los a custos inferiores.  

Desde que as PPPs foram instituídas no Brasil através da Lei nº 11.079/2004, pouco se viu 

em termos práticos, a respeito da sua implementação. A complexidade inerente ao setor 

ferroviário assim como a complexidade dos contratos pactuados entre o setor público e privado, 

diante das incertezas e interesses muitas vezes conflitantes, torna necessária uma análise mais 

profunda das concessões das malhas ferroviárias já existentes para que se possa enfim obter o 

sucesso pretendido em PPPs. Diante da necessidade de conciliação de interesses de diversos 

agentes, com lógicas distintas, é dificultada a coalizão para viabilização de investimentos em 

ferrovias por meio de PPP, sobretudo num ambiente institucional onde o governo pode ser 

acionado para garantir a viabilização. Por fim, cabe ressaltar que as PPPs não podem ser 

aplicadas em qualquer projeto de investimento em infra-estrutura. O sucesso dos arranjos que 

envolvem o setor privado em muito dependem dos objetivos do Governo e da sua habilidade em 

negociar e regular a atividade. Alguns fatores elencados ao longo do capítulo de PPP, tais como 

estabilidade do marco regulatório, risco de demanda, risco político, dentre outros, pesam na 

decisão do agente privado em investir ou não. O Estado deverá criar condições para mitigar esses 

riscos e incentivar a participação do ator privado, atuando como articulador entre as empresas que 
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possam ter interesse em concessões ferroviárias e mantenedor dos interesses públicos que 

deverão sobrepujar os privados.    

Portanto, a fim de fazer prevalecer o bem estar social devem ser esgotadas as 

possibilidades tradicionais de concessões para expansão da malha ferroviária, onde também 

sucede a participação do setor privado, aplicadas com base no novo modelo onde ocorre a 

segregação da gestão da infra-estrutura e da operação dos serviços asseverando a otimização do 

projeto, em detrimento das PPPs. 

Esta dissertação procurou dar subsídios a pesquisas futuras, sem pretensão de esgotar o 

assunto, considerando as limitações referentes ao número relativamente baixo de entrevistas 

impossibilitadas por falta de resposta às solicitações demandadas à FCA, às diversas 

concessionárias que participaram da licitação e a órgãos do governo do estado. Também houve 

dificuldade no acesso a documentos que auxiliassem na obtenção de dados para pesquisa. 

Tentou-se superar essas lacunas com vasta pesquisa em artigos e periódicos nacionais e 

estrangeiros.   
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ANEXO A – Experiências de PPP no Brasil até o final de 2008 

 

Projeto Setor Estado Parceiro Privado Valor R$ Início Status Prazo Razão do Atraso 
Linha 4-

Amarela do 
Metrô de São 

Paulo 

Transporte SP 

CCR (68%), Banif 
Primus (30%), 

Benito Roggio (1%) 
e RATP (1%) 

2.881,4 
milhões 

nov. 
2006 

Em 
processo 

30 anos - 

Sistema 
Produtor do 
Alto Tietê -

SPAT 

Saneamento SP 

CabSpat (Galvão 
Engenharia S.A. e 
Companhia Águas 

do Brasil (CAB 
Ambiental) 

310 
milhões 

jun. 
2006 Suspenso 15 anos 

Paralisada por 
recurso judicial 

da SLICE DO 
BRASIL. 

Suspenso pelo 
Presidente do 
Tribunal de 

Contas de São 
Paulo, Sr. Robson 

Marinho. 

Ponte da Praia 
do Paiva 

Rodovias  PE 

Consórico 
Odebrecht 

Investimentos em 
Infra-Estrutura 

Ltda. e a 
Construtora 

Norberto 
Odebrecht S/A 

142,3 
milhões 

set. 
2007 

Em 
processo 

33 anos - 

MG-050 
Transporte-

Rodovias  MG 
Consórcio Bertin-

Equipav 
312 

milhões 
mai. 
2007 

Em 
processo 25 anos - 

Complexo 
Penal  

Segurança MG - 

2.111,4 
bilhões 

(valor do 
contrato) 

- 
Não 

iniciado 
27 anos 

Revisão do edital 
de concorrência 

Centro 
Integrado de 

Ressocialização 
- Itaquitinga 

(PE) 

Segurança PE Consórcio 
Reintegra Brasil  

231 
milhões 

(construç
ão) 

out. 
2009 

Não 
iniciado 

30 anos 
Aguarda 

liberação do 
financiamento 

Emissãrio 
Submarino de 

Jaguaribe 

Infra-
estrutura 

BA 
Consórcio 
Jaguaribe 

(Odebrecht) 

205 
milhões 

dez. 
2006 

Em 
processo 

18 anos - 

Saneamento 
Ambiental – 

Rio das Ostras 
Saneamento RJ 

Saneamento Rio 
das Ostras S.A. 

375,9 
milhões 

set. 
2007 Concluído 15 anos - 

Expresso 
Aeroporto e 

trem de 
Guarulhos  

Transporte SP - 1,8 bilhão 
2011 

(espera
do) 

Aprovado 
para 

audiência 
pública 

35 anos - 

Fonte: Lazarrini e Cabral (2010, p. 13)
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ANEXO B - Extensão das ferrovias leiloadas de março de 1996 a novembro de 1998 

 
 

Malhas Regionais Data do 
Leilão Concessionárias  Início da 

Operação Extensão (Km) 

Oeste 05.03.96 Ferrovia Novoeste S.A. 01.07.96 1.621 
Centro-Leste 14.06.96 Ferrovia Centro-Atlântica S.A. 01.09.96 7.080 
Sudeste 20.09.96 MRS Logística S.A. 01.12.96 1.674 
Tereza Cristina 26.11.96 Ferrovia Tereza Cristina S.A. 01.02.97 164 

Sul 13.12.96 ALL-América Latina Logística do 
Brasil S.A 01.03.97 6.586 

Nordeste 18.07.97 Companhia Ferroviária do Nordeste 01.01.98 4.238 
Paulista 10.11.98 Ferrovias Bandeirantes S.A. 01.01.99 4.236 
Total 25.599 
  

Fonte: Ministério do Planejamento (2010) 

 


