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RESUMO 

 

O presente estudo objetiva contribuir para os avanços nos Estudos de Viabilidade Técnico-

Econômica (EVTE) para modelagem de projetos de implantação de infra-estrutura de 

transportes ferroviários, notadamente para o transporte de passageiros, mediante o estudo 

de caso de um projeto para reativação do extinto trem que realizava o percurso Rio - 

Petrópolis (Trem da Serra). Esses projetos são, via de regra, viabilizados através de 

parcerias entre os entes público e privado. O projeto foi modelado de três formas: uma 

tradicional, na qual os parceiros compartilham os investimentos; a outra é realizada a conta 

de recursos exclusivamente privados, devido às restrições orçamentário-fiscais, impostas ao 

ente público; e uma última, na qual a parceria é modelada através das Parcerias Público-

Privadas (PPPs), à luz do seu principal marco regulatório brasileiro, a Lei 11.079/04. Os 

resultados desta última modelagem demonstram a viabilidade econômica do projeto Trem 

da Serra e permitem concluir que essa ferramenta, a PPP, se bem empregada, poderá 

contribuir para aperfeiçoamento dos estudos de análise objetivando a viabilização desse 

tipo de projeto nosso País. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims at contributing to advances in Technical-Economical Feasibility 

Studies – TEFS, for the modeling of implementation projects of railroad transportation 

infra-structure, especially for the transportation of passengers, by means of the case study 

of a project for the reactivation of an extinct train which traveled on the route Rio-

Petrópolis (Trem da Serra). These projects are almost always made possible through 

partnerships between public and private entities. The project was modeled in three ways: a 

traditional one, in which partners share the investments; a second one is made possible only 

with private resources, due to fiscal and budgetary restrictions, imposed on the public 

entity; and, a last one, in which partnership is modeled through the PPP’s, Public-Private 

Partnerships, in the light of its main Brazilian regulatory landmark, Law 11.079/04. The 

results of this last modeling demonstrate the economic viability of the Trem da Serra 

project and allow us to conclude that this tool – the Public-Private Partnership –, if well 

employed, may contribute to the improvement of analytical studies aiming at the viability 

of this kind of project in our country. 
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1. INTRODUÇÃO 

Embora tenha sido regulamentada no Brasil há mais de dois anos, até a presente 

data (dezembro/2006) ainda não foi contratada nenhuma Parceria Público-Privada (PPP) 

para qualquer tipo de projeto, notadamente os de infra-estrutura, em qualquer um dos 

três níveis de governo.  

 

A Lei Federal 11.079/04, de 30/12/2004, denominada Lei de Parceria Público-

Privada, ou Lei das PPPs, é assunto recente no Brasil. Grosso modo, a PPP é, na 

essência, um contrato de prestação de serviços entre o governo e a iniciativa privada. Os 

serviços de que trata esse contrato podem ser prestados diretamente ao governo como 

usuário único, ou à população como um todo.  

 

Espera-se que as PPPs viabilizem um volume de investimentos superior ao que 

seria possível com os mecanismos tradicionais (TALAMINI, 2005). Assim, no sentido 

de promover uma maior participação do setor privado, a PPP apresenta-se como 

alternativa de estruturação de um projeto em determinadas situações. Por exemplo, 

quando um ente público, por não dispor de recursos suficientes, ou por estar sob a égide 

de alguma restrição fiscal-orçamentária, não pode contribuir com a parcela que lhe 

compete nos investimentos. Neste caso, fica o ente privado praticamente responsável, se 

não pela totalidade das inversões, ao menos por boa parte dos desembolsos.  

 

Particularmente à realidade brasileira, além do acima exposto, a PPP também é 

indicada para o caso de projetos de infra-estrutura com pouca ou nenhuma auto-

sustentabilidade; ou seja, àqueles que, se implantados e operados única e 

exclusivamente pela iniciativa privada certamente não lograrão obter o retorno 

desejado. Essa possibilidade pode ocorrer quando a previsão de geração de receita 

operacional proporcionada pelo projeto se mostra insuficiente para promover o 

Equilíbrio Econômico-Financeiro (EEF) do empreendimento e, conseqüentemente, sem 

o retorno adequado aos acionistas detentores do investimento privado. Portanto, a PPP 

surge como um estimulante ao investidor privado para efetivação de investimentos 

públicos, na medida em que poderá contribuir para o projeto atingir o EEF, através do 

compartilhamento de certos riscos entre os parceiros. 
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Entretanto, o simples compartilhamento dos riscos, per se, ainda não é condição 

suficiente para estimular a formação de parcerias desta natureza. Do ponto de vista 

privado, a decisão de investir deverá ser submetida à liturgia de um processo decisório 

que visa escolher a melhor opção para alocação dos recursos em uma carteira de 

projetos. Dentre outras, essa decisão vai depender da análise de uma série de 

indicadores econômico-financeiros resultantes da modelagem de um ou vários Fluxos 

de Caixa, dependendo da quantidade de alternativas que se apresentam. O investidor 

também deverá decidir qual é a melhor opção para aplicação do seu capital, de forma a 

garantir o melhor retorno financeiro, sob determinadas condições de risco e 

probabilidade. Na maioria das vezes a decisão deverá recair sobre a opção que 

apresentar o maior valor presente, líquido dos investimentos, de cada Fluxo de Caixa, 

descontado por uma taxa que equivale ao seu custo de oportunidade. Em outras 

palavras, “o objetivo da decisão de investimento consiste em descobrir ativos reais que 

valham mais do que custam” (BREALEY & MYERS, 1998, p. 11).  

 

Por outro lado, do ponto de vista público, o processo decisório vai ser orientado, 

não só pela diretiva da relação custo/benefício, mas também por questões de ordem 

legal/orçamentária, tais como a adequada provisão de recursos orçamentários e a 

aderência do projeto a um plano governamental de prioridades. 

 

Boa parte dessas considerações pode ser traduzida sob a forma de um mesmo 

denominador monetário (moeda) constantes em uma previsão de um ou mais Fluxos de 

Caixa de um projeto, dos quais poderão ser extraídos alguns indicadores fundamentais 

para o processo decisório (OLIVEIRA, 2001). Por seu turno, o ente público consolidará 

as informações no orçamento governamental, porém com um grau de sofisticação bem 

menor. 

 

Sintetizando, o que o ente privado busca é assegurar o EEF do projeto; e o ente 

público deseja promover o bem-estar social decorrente de uma relação custo/benefício 

favorável. 

 

Portanto, a realização de modelagens econômico-financeira, de um hipotético 

projeto de infra-estrutura para o transporte ferroviário de passageiros, submetida aos 
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ditames da Lei das PPPs, deverá resultar em duas importantes contribuições 

fundamentais para o estudo desta, a saber: 

i) Promover uma melhor compreensão deste novo marco regulatório e sua 

aplicabilidade legal em determinada situação; 

ii)  Identificar de que forma as PPPs podem ajudar no processo decisório, 

contribuindo para viabilizar o projeto, promovendo o EEF de uma 

concessão pública. 

 

1.1 Objetivos 
 

O presente estudo tem como objetivo demonstrar, através da modelagem de uma 

PPP - Parceria Púbico-Privada, a viabilidade técnico-econômica de um projeto para 

reativação da uma ferrovia parcialmente desativada. Para justificar a adoção da PPP o 

projeto será, a princípio, modelado na forma tradicional para projetos de infra-estrutura 

ferroviária através do compartilhamento dos investimentos; ou seja, os investimentos 

em infra-estrutura viária (grosso modo, a via permanente, que é a linha do trem) serão 

integralmente assumidos pelo ente público e os investimentos em material rodante 

(locomotivas, vagões e carros de passageiros) e outros, serão assumidos pelo ente 

privado. Essa alternativa será construída a luz do principal marco regulatório para a 

concessão de serviços e obras públicas, a Lei Federal 8.987/95, denominada Lei das 

Concessões Públicas. 

 

Em seguida, uma segunda modelagem será analisada considerando-se que os 

investimentos na via permanente, material rodante e outros, serão assumidos 

integralmente pelo ente privado. Essa opção é decorrente de restrições orçamentárias e 

fiscais ao ente público, impostas pela Lei Complementar 101/00, de 04/05/2000, mais 

conhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal, combinada com a Lei 8.987/95. Trata-se, 

portanto, de uma simulação na qual o projeto será executado com 100% de recursos 

privados.  

 

Uma última modelagem - até certo ponto inédita -, inspira-se na Lei 11.079/04, a 

Lei das PPPs. Neste contexto o ente privado, embora também esteja assumindo 

integralmente todos os investimentos, terá parte dos riscos compartilhados com o ente 

público, sobretudo como forma deste garantir a manutenção do EEF da concessão.  
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Nessa modelagem o ente público vai subsidiar parte da tarifa sob a forma de 

uma contraprestação1 pecuniária a ser paga ao ente privado durante um longo período, 

que pode ser até o prazo final do contrato de concessão ou até determinada data, na qual 

o EFF poderá ser finalmente atingido e não necessitar mais da ajuda deste mecanismo. 

 

Desta feita, a construção e análise de cada uma dessas três modelagens e 

confecção dos seus principais determinantes financeiros e particularidades é o objetivo 

principal desse trabalho, com destaque para a alternativa que contempla a modelagem 

por PPP, em função das diversas especificidades decorrentes da observância dos 

ditames emanados pelo principal marco regulatório, a Lei de 11.079/04. 

 

Adicionalmente, como contribuição acessória ao processo decisório do ente 

público, o estudo deverá trazer à tona a discussão sobre a conveniência da participação 

deste em certos investimentos. Por exemplo, qual será a vantagem para o ente público 

ao fazer a opção pela PPP, uma vez que em se tratando de uma concessão patrocinada o 

ente público deverá a complementar a receita do ente privado para assim preservar a 

manutenção do EEF do projeto? O que há por detrás desta questão é o fato da opção do 

Estado pela PPP significar que este vai optar pelo diferimento do compromisso de 

promover certos investimentos públicos (desembolsos que ocorreriam na fase pré-

operacional, no instante zero do cronograma de obras) substituindo-os por uma série de 

compromissos pecuniários (contraprestações) a serem pagos ao investidor privado por 

um longo período de tempo, associado a prazo de vigência do contrato de concessão 

(vinte ou trinta anos). 

 

A evidência, ou não, desta vantagem poderá ser obtida através de informações 

colhidas na alternativa da modelagem PPP, mediante comparação do valor presente do 

investimento público (se houver) vis-à-vis o valor presente do Fluxo de Caixa das 

contraprestações a serem pagas pelo ente público ao ente privado. Contudo, dependendo 

de qual taxa de desconto for utilizada para promover a atualização dos valores do Fluxo 

de Caixa das contraprestações, o resultado poderá ser favorável, ou não, ao ente público. 

                                            
1 Lei 11.079/04, Art. 2o: “Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 
modalidade patrocinada ou administrativa. § 1º: A concessão patrocinada é a concessão de serviços 
públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
parceiro privado” (grifos nossos). 
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1.2 Organização do Trabalho 

O presente trabalho foi dividido em 6 (seis) Capítulos, sendo o primeiro 

reservado a uma Introdução. O Capítulo II apresenta o Contexto do Estudo, fornecendo 

detalhes da ambiência do transporte ferroviário de passageiros: suas características, 

evolução, apogeu e decadência no Brasil, analisando rapidamente o papel do Estado na 

formação da infra-estrutura ferroviária, e as tendências mundiais.  

O Capítulo III fornece a descrição dos principais Componentes do Problema 

analisado: as causas do esvaziamento do modal ferroviário de passageiros no Brasil e no 

mundo ressaltando a importância do ente privado na formação de parcerias, e quais são 

os elementos que entram na formação do seu processo decisório que, no caso em 

questão, o levariam a investir em um projeto para transporte ferroviário de passageiros.    

O capítulo IV destina-se a Revisão Bibliográfica do principal ferramental que 

vai suportar o processo decisório - as PPPs - e demais marcos regulatórios 

correspondentes tais como, a Lei das Concessões, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e 

suas associações com a lei brasileira das PPPs. 

O Capítulo V aborda de forma prática a questão principal, ou seja, o estudo de 

caso de uma modelagem PPP tendo os indicadores resultantes dos Fluxos de Caixa 

como principais fontes que vão subsidiar o processo decisório dos agentes envolvidos, 

notadamente o ente privado. O estudo de caso envolve um projeto para a retomada do 

transporte de passageiros em uma ferrovia paralisada há mais de quarenta anos, no caso 

a ferrovia que ligava a Cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis (Trem da Serra). O projeto 

em questão será submetido aos três tipos de modelagens (já citadas anteriormente) 

culminando com a seleção e a comparação de indicadores que melhor atestem à 

viabilidade econômico-financeira em cada uma dessas situações.  

Por derradeiro, o Capítulo VI apresenta as Conclusões sobre a modelagem PPP, 

suas limitações e recomendações de praxe para continuidade desta linha de pesquisa, 

inclusive como estímulo à retomada do transporte ferroviário de passageiros no Brasil, 

sendo que desta vez o processo seria conduzido de forma responsável por entes privados 

isoladamente, ou em parcerias com o poder público. 
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2. CONTEXTO DO ESTUDO 

 

Projetos de infra-estrutura de transportes, com destaque para aqueles voltados 

para o transporte ferroviário de passageiros, são essenciais para promoção do 

desenvolvimento e do bem-estar social, podendo contribuir sobremaneira para o 

crescimento sustentado das cidades e regiões. Contudo, projetos desta natureza são 

caracterizados por requererem investimentos vultosos2 e, devido à quase sempre baixa 

rentabilidade, nem sempre asseguram um retorno financeiro satisfatório para os 

investidores privados no longo prazo, apesar do indiscutível alcance social desses 

investimentos.  

 

Dada sua natureza, esses investimentos requerem, na maioria dos casos, a 

participação de um ente público compartilhando parcela das inversões; e, por vezes, 

contribuindo com algum subsídio à tarifa dos serviços ofertados. Tradicionalmente 

compete ao poder concedente (o Estado) proceder às inversões na via permanente 

(infra-estrutura e superestrutura ferroviária: leito da linha férrea, trilhos, dormentes, 

lastro, pontes, viadutos, túneis, etc.), e ao ente privado (operador) promover 

investimentos em material rodante (locomotivas, vagões, carros de passageiros, etc.).  

 

Isso significa dizer que, dado a natureza desses investimentos, os mesmos vão 

demandar desembolsos consideráveis de recursos, impactando tanto o orçamento 

público como o empresarial, uma vez que ambos devem, em tese, atuar sob a forma de 

parceria no intuito de viabilizar esses projetos. Por esse motivo os decisores público e 

privado precisam adotar uma série de procedimentos para analisar e selecionar 

adequadamente investimentos de longa maturação. Assim, nas palavras de Gitman:  

 
“O investidor deve ser capaz de mensurar os fluxos de caixa e aplicar 
técnicas de decisão adequadas. A elaboração do orçamento de capital é o 
processo de avaliação e seleção de investimentos de longo prazo de acordo 
com o objetivo da empresa de maximizar a riqueza dos proprietários” 
(GITMAN, 2003, p. 260).  
 

                                            
2 Para que se tenha uma idéia da dimensão dos montantes requeridos pelos investimentos públicos em 
infra-estrutura de transportes no Brasil, os números coletados por Bolívar Filho, apesar de terem ficado 
abaixo das expectativas, ainda revelam valores expressivos. Por exemplo, as médias anuais verificadas 
para o período 1990/98 foram as seguintes: rodovias, US$ 644,8 milhões ou 60,4%, ferrovias, US$ 282,3 
milhões ou 26,5%, e os portos, com US$ 140,1 milhões, ou 13,1% (PEGO et alii, 1999, p. 17). Vale 
registrar que o processo de desestatização das ferrovias no Brasil começou em 1996. 
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Não obstante, na avaliação de um projeto de interesse público, o governo visa o 

bem-estar da coletividade ao realizar uma determinada obra pública. Do seu ponto de 

vista a idéia de lucro, isto é, a rentabilidade do capital financeiro empregado, que é 

perseguida pelo setor privado, é substituída pela de valor social (PESSOA, 1992, p.7). 

Portanto, o correto entendimento de como se forma o processo decisório nessas esferas - 

e a identificação dos determinantes fundamentais à decisão de investir -, deverão ajudar 

à formação de parcerias. Será igualmente importante compreender a forma como as 

PPPs poderão atuar como “agente” facilitador nesse processo. É o que veremos na seção 

seguinte. 

 

2.1 Justificativa 

A escolha da modelagem através das PPPs como ferramenta adicional para a 

Análise de Investimentos decorre do ineditismo desta modalidade no Brasil, já 

consagrada em boa parte do mundo.  

A opção pelo transporte ferroviário de passageiros se justifica pelo fato de que, 

segundo Nabais (2005), a crescente urbanização, o acréscimo das distâncias a serem 

percorridas [diariamente] e o elevado volume de viagens realizadas nas grandes cidades 

e regiões metropolitanas provocam a necessidade da [maior] utilização de transportes 

públicos alternativos, especialmente os coletivos.  

Um dos principais problemas logísticos que o Brasil de hoje enfrenta é a sua 

deficiente infra-estrutura para promoção do transporte público. Os investimentos em 

infra-estrutura [como todo], por ser um dos principais impulsionadores do crescimento 

econômico sempre tiveram prioridade na alocação dos recursos. Na realidade, após cem 

anos de crescimento contínuo do PIB - entre 1880 e 1980 - a economia brasileira foi 

afetada por uma prolongada estagnação nos anos 90. Com o esgotamento deste ciclo 

não foram criadas sólidas alternativas econômicas, institucionais e políticas ao quadro 

recessivo que se instalou ao final (BARAT, 1979).  

Recentemente, ao longo dos últimos vinte e nove anos (1970/1998) essa 

alocação foi sempre comanda exclusivamente pelo Estado (PEGO et alii, 1999, p. 13). 

De fato, é de conhecimento público que os valores investidos em infra-estrutura como 

um todo evoluíram de forma crescente entre 1970 e 1982, passando do patamar de 
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US$ 5 bilhões/ano (4% do PIB) para quase US$ 30 bilhões/ano (13,5% do PIB). Porém, 

a partir desta data observa-se uma redução drástica, recuando até a faixa de US$ 10 

bilhões e permanecendo nessa média até 1998 (média anual em 1,87% do PIB).  

Particularmente quanto aos investimentos públicos em transportes, as inversões 

no período 1990/98 caíram consideravelmente perfazendo uma média anual de apenas 

US$ 1,07 bilhão, pouco mais de 0,19% do PIB. Talamini (2005) também assinala que 

mais recentemente, durante os anos de 1981 a 2002, os investimentos em rodovias e 

ferrovias foram bem menores que os investimentos em Telecomunicações e Geração de 

Energia Elétrica.  

Portanto, além das situações anteriormente descritas, a eleição por investir em 

transporte público ferroviário de passageiros decorre também da combinação de outros 

fatores, principalmente devido ao fato de que os principais meios de transporte público 

no Brasil - notadamente o rodoviário e o aeroviário - estão tornando-se cada vez mais 

caóticos.  

Paralelamente, em decorrência das restrições orçamentárias limitando os 

investimentos públicos, a expectativa era de que surgissem novas oportunidades à 

participação da iniciativa privada nesse setor.  Essa tendência começou a manifestar-se 

com o Plano Plurianual - PPA 1996/99, no qual o governo federal “sugeriu” que 35% de 

todos os investimentos em infra-estrutura fossem assumidos por empresários 

(PINHEIRO, 1996).   

Outro aspecto que incentiva a busca por um transporte público mais eficiente 

decorre do fato amplamente conhecido de que hoje mais de 80% da população brasileira 

está vivendo nos grandes centros urbanos, contrastando com os 30% de 1940. Os 

usuários contumazes do sistema de transporte, principalmente as populações urbanas, 

estão convivendo diariamente com uma enorme gama de problemas causados pelos, 

quase, constantes engargalamentos do tráfego urbano que causam, dentre outros, a 

redução na mobilidade devido aos congestionamentos, os atrasos decorrentes da 

velocidade reduzidíssima nos deslocamentos em horário de pico, as perdas humanas e 

materiais em acidentes, além da poluição e o enorme desperdício de combustível fóssil. 

Segundo Pessoa (1992), as estimativas para as perdas econômicas provenientes do 

transporte rodoviário atingiram, no período 1980/1989, a cifra de US$ 14 bilhões, dos 
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quais US$ 5,2 bilhões correspondem somente ao desperdício no consumo de 

combustíveis. Certamente ainda hoje este fenômeno deve continuar repetindo-se de 

forma inequívoca em quase todas as Regiões Metropolitanas do País, provavelmente em 

uma escala bem maior de valor.  

Contudo, a eliminação, ou melhor, a redução destes problemas quase sempre 

requer, além de cuidadoso planejamento e soluções criativas, vultosos volumes de 

investimentos públicos para construção e manutenção das infra-estruturas viárias. 

Urbanistas e técnicos responsáveis pelo planejamento de transportes urbanos têm 

incentivado a escolha de meios alternativos para aumentar o fluxo e mobilidade nos 

transportes públicos (BELDA, 1997). 

Assim, dado as restrições orçamentárias dos entes públicos, os transportes 

públicos apresentam-se potencialmente interessante como alternativa de investimento à 

ótica privada, quanto mais se levando em conta que um dos objetivos das PPPs seria 

estimular a realização dessas parcerias atraindo o investidor privado para assumir 

obrigações (investimentos) que são por tradição obrigação do Estado. Essa opção é 

reforçada por Benjamin Zymler apud TALAMINI, (2005):  

“Incapaz de realizar novos investimentos nos diversos setores básicos da 
economia, buscou o Estado brasileiro, a partir do programa Nacional de 
Desestatização, implantado pela Lei 8.031/90, novos mecanismos de oferta de 
serviços públicos. Afastando-se gradualmente da prestação direta desses 
serviços, o Poder Público reservou para si as atividades de regulação e de 
fiscalização, que passaram a ser exercidas basicamente por agências criadas 
por lei. A prestação desses serviços, agora realizada por terceiros, em regra, 
estranhos à Administração, concretizou-se mediante a celebração de 
contratos de concessão ou de permissão e de atos de autorização, em 
consonância com o disposto nos arts. 21, XI e XII, e 175 da Constituição 
Federal vigente”(grifos nossos).  

Reforçando o que foi anteriormente dito, a opção pelo transporte ferroviário de 

passageiros nas Regiões Metropolitanas tem sido estimulada como uma das melhores 

alternativas para um deslocamento rápido e mais vantajoso, sobretudo do ponto de vista 

da melhor alocação dos recursos públicos e privados3. Por esse motivo uma adequada 

oferta de infra-estrutura de transportes urbanos é fundamental para assegurar o 

crescimento sustentado das cidades brasileiras. No caso particular das grandes cidades, 

                                            
3 O fato de nos trens trafegarem em linha própria reduz drasticamente o risco de acidentes, se comparados 
com o modal rodoviário. Além disso, o esforço trator de um trem em um trecho plano é dez vezes menor 
que o do ônibus. 
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o transporte metro-ferroviário aparece como modalidade importante que pode e deve ser 

incentivada (TREVISAN, 2005, p. 2). 

Antes, porém, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre os principais 

elementos que caracterizam o contexto da infra-estrutura de transporte de passageiros. 

 
2.2 Principais características da infra-estrutura ferroviária para transporte de 
passageiros 
 

Palhares (2003) identifica quatro elementos essenciais para constituição de um 

sistema de transportes: 

i) Via: é o meio pelo qual o transporte se desenvolve, podendo ser totalmente 

natural (ar ou mar) ou artificial (rodovias e ferrovias). O tipo de via é que 

irá caracterizar o veículo indicado para promover a locomoção; 

ii)  Veículo: os diversos veículos de transporte são constituídos para operarem 

em determinado tipo de via e influenciarão muito a escolha do modo de 

transporte pelo viajante. Sua tecnologia poderá apresentar maior 

flexibilidade e privacidade, como é, por exemplo, o caso do automóvel, ou 

maior velocidade, como o caso dos aviões e trens de alta velocidade; 

iii)  Força motriz: é aquela destinada a mover o veículo e está dimensionada de 

acordo com a tecnologia necessária ao tipo de veículo e da via; 

iv) Terminal: é o lugar onde se tem acesso a um ou vários meios de transporte. 

O mesmo também pode funcionar como ponto de transferência de um 

modo de transporte para outro; ou mesmo entre veículo de um mesmo 

modo.  

 

Quanto às classificações dos transportes, Palhares sublinha as seguintes 

características: 

i) Transporte público: é aquele em que o acesso é permitido a qualquer 

pessoa, desde que adquira os direitos e privilégios de fazer uso mediante a 

compra de bilhetes ou passagens (ônibus, metrôs, trens, aviões, táxis, 

barcas, etc); 

ii)  Transporte privado: é aquele restrito a uma determinada pessoa (automóvel 

particular) ou organização (ônibus fretado e vôo charter); 
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iii)  Modo do transporte: está associado à tecnologia do veículo transportador e 

ao tipo de via em que opera podendo ser terrestre, aéreo, ferroviário, 

rodoviário ou aquaviário;  

iv) Regular e não regular: o transporte regular é aquele que cumpre horários 

anunciados previamente sendo sua partida obrigatória, independente do 

número de passageiros que se disponibiliza a viajar; já o não regular é 

aquele existente para uma finalidade específica, sem a obrigação de 

cumprir horários e partidas (PALHARES, 2003, p. 33-34). 

 

Conforme exposto, cada modal de transporte possui características próprias que 

se diferenciam muito entre si, quer do ponto de vista do passageiro, ou do ponto de vista 

dos investidores ou operadores. A Tabela 2.1, a seguir, organiza os quatro tipos básicos 

de meios de transportes fornecendo uma rápida visão integrada para cada tipo de modal, 

de acordo com as suas principais características, vantagens e desvantagens: 
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Tabela 2.1 Principais características dos modais empregados  
no transporte regular de passageiros no Brasil. 

Modo, tipo de 
via e veículo 

Vantagens/ Desvantagens Competência do Investimento 
Público/Privado 

 
 

 
Rodoviário; 
Estradas; 

Automóveis e 
ônibus. 

 

Indicado para curtas e médias distâncias 
Vantagens: Altíssima Flexibilidade (porta a 
porta), baixo custo de aquisição e manutenção   
Desvantagens: Não possui via exclusiva, tendo 
que compartilhar a via com outros veículos 
sujeitando-se a inconvenientes (engarrafa-mentos, 
acidentes). É o único modal que tolera a existência 
de transporte clandestino. Elevado consumo de 
combustível/passageiro. Índice de acidentes: 201,3 
óbitos/milhão de passageiros 4.  

Público: construção e 
manutenção de estradas e 
terminais 
Privado: Aquisição de material 
rodante e manutenção do 
mesmo. Se for concessão ou 
PPP, pode fazer ampliação da 
via e manutenção da malha 
rodoviária, postos de pedágio 
etc. 

 
Ferroviário; 

Via 
permanente 
com trilhos; 

Locomotivas, 
automotrizes e 

carros de 
passageiros. 

 

Indicado para curtas e médias distâncias. 
Vantagens: Trafega em via exclusiva, com 
elevada capacidade de transporte, velocidade 
média constante com baixo consumo de 
combustível/passageiro. Ativos de longa duração. 
Índice de acidentes: 3,0 óbitos/milhão de 
passageiros. 
Desvantagens: pouca flexibilidade. Investimentos 
e equipamentos de custo elevado. Mobilidade 
restrita; depende de integração com outros modais. 

Público: Responde pela 
construção e manutenção da via 
permanente (leito, trilhos, túneis 
e pontes e estações). 
Privado: Aquisição de material 
rodante e manutenção do 
mesmo. Se for concessão ou 
PPP, pode fazer a ampliação e 
manutenção da via permanente, 
estações e terminais. 

 
 

Aquaviário; 
Natural (água); 
Navios, Barcos 

e Ferries. 
 

Indicado para curtas e médias e longas distâncias. 
Vantagens: Além das acima citadas, oferece 
grandes espaços para livre mobilidade interna e, no 
caso de navios de cruzeiro, luxo e conforto.  
Ativos de médio a custo elevado e longa 
durabilidade. Índice de acidentes: 5,3 
óbitos/milhão de passageiros. 
Desvantagens: Pouca disponibilidade de oferta, 
baixa velocidade, custos fixos e variáveis 
elevados. 

Público: Demanda 
investimentos em portos, 
terminais e dragagem dos canais. 
Privado: Responde pela 
aquisição da embarcação 
manutenção da mesma. 

 
 

Aéreo; 
Natural (ar); 

Aviões a 
hélice ou a 

jato. 

Indicado para médias e longas distâncias. 
Vantagens: Elevada capacidade de transportes, 
fluxo livre de engarrafamentos, velocidade de 
cruzeiro elevada. Índice de acidentes baixo: um 
óbito/milhão de passageiros. 
Desvantagens: Alto consumo de combustível por 
passageiro, custos fixos e variáveis muito 
elevados, pouco conforto (assentos) e pouca 
disponibilidade de áreas internas para mobilidade 
pessoal. Ativos de elevado custo e de média 
duração. 

Público: Responde por 
investimentos em construção e 
manutenção da infra-estrutura 
aeroportuária (pistas e terminais 
de embarque). 
Privado: Responde pela 
aquisição da aeronave e 
manutenção da mesma. 

Fonte: Elaboração do autor, com base em PALHARES, 2003, p. 31-33. 

                                            
4 Informações colhidas em “Avião, o Transporte Seguro”, texto de A. Rosa Santos, publicado na revista 
Previdência & Seguros, No 520, de Novembro de 1995, acessado em http://www.aerodinami-
ca.com.br/PORTUGUES/seguro.html, em 14/11/2006. O Autor não informa a fonte das suas estatísticas. 



 

 13 

 

2.3 Grau de utilização dos modais de transporte de passageiros no Brasil 

 
A leitura da Tabela 2.1 permite inferir a correta percepção de que, para pequenas 

e médias distâncias, o transporte ferroviário de passageiros é o que reúne uma maior 

quantidade de benefícios, tanto para o usuário do sistema quanto para as autoridades 

públicas. Paradoxalmente não é isso que ocorre na realidade, pois a presença do modal 

rodoviário ainda é, e deverá continuar sendo o preferido nos deslocamentos, devido à 

sua grande mobilidade, com presença em mais de 96% dos deslocamentos, apesar dos 

enormes efeitos deletérios que causa. Essa afirmação pode ser confirmada na Tabela 2.2 

que indica o volume médio anual de passageiros (PAX) transportados no Brasil no 

período 1996/99: 

  

Tabela 2.2 Pax transportados no Brasil 
média anual 1996/ 99. 

Modalidade PAX milhões % do total 

Aérea 19.648,2 2,3% 

Aquaviária n/d n/d 

Ferroviária 7.669,0 0,9% 

Metroviária 5.345,5 0,6% 

Rodoviária 830.293,8 96,2% 

Total 862.956,5 100,0% 

FONTE: CNT, 2002. 

 

Mesmo somando-se os dois modais sobre trilhos, o resultado ainda é 

inexpressivo, constatando mais uma vez a enorme preferência pela mobilidade por via 

rodoviária. 

 

Outra medida bastante utilizada na medição do transporte de passageiros é a que 

indica o volume transportado por quilômetro5, que propicia uma melhor noção da 

quantidade de pax transportados e o comprimento da malha viária. A Tabela 2.3, a 

seguir, posiciona o Brasil junto a diversos países de dimensões territoriais distintas e 

com estágios econômicos diversos: 

                                            
5 Segundo o Glossário de Termos Técnicos Rodoviários do DNER, essa medida significa um passageiro 
transportado a uma distância de um quilômetro. Portanto, quanto maior for a medida apurada, maior é 
extensão da malha e/ou maior é o volume de passageiros transportados (DNER, 1977).  



 

 14 

Tabela 2.3 Pax/km transportados por via terrestre. 
Média de 37 países 1995/1999 (em milhões). 

País Ferrovia peso classif. Rodovia peso classif. F/R 
Japão        393.792  22,5% 1 o         937.230  8,2% 2 o 42,0% 
China        373.735  21,4% 2 o           19.121  0,2% 7 o 1954,6% 
Índia         361.483  20,7% 3 o  n/d  N/d - n/d 
Rússia        167.542  9,6% 4 o  n/d  N/d - n/d 
Alemanha          64.933  3,7% 5 o         744.400  6,5% 4 o 8,7% 
França          60.495  3,5% 6 o         725.550  6,4% 5 o 8,3% 
Ucrânia          54.985  3,1% 7 o  n/d  N/d - n/d 
Reino Unido          33.154  1,9% 8 o         672.650  5,9% 6 o 4,9% 
Estados Unidos          22.505  1,3% 9 o      6.277.434  55,1% 1 o 0,4% 
Brasil            7.983  0,5% 10 o         802.545  7,0% 3 o 1,0% 
México            1.720  0,1% 11 o  n/d  N/d - n/d 
Canadá            1.491  0,1% 12 o  n/d  N/d - n/d 
Subtotal - 12 maiores      1.543.819  88,3% -     10.178.930  89,4% - 15,2% 
Demais        204.480  11,7% -      1.212.687  10,6% - 16,9% 
Total geral 37 países      1.748.299  100,0% -     11.391.617  100,0% - 15,3% 

FONTE: Elaboração do autor com base em Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe and North 
America e Anuário Estadistico de Transportes – 2001. 

 

A leitura da tabela acima permite as seguintes ilações:  

i) Inicialmente, em termos de deslocamento ferroviário percebe-se facilmente 

que países de grandes dimensões territoriais e de grandes contingentes 

populacionais dedicaram especial atenção para esse tipo de modal; 

ii)  As exceções ficam por conta dos Estados Unidos da América (cuja 

preferência pelo modal rodoviário é imbatível) e o Canadá (país de elevada 

renda e a reduzida população, mas de grandes dimensões continentais); 

iii)  Concomitantemente, países com limitações no espaço físico, e por serem 

em parte, dependentes de petróleo, também elegeram essa modalidade de 

transporte como prioridade para os deslocamentos, embora em graus 

diferentes de prioridade, mas sempre em benefício de sua população, 

independente da renda do país; 

iv) Com toda certeza, a ausência deste tipo de prioridade levou o Brasil a 

posicionar-se em 10º lugar. Desnecessário repetir que tudo isso é fruto de 

políticas equivocadas para o transporte público nos últimos 40 anos, e 

também devido a uma rígida política fiscal de contenção nos investimentos 

públicos, fortemente presente nos últimos anos; 
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v) Apesar da escassez de informações quanto aos deslocamentos através do 

modal rodoviário, é interessante notar que o Brasil fica um pouco acima da 

média dos países europeus mais desenvolvidos, mas de dimensões 

territoriais e população bem menores; 

vi) Para não nos alongarmos, não chega a surpreender o fato dos EUA 

responderem por mais a metade do total de deslocamentos rodoviários 

mundiais. 

 
Por fim, a comparação mais relevante é a relação que mostra a 

representatividade do modal ferroviário frente ao rodoviário, que é notavelmente 

interessante no Japão. O Brasil, como era de se esperar, posiciona-se bem abaixo da 

média dos demais países, excluindo-se os EUA, confirmando a tese da reduzida 

importância dedicada ao modal ferroviário, ao menos quanto ao transporte de 

passageiros. Contudo, para evitar que a análise fique viesada, é interessante verificar a 

posição do Brasil em relação à densidade ferroviária de cada país, evidenciada na 

Tabela 2.4 abaixo:  

 
Tabela 2.4 Densidade ferroviária de alguns países. 

Classificação dentre 
20 países 

País 
 

Extensão da Linha 
(mil km) 

Área                    
(milhão km2) 

Densidade 
(km/milhão km2) 

1 Bélgica 3,6 0,03 120,0 

2 Alemanha 27,3 0,25 109,2 

3 Suíça 2,9 0,04 72,5 

4 Holanda 2,8 0,04 70,0 

5 Inglaterra 16,6 0,25 66,4 

6 Áustria 5,3 0,08 66,3 

7 Dinamarca 2,5 0,04 62,5 

8 França 34,3 0,55 62,4 

9 Itália 16,0 0,30 53,3 

10 Portugal 3,6 0,09 40,0 

11 Irlanda 1,9 0,07 27,1 

12 Espanha 12,5 0,51 24,5 

13 Grécia 2,6 0,13 20,0 

 Subtotal  131,9 2,38 55,4 

14 EUA 309,0 9,40 32,9 

15 Argentina 34,0 2,80 12,1 

16 Ex-URSS 145,0 22,40 6,5 

17 Canadá 81,0 10,00 8,1 

18 China 51,0 9,50 5,4 

19 Austrália 41,0 7,70 5,3 

20 Brasil 29,0 8,50 3,4 
 Total 20  821,9 72,7 11,3 

FONTE: Elaboração do autor. 
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O Brasil, apesar de ser o quinto país em extensão territorial, é o vigésimo 

colocado nesse ranking mundial quanto à densidade de trilhos por milhão de km2. Essa 

observação depõe contra o que foi observado no passado, mais especificamente entre 

1854 e 1957: em pouco mais de cem anos a malha ferroviária expandiu-se na média de 

3,8 mil quilômetros/ano. Daí em diante (1957) a expansão estagnou-se e, 

concomitantemente, procedeu-se à erradicação de mais de nove mil quilômetros de 

ramais considerados obsoletos e antieconômicos.  

 

Scharinger (2002) surpreende ao assinalar que é bastante conhecida, mas não 

suficientemente discutida, a história da lenta expansão e da rápida decadência da 

ferrovia brasileira lembrando que o primeiro marco data de 1854, quando da 

inauguração do primeiro trecho ferroviário no Brasil com 14,5 quilômetros de extensão, 

ligando o porto de Mauá, no fundo da Bahia de Guanabara, à raiz da Serra de Petrópolis 

no Estado do Rio de Janeiro. A expansão das ferrovias que se deu em seguida pode ser 

dividida em seis períodos distintos, conforme pode ser visto de forma resumida, na 

Tabela 2.5 a seguir. O detalhamento destas fases encontra-se no Anexo I. 

 
Tabela 2.5 Evolução das Ferrovias Brasileiras. 

         Extensão em km   Participação do Estado 

Período Adição Estoque Absoluta Relativa 

Império (1854/1889) (1) 9.583 9.583 2.900 30% 

República (1890/1930) (1) 22.384 31.967 19.079 60% 

Era Vargas (1931/1945) (1) 3.283 35.250 24.330 69% 

Era pré-Rede Ferroviária (1946/1957) (2) 3.059 38.309 30.561 80% 

RFFSA até a privatização (1958/1999) (3) (4.832) 33.477 33.477 100% 

Pós-privatização (2000/2004) (3) (4.369) 29.108 100 0% 

TOTAL 29.108     
Fonte: (1) Anuário das Estradas de Ferro, Suplemento da Revista Ferroviária, 1977, RJ. (2) Estatísticas 

das E.F. do Brasil, IBGE, 1957. (3) Schoppa, 2004. 
 

Portanto, é nesse contexto que se posiciona o estudo em questão no qual o 

Estado, que até então teve uma participação relevante na expansão das ferrovias 

brasileiras, atualmente não vem dedicando especial atenção ao transporte de passageiros 

para este modal, a despeito da tendência observada em praticamente todo o mundo. O 

que foi até aqui demonstrado é que esse modal tem sido considerado como a melhor 

alternativa – sobretudo em termos de benefícios sociais - para promoção de melhorias 

na qualidade do transporte público de passageiros. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 
3.1 O trade off  do trem pelo automóvel 
 

É interessante notar que logo após o final da Segunda Grande Guerra o transpor-

te ferroviário de passageiros ganhou enorme impulso na Europa, Estados Unidos, Japão, 

e muitos outros países, em decorrência das novas tecnologias (tração a diesel) e de 

novos processos (segurança e comunicações), que emergiram após o conflito mundial. 

Porém, com a entrada em operação dos aviões a jato e a enorme mobilidade 

proporcionada pelo automóvel e o ônibus fez com que a preferência pelo transporte de 

passageiros para médias e longas distâncias, por via ferroviária, fosse decaindo. 

 

Entretanto, o setor atualmente vem passando por uma profunda reestruturação 

em escala mundial, sobretudo a partir do momento em que a iniciativa privada passou a 

operar algumas ferrovias de passageiros, que antes eram operadas pelo Estado. 

Particularmente quanto ao Japão informações disponibilizadas no site da embaixada 

deste País no Brasil mostram uma interessante comparação: em 1987 as ferrovias dos 

EUA transportaram um total de 19 bilhões de passageiros por quilômetro, ao passo que 

as ferrovias da França - a maior rede da Europa Ocidental - transportaram o total de 60 

bilhões de passageiros por quilômetro. Em contraste6, no Japão foi transportado um 

total de 335 bilhões de passageiros por quilômetro: cinco vezes mais que na Europa, e 

16 vezes a mais que os EUA.  

 

No Brasil a expansão observada nos últimos 150 anos foi acompanhada por 

diversas inadequações que se revelaram frontalmente contra a viabilidade da malha  

nacional. Além da opção declarada pelo modal rodoviário a partir dos anos 60 a ferrovia 

foi prejudicada por uma série de fatores, dentre os quais se destacam: 

i) Visível falta de investimentos;  

ii)  Traçados extensos, bastante antigos e irregulares; 

iii)  Baixíssima integração com outros modais7; 

 

                                            
6  A área territorial do Japão é 377,8 mil km2, ao passo que nos EUA é 9,6 milhões km2; ou seja, é 25 
vezes menor do que nos EUA. Por esse motivo, no Japão os escassos espaços físicos são racionalizados e 
voltados para o uso coletivo.  
7 As principais capitais mundiais, e quase todas da Europa, possuem integração de seus aeroportos com 
modernos terminais para trens metropolitanos, trens expressos e trens de alta velocidade. No Brasil não 
existe um único aeroporto que ofereça essa integração. 
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iv) Não integração entre as diversas bitolas8; 

v) Falta de padronização e obsolescência das máquinas e equipamentos;   

vi) Baixíssima produtividade decorrente do excesso de pessoal.  

 

Merece ser sublinhada a questão ligada ao traçado das linhas, cuja origem 

remonta à época do Império. Um dos propulsores da expansão ferroviária no Brasil foi a 

Lei de Garantia de Juros9 que fomentava as parcerias e a construção de ferrovias no 

período do Brasil Imperial. A Lei culminou por tornar-se um prêmio à ineficiência, já 

que o lucro era certo e, ainda pior, estimulava que estradas de ferro fossem construídas a 

custos mais elevados, pois os juros eram pagos sobre o capital aplicado.  

 

Ainda assim, apesar desse inconveniente, em 1873 o governo imperial inseriu 

uma nova vantagem nesse sistema de “parceria” cujos efeitos posteriores foram bastante 

desastrosos. Tratava-se da subvenção quilométrica concedida como alternativa à 

garantia dos juros. Essa subvenção fez com que houvesse um excessivo aumento da 

extensão das linhas fazendo com que os traçados fossem alongados em forma de zig-

zags evitando-se a construção de túneis e viadutos (que são requeridos quando se deseja 

um traçado menos sinuoso). É fácil compreender que uma via permanente com muitas 

curvas inibirá substancialmente a velocidade dos trens, além de promover um desgaste 

maior na via permanente devido ao atrito e à pressão das rodas sobre os trilhos nas 

curvas.   

 

O resultado, apesar de reduzir o custo final da obra, foi que os investidores 

obtiveram ganhos adicionais decorrentes do prolongamento forçado da linha. Por esse 

motivo boa parte das nossas antigas linhas ainda em operação até hoje são de traçado 

bastante irregular e, conseqüentemente, antiproducentes.  

 

                                            
8 A bitola padrão de 1.435mm foi fixada em 1886, em Berna, Suíça. Nos primórdios das ferrovias 
brasileiras havia nada menos que 13 (treze) tipos de bitolas diferentes (SCHOPPA, 2004, p. 61). Vale 
registrar que, quando do início do processo de desestatização, a malha privatizada consistia em 25,6 mil 
km e estava assim distribuída por tipo de bitola: 15,3 mil km (60%) na bitola métrica (1.000mm); 3,2 mil 
km (13%) na bitola larga (1.600mm), e 7,1 mil km (28%) em bitola mista (BNDES, 2000).  
9 Trata-se da Lei Feijó, de 1852. Essa lei garantia o pagamento de juros de 5% pelo Governo Imperial - e 
de até 2% pelos Governos das Províncias - sobre os capitais privados aplicados nas ferrovias 
(STADUTO, 1998). Essa lei pode ser caracterizada como sendo uma das primeiras leis incentivadoras de 
parceria público-privada realizada no Brasil, por meio da qual o Estado garantia uma remuneração fixa 
aos investidores. 
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Como resultado disso tudo, os principais efeitos foram, além dos constantes 

acidentes devido aos descarrilamentos, a morosidade nos deslocamentos e a falta de 

regularidade nos horários, que foram suportados até o final dos anos 50 quando se 

iniciou uma forte migração do transporte de passageiros e carga geral para o modal 

rodoviário, implicando na erradicação de milhares de quilômetros de linha. 

 

Mas alguns desses problemas - traçado irregular e ramais deficitários - não 

foram exclusivos das ferrovias brasileiras, pois também ocorreram em muitos outros 

países. E o desfecho não podia ser diferente resultando na paralisação e/ou a erradicação 

de mais de 286 mil quilômetros de linhas mundiais, em 28 anos, conforme a Tabela 3.1.  

 

Tabela 3.1 Evolução das principais ferrovias mundiais de 1955 a 1993 (em km). 
País 

 

1955 

 

Redução/ 

Paralisação 

Acréscimos/ 

Reativação 

Total Líquido 

 

1993 

 

EUA       355.124          (177.412)              -         (177.412)   177.712  

URSS       120.700           (33.587)              -           (33.587)     87.113  

Índia         55.383                   -          7.103           7.103      62.486  

Argentina         46.900           (12.841)              -         (12.841)     34.059  

França         39.881             (7.302)              -          (7.302)     32.579  

Brasil         37.000             (6.786)              -            (6.786)     30.214  

Inglaterra         30.705           (14.169)              -           (14.169)     16.536  

Alemanha         47.226             (6.828)              -            (6.828)     40.398  

Polônia         29.999             (6.687)              -            (6.687)     23.312  

México         23.301                   -            3.144           3.144      26.445  

Itália         22.041             (6.099)              -            (6.099)     15.942  

Japão         19.946                   -               305              305      20.251  

Espanha         18.081             (5.480)              -            (5.480)     12.601  

Suécia         16.134             (5.773)              -            (5.773)     10.361  

Hungria         11.425             (3.673)              -            (3.673)      7.752  

Chile          1.574                   -            4.986           4.986       6.560  

Total       875.420          (286.637)       15.538       (271.099)   604.321  

Fonte: SCHOPPA, 2004, p. 177. 
 

 

Guardadas as devidas proporções, o processo de trade-off  do trem pelo carro no 

Japão aconteceu à semelhança do que ocorreu no Brasil, com fortes implicações para o 

transporte ferroviário de passageiros. Em ambos a ascensão do automóvel aconteceu 

bem mais tarde do que nos Estados Unidos ou nos principais países da Europa 
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Ocidental. Contribuiu para esse processo a elevação dos níveis de renda nos últimos 

anos e o desenvolvimento da indústria automobilística fazendo com que o automóvel se 

popularizasse e se transformasse em um dos principais meios de transporte. 

Conseqüentemente, no início da década de 60 as ferrovias desses e de outros países 

começaram a perder passageiros, não só para o automóvel, mas também para os ônibus, 

em função destes oferecerem melhores tarifas, comodidade e elevado padrão de serviços 

em termos de mobilidade, regularidade e conforto.  

 

Ainda particularmente quanto ao Japão observou-se na década de 60 o aumento 

gradual do número de localidades onde empresas ferroviárias privadas trocaram a 

exploração do modal ferroviário pelo rodoviário. Nesse contexto, a empresa pública 

Japan National Railroad (JNR) resistiu ainda por um bom tempo evitando o processo 

de extinção de operações ferroviárias deficitárias. A JNR valeu-se, para tanto, dos 

superávits acumulados decorrentes dos lucros obtidos com o pioneiro e moderno trem-

bala10 mundial ligando grandes regiões metropolitanas em altíssima velocidade.  

   

Em 1980, porém, com a manutenção da JNR tornando-se um ônus fiscal, o 

governo japonês adotou a política de extinção das linhas férreas do interior, em favor do 

ônibus. A solução encontrada foi desmembrar a JNR em diversas empresas ferroviárias 

privadas, em 1987. Ao longo desse processo 83 linhas - designadas de "Transporte 

Regional" perfazendo 3.157 quilômetros de extensão foram desvinculadas da JNR, 

sendo que 37 linhas de curto percurso - shortlines - foram transferidas para empresas 

privadas ou de economia mista. Nas demais linhas o trem foi erradicado, com a opção 

pelo ônibus. 

 
3.2 O Renascimento dos trens regionais 
 

Esse moderno conceito de shortlines, dados seus aspectos nitidamente regionais, 

também tem sido estimulado por governos da Comunidade Européia, pois contribui 

para a descentralização econômica e urbana, para o fortalecimento de pequenas 

                                            
10 O primeiro trem-bala mundial foi desenvolvido pelo Japão e posto em operação em 1964, atingindo a 
velocidade de 300 km/h. Atualmente, os trens mais rápidos do mundo em operação comercial são: o 
Sanyo Shinkansen, operado pela Companhia Ferroviária do Leste, no Japão, o TGV na França e o 
Eurostar, que liga Londres, Bruxelas e Paris. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Shinkansen. 
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comunidades, para o controle do crescimento desordenado e para uma melhoria da 

qualidade de vida e do meio-ambiente11.  

 

Esse exemplo de regionalização de linhas é defendido por Scharinger (2002) no 

estudo denominado “Trens Regionais de Passageiros - o Renascimento de um Vetor de 

Desenvolvimento Econômico no País”, que foi desenvolvido com o apoio do Instituto 

Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, ligado à 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ), a pedido do BNDES - Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o banco de fomento do governo 

brasileiro. O estudo pesquisou sessenta e quatro trechos onde antes operavam trens 

regulares de passageiros. Os critérios de corte foram:  

a) Trechos onde ainda existem trilhos até hoje e que circulavam trens de 

passageiros regularmente;  

b) Porte ou relevância dos municípios;  

c) Extensão do percurso inferior a 200 km; 

d) Ausência de conflitos com trens cargueiros; ou seja, era necessário que 

houvesse ociosidade no trecho (circulação de menos de oito pares de 

trens/dia).   

 

Os trechos que se mostraram viáveis foram aqueles que revelaram possuir pelo 

menos uma das seguintes características, segundo a categoria ou vocação:  

i) Empresarial: auto-sustentável comercialmente;  

ii)  Turístico: voltados para cultura e lazer;  

iii)  Desenvolvimento Regional: estratégicos para promover a interiorização; 

iv) Desenvolvimento econômico-social: importante para reduzir desigualdades 

e facilitar a mobilidade. 

 

O estudo revela que são poucas as exigências para a operação eficiente desse 

sistema de trens regionais e para sua implantação no Brasil: inicialmente, esse sistema 

somente poderia ser implantado em localidades que já possuíssem linha férrea, mas que 

atualmente são subutilizados pelas atuais concessionárias e devem estar localizados, 

                                            
11Um VLT – Veículo Leve sobre Trilhos, movido à energia elétrica ou GNV, com capacidade de 
transportar até 50 passageiros, pode retirar das ruas pelo menos 40 automóveis particulares - considerando 
a taxa média de ocupação de 1,25 pax/veículo (DAVID, 2005) - contribuindo substancialmente para 
melhoria da mobilidade no espaço público e diminuindo a poluição.   
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preferencialmente, no entorno de regiões metropolitanas ou de cidades com média 

densidade populacional.  

 

Isso equivale a dizer que os projetos de trens regionais devem demandar um 

baixo nível de investimento, haja vista que boa parte da via permanente já existe, 

carecendo de poucos investimentos, e.g.: a recuperação ou retificação do leito, 

substituição de trilhos e dormentes, sinalização, reforma de estações, etc. Por outro lado, 

a grande parcela dos investimentos seria voltada para a aquisição de material rodante 

moderno e eficiente (VLTs).    

 

Outro grande fator decisivo para o incremento desta tendência reside no fato de 

que os shortlines japoneses e europeus são operados por operadoras secundárias 12 

devido aos menores custos de sua estrutura para operarem em trechos pequenos e por 

permitem a oferta de serviços que não seriam viáveis para as grandes empresas, públicas 

ou privadas, que operam trens de longa distância. Como corolário dessa tese, Scharinger 

revela a participação dos shortlines na malha ferroviária européia e japonesa, como se 

segue: Suíça, 42,1 %; Dinamarca, 17,6 %; Itália, 17,4 %; Japão, 15,6 %; Espanha, 

12,3 %; Alemanha, 11,3 % e Áustria, 10,4 % (SCHARINGER, 2002, p. 9).  

 

Sintetizando tudo o que foi dito, em função da saída do Estado brasileiro da 

operação de transporte ferroviário de passageiros, a opção por trens regionais em 

trechos que existe demanda de passageiros pelo modal rodoviário revela-se como uma 

alternativa bastante interessante aos olhos da iniciativa privada, pois graças a esses 

atrativos, essas operações de shortlines poderiam ser entregues aos investidores 

privados como forma de contribuir para revitalização do transporte ferroviário de 

passageiros no Brasil.  

 

Corrobora para esse processo a constatação de que as vantagens do modal ferro-

viário superam suas desvantagens, segundo a visão de Schoppa, que adaptamos para o 

transporte de passageiros: 

                                            
12 Operadoras secundárias são aquelas que realizam transporte ferroviário de cargas e de passageiros em 
pequenos trechos onde a operadora principal não tem interesse econômico, e de certa forma, permite essa 
operação mediante o pagamento de uma tarifa pela utilização da via (direito de passagem). Interessante 
notar que essas operadoras podem ser privadas, públicas (regionais ou municipais) ou mistas. 
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• Vantagens: maior capacidade de transporte; menor consumo específico de 

combustível; ocupa um menor espaço fisco que o leito das estradas de 

rodagem exige; grande possibilidade de automação (um só maquinista 

comanda um único trem transportando 15 carros de passageiros, com até 

600 passageiros, equivalente à capacidade de quatro aviões Boeing 737-

200); maior segurança; menor poluição; fácil integração com outros 

modais; rendimento crescente e menor custo social de produção. 

• Desvantagens: maior rigidez do trajeto (baixa mobilidade); maior 

vulnerabilidade face o peso do custo variável do combustível (petróleo ou 

energia elétrica); alto custo de implantação e manutenção; dependência de 

alguma parceria estatal (investimentos na via permanente e subsídios à 

tarifa); forte concorrência de outros modais em trechos de média e longa 

distância (SCHOPPA, 2004, pp. 57-59).   

 

Frente ao que foi exposto, é possível que investidores privados e autoridades 

públicas sintam-se motivados em promoverem algum tipo de parceria para estimular a 

implantação de alguns trens regionais. Entretanto, apesar dos atrativos destes (pré-

existência de um via permanente subutilizada, baixo volume de investimentos em 

material rodante e perspectiva de demanda), somados àqueles intrínsecos a este modal 

(maior produtividade por pax, maior segurança, menor emissão de poluentes, etc.), a 

iniciativa privada vai exigir outro atrativo de substancial importância para nortear sua 

decisão de investir nesse segmento, qual seja: alguma certeza de poder atingir o EEF da 

concessão, para assim promover o retorno econômico-financeiro dos investimentos 

(ROCHA, 1997).   

 
 
3.3 A formação do processo decisório dos investidores 
 

Na formação do processo decisório, tanto do ente privado como do ente público, 

supõe-se que os processos, embora distintos, devam guardar certa racionalidade entre si, 

mesmo que os objetivos finais difiram substancialmente: o ente privado deseja 

maximizar a riqueza e o ente público deseja proporcionar o bem estar social. 
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Segundo Gitman (2003), esse conjunto de informações que vai balizar o 

processo decisório pode ser agrupado de duas formas: informações gerais e informações 

específicas da própria empresa.  

 

As informações gerais são aquelas utilizadas para suportar as decisões de 

investimento e que possam alterar os Fluxos de Caixa esperados. Esse conjunto de 

informações é comumente indicado para os processos de análise prospectiva; ou seja, 

aquelas relacionadas às decisões futuras compreendendo: 

i) Informações econômicas: fornecem tendências das taxas de juros, índices 

de inflação e do crescimento econômico, dentre outras. São produzidas 

principalmente pelo governo federal e pelo setor privado; 

ii)  Informações setoriais: apresentam indicadores específicos para cada setor, 

com previsões acerca de volumes, preços e taxas e tendências. Podem ser 

tanto aquelas produzidas tanto pelo setor privado, como pelo governo, 

através de seus ministérios e agências reguladoras, além daquelas que, é 

claro, são produzidas por centros de pesquisa universitária, institutos, 

órgãos de classe, etc.; 

iii)  Informações globais: fornecem as mesmas anteriormente descritas, porém 

em bases globais. Esse tipo de informação é considerado especialmente 

relevante para investidores planejarem suas decisões com base em certas 

tendências mundiais que poderão mudar o curso dos investimentos 

(privatizações, PPPs, novas tecnologias, guerras, catástrofes, etc.);  

iv) Informações de mercado: indicam, de maneira geral, como os investidores 

estão reagindo ao conjunto de informações anteriores sobre as condições 

econômicas, setoriais e globais. 

 

Ainda segundo Gitman (2003), as informações relativas à empresa, embora em 

grande número, podem ser resumidas em quatro principais grupos, traduzidas sob a 

forma de indicadores: liquidez, eficiência, alavancagem financeira e lucratividade. 

Todas podem ser facilmente extraídas do Balanço Patrimonial, das Demonstrações de 

Resultados e dos Fluxos de Caixa. Esse breve conjunto de indicadores compõe o que se 

conhece por análise fundamentalista, e que tem os registros contábeis - eventos 

passados - como fundamento da análise. O seu paralelo na esfera pública deriva da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, que condiciona a performance do gestor público ao 
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comportamento de certos indicadores extraídos das peças contábeis da Administração 

Pública (Orçamentos e Balanços).   

 

A título de registro, a análise fundamentalista segundo Marion, surgiu com a 

necessidade dos banqueiros, particularmente os americanos, de melhor avaliar a 

performance empresarial. A teoria supõe que através de uma análise retrospectiva seria 

possível conhecer a saúde financeira das empresas que solicitavam empréstimos, e 

também seria possível dimensionar os riscos envolvidos (MARION, 1995). 

 

Considerando agora, sob a ótica pública, o processo decisório parece 

materializar-se sob uma única forma: o Orçamento Fiscal, por meio do qual projetos e 

obras são ordenados segundo o critério de prioridade, face à limitação dos recursos 

públicos. Assim, o Estado procede à seleção de projetos de investimentos em obras 

públicas (saúde, saneamento, energia, transportes, etc.) definindo a forma como o 

serviço poderá ser prestado, segundo o interesse público13. A esse propósito cabe 

lembrar que dentre os objetivos constitucionais14 fundamentais atribuídos à União 

Federal estão:  

i) Garantir o desenvolvimento nacional; 

ii)  Promover o bem de todos.  

 
 Esses objetivos “tendem” a serem atingidos quando o Estado volta-se para a 

promoção de serviços essenciais de interesse público.  

 

Não custa lembrar que face ao contingenciamento fiscal esses objetivos nem 

sempre podem ser cumpridos plenamente. De um modo geral a tendência mundial hoje 

vigente é a de fortalecer o Estado em áreas como educação (formação do capital 

humano) e saúde abrindo oportunidades para iniciativa privada atuar na infra-estrutura 

(energia, transportes, telecomunicações, etc.).  

                                            
13 O Parágrafo único do Art. 175 da C.F./88 estabelece que “A lei disporá sobre: I - o regime das 
empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de 
sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 
permissão; II - os direitos dos usuários; III - política tarifária; IV - a obrigação de manter serviço 
adequado”. 
14 Incisos II e IV, do artigo 3º da C.F./88. A esse propósito também cabe citar as Competências da União, 
segundo os incisos IX e XII-d, do Art. 21, quais sejam, “elaborar e executar planos nacionais e regionais 
de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social e explorar diretamente, ou mediante 
autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte ferroviário (...)”. 
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De fato, a Carta Magna de 1988 caminhou nessa direção, embora desviasse 

desse caminho na abertura para iniciativa privada da exploração dos serviços de infra-

estrutura.  

 

As mudanças constitucionais como a flexibilização dos monopólios naturais 

(telecomunicações, energia elétrica, petróleo e gás natural), a criação da Lei dos Portos, 

a Lei das Concessões e a criação de inúmeras agências reguladoras [e mais 

recentemente, a Lei de PPP], apontam para uma mudança de rumo no papel do Estado, 

sobretudo no setor de infra-estrutura fortalecendo mais o seu papel regulador, e menos o 

de investidor (PEGO, 1999, p. 33).  

 

Ainda na opinião de Pego, apesar de tudo isso vários serviços de infra-estrutura  

não estão sendo ofertados na quantidade e qualidade desejada pelo mercado, pelo fato 

de boa parte da receita União estar sendo alocada em despesas rígidas para o pagamento 

de pessoal, benefícios previdenciários e juros da dívida pública. No caso das empresas 

estatais ligadas à infra-estrutura econômica pode afirmar-se que os principais fatores 

que as tornaram incapazes de manter os níveis necessários de investimento estão muito 

próximos da crise financeira da União, como por exemplo:  

 

i) Incapacidade de gerar poupança, devido à mudança de prioridades por 

parte do seu maior acionista [a União]; 

ii)  Pagamento elevado de juros, em razão do endividamento crescente e 

restrições para pegar novos empréstimos;  

iii)  Repasses importantes aos fundos de pensão; 

iv) Incapacidade de reduzir custos no curto e médio prazo (PEGO, 1999). 

 

Assim, é nesse contexto de modificação do papel do Estado e de restrição 

orçamentária15 para o ente público, onde o ente privado assume boa parte dos riscos e 

dos investimentos, que vai se formar o processo decisório de cada um destes agentes, 

para atingirem seus objetivos finais e distintos: o bem estar social e o lucro. 

                                            
15 A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/00, impôs alguns limites ao Gasto Público, 
como por exemplo, a Dívida Líquida não pode ser maior que duas vezes a Receita Líquida anual. 
Interessante notar que a lei brasileira, embora inspirada no Tratado de Maastricht, de 1992, válido para 
União Européia, foi um pouco mais flexível que este: o Tratado estabelece que o déficit Público (despesa 
– receita) não poderia ser superior a 3% PIB, e a Dívida Pública deveria situar-se, no máximo, a 60% PIB.  
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3.4 A importância do ente privado para viabilização de investimentos de infra-
estrutura de transporte 
 

Schoppa (2004, p. 64-66) destaca que a presença do Estado na implantação e 

exploração das estradas de ferro também se fez sentir em vários países, pois havia bons 

argumentos para que estas fossem bancadas pelos cofres públicos. Na Europa 

Continental, vários países se viram na obrigação de ter que construir ou encampar 

ferrovias quando se constatou que os investimentos estavam muito além dos recursos 

das empresas privadas. Por exemplo, ao final do século XIX o governo francês, face à 

hesitação de várias companhias privadas em arriscar seus capitais, solicitou ao 

parlamento francês que mais de 8.800 km de linhas ficassem sob sua responsabilidade, 

o que, mais tarde, acabou tornando-se um pesado fardo para os cofres públicos.  

 

Na mesma época, no sentido inverso, a Argentina passou a arrendar suas 

ferrovias cuja malha total era praticamente o dobro da nossa, embora sua extensão 

territorial fosse equivalente a um terço do território brasileiro. No Uruguai, onde o 

Estado sempre teve uma presença ativa em vários setores da economia, a administração 

estatal prevaleceu até o início do século XX.    

 

Resumindo a situação das ferrovias brasileiras quantos às formas de participação 

públicas e privadas, podemos identificar quatro fases distintas:  

a) A primeira remonta ao período Imperial, com forte presença de capitais 

estrangeiros investindo e o Estado garantindo o pagamento de juros;  

b) O período republicano registrando a tendência de pequena intervenção 

estatal, embora ainda fosse forte a presença de capitais estrangeiros;  

c) Do começo da era Vargas até o início do processo de privatizações (1996) 

praticamente todas as ferrovias eram exploradas e de propriedade do 

Estado brasileiro; 

d) A fase atual é caracterizada por investimentos privados no transporte de 

cargas e estatal (governos estadual e municipal) para o transporte de 

passageiros, embora possam ser registradas algumas pequenas 

participações privadas em trens urbanos, (Supervia/RJ e CPTM/SP), 

metropolitanos (Metrô Rio e São Paulo) e trens de passageiros de longa 
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distância (CVRD - Cia. Vale do Rio Doce, através de suas ferrovias 

Vitória – Minas, e Carajás).  

 

Portanto, o processo de reversão da intervenção estatal na economia brasileira 

dá-se por volta de meados dos anos 90 quando o governo passa a atribuir significativa 

importância à participação do setor privado na retomada dos investimentos em infra-

estrutura.   

 

Pinheiro, apud  Pego (1999), resume quatro papéis que poderiam ser assumidos 

pela iniciativa privada no processo de formação de parcerias: 

i) Inicialmente, “através do aumento da formação de capital nesta área”, 

lembrando que o governo iniciou uma série de projetos e, por falta de 

recursos, deixou-os inacabados. Entretanto, continua, “ a retomada desses 

projetos poderá ficar a cargo do setor privado16”  (grifos nossos); 

ii)  Em seguida, pelo fato dos “custos destes projetos podem ser revistos 

porque o setor privado pode promover a otimização dos recursos na 

implementação destes”. Vale registrar que a tese de “maior eficiência do 

ente privado” é compartilhada por grande maioria dos estudiosos das 

PPPs; 

iii)  O terceiro papel seria o de promover um incremento da produtividade, 

pois “com a melhoria da eficiência no uso de insumos, a produtividade 

seria incrementada e isso disponibilizaria uma maior quantidade de 

recursos para o setor, na ordem de 1% do PIB, segundo estimativas do 

Banco Mundial”. De fato, diversos autores têm destacado que um dos 

sucessos das PPPs são as economias provenientes de uma maior eficiência 

privada na elaboração dos projetos e nas operações dos mesmos17; 

iv) O último papel assinala que “as tarifas obedeceriam a padrão socialmente 

mais eficiente seguindo a trajetória que refletisse mais os custos e menos 

outras variáveis, como por exemplo, as políticas de preços e tarifas 

                                            
16 Isso pode parecer um tanto paradoxal, mas cremos que a intenção de Pinheiro não foi a de defender 
uma participação exclusiva do setor privado em obras de infra-estrutura, mas tão somente destacar que a 
partir de certo ponto o setor privado sozinho poderia concluí-las a contento, uma vez que o governo já 
havia saído à frente; apenas não logrou terminá-las a bom termo. Para detalhes, vide Pinheiro, (1996). 
17 Contratos de parceria público-privada realizados em diversos países já comprovaram que o custo dos 
serviços contratados diminui sensivelmente se o próprio prestador do serviço ficar responsável pela 
elaboração dos projetos. 
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utilizadas até bem pouco tempo pelo governo brasileiro, como 

ferramentas controle da inflação” (PEGO, 1999, p. 33-34). 

 

Assim, resumindo o que foi dito anteriormente, é possível perceber uma divisão 

de atribuições implícita na dicotomia obra pública versus investimento privado. O setor 

público, por razões de Estado e apesar das restrições fiscais e de ser, ao menos em tese, 

menos eficiente, ainda é o grande fomentador de projetos estruturantes, devendo 

contribuir de alguma forma para o processo de parcerias.  

 

Por seu turno, o setor privado orientado por uma racionalidade puramente 

econômico-financeira, move-se na direção de somente realizar investimentos 

plenamente rentáveis. É mais eficiente, sem dúvida, porque na maioria dos casos dispõe 

da técnica necessária e da capacidade de inovar na definição de soluções eficientes em 

relação ao custo do investimento, sem perda de qualidade, refletindo no menor custo do 

serviço a ser remunerado pela administração pública ou pelo usuário. Contudo, é avesso 

às incertezas. 

 

Portanto, a expectativa vigente é de que as PPPs no setor de infra-estrutura de 

transportes possam contribuir para, dentre outras vantagens, para destravar o potencial 

de crescimento da atividade econômica brasileira, reduzir os gargalos em logística, 

evitar estrangulamentos no setor de energia, reduzir a probabilidade e o impacto de 

eventuais choques de oferta e assim viabilizar um crescimento harmônico. 

 

Barat registra que, apesar das restrições à atuação pública nas duas últimas 

décadas houve uma sucessão de avanços constitucionais, com destaque para: 

i) Criação de suporte legal para as concessões das infra-estruturas pela 

promulgação da Lei federal no 8.987/95, voltada para programas de 

concessão de serviços públicos, complementada pela Lei no 9.074/95, 

estando essas leis em conformidade com a Lei federal 8.666/93, que 

disciplina as licitações; 

ii)  Promulgação da lei complementar no 101/00, a chamada Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu normas relativas à limitação de 

gastos públicos, em geral; 
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iii)  Criação da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, 

amparada pela Lei no 10.033/01, instituindo a utilização vinculada dos 

recursos arrecadados pela cobrança de alíquota sobre o consumo de 

combustíveis a programas de infra-estrutura de transportes, embora uma 

grande parte dos recursos arrecadados não tenha sido direcionada para este 

fim (BARAT, 2005). 

 

Cabe registrar que, por força do artigo 175 da Constituição Federal/88, a 

prestação de serviços públicos (e.g. transporte ferroviário de passageiros) poderá ser 

realizada direta, ou indiretamente, sob regime de concessão ou permissão, mas sempre 

através de licitação pública.  

 

Por fim, Correa, em seu estudo sobre a “participação privada nos investimentos 

de infra-estrutura e a questão do financiamento” cujo objetivo foi levantar as inovações 

financeiras que hoje tornam possíveis a alavancagem de recursos para este tipo de 

inversões para o capital privado, assinala algumas características interessantes que são 

pertinentes aos projetos de infra-estrutura, a saber: 

  

i) Implica na compra de bens de longa durabilidade e grande porte;  

ii)  Têm um preço de oferta alto;  

iii)  Apresentam grandes indivisibilidades e são muito ilíquidos;  

iv) Envolvem escalas mais elevadas do que a maioria dos projetos industriais;  

v) O período médio de construção é mais longo; 

vi) Por se tratarem de custos afundados (sunk-cost) são irrecuperáveis se a 

obra não for concluída; 

vii)  Os riscos incorridos na fase de implantação do investimento são bem 

maiores que os demais projetos (CORREA, 1997). 

 

Pelos motivos acima expostos os gestores, notadamente os privados, antes de 

decidirem, deverão aprofundar suas previsões de Fluxo de Caixa e identificar as 

variáveis-chaves que determinarão o sucesso do projeto. Além dos aspectos retro 

mencionados, Brealey destaca que: 
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“muitos outros [aspectos] deverão ser considerados pelos decisores 
durante a análise do risco e retorno do investimento, pois os gestores 
financeiros (...) não descansam enquanto não perceberem o que 
poderá contribuir para que um projeto tenha êxito, ou venha a 
fracassar” (BREALEY & MYERS, 1998, p. 216).  
 

 
3.5 O risco e retorno como determinantes 
 

Risco e retorno são dois determinantes fundamentais para o suporte de decisões 

financeiras do ente privado. O retorno pode ser entendido como o ganho, ou perda, total 

obtido por investimento em um determinado período de tempo.  

 

O risco também pode ser entendido como a probabilidade de o retorno ser 

diferente do esperado. Segundo Gitman (2003), o risco é usado no lugar de incerteza 

como referência à variabilidade dos retornos. Portanto, a identificação das fontes de 

risco e a forma com que os mesmos podem impactar o retorno são elementos cruciais ao 

processo decisório. A literatura em geral é diversa na identificação das fontes de riscos. 

Em se tratando de transporte de passageiros os principais riscos são, sem dúvida, o risco 

da construção (ex-projeto) e o da demanda ou tráfego de passageiros (post-projeto). 

Outrossim, na visão de Moraes (2004), além destes, há outras nove formas possíveis de 

riscos que afetam, não só esse tipo de atividade, mas praticamente todo tipo de 

empreendimento, a saber:  

 
Tabela 3.2 Principais risos e respectivas causas. 

 
Riscos 

 
Descr ição 

 
Causas 

Ambiental Regulamentações falhas dos governos; 
informações ambientais dimensionadas 
incorretamente; etc.  

Grupos ambientalistas; dimensio-
namento inadequado dos impactos  
ambientais. 

Cambial Fluxo de caixa composto de várias 
moedas diferentes 

Alterações nas taxas de câmbio. 

Conclusão  
Projeto inconcluso. 

Inviabilidade técnica; o projeto deixa 
de ser lucrativo. 

Econômico Demanda que não propicia o Fluxo de 
caixa projetado. 

Alteração negativa de preços do 
produto ou serviço; alteração para 
maior do preço da matéria-prima. 

Financeiro Descolamento da taxa de juros projetada. Risco de inflação; economia instável. 
Força Maior Evento que prejudique a operação por 

indeterminado tempo 
Intempérie ambiental; greves; falha 
técnica. 

Fornecimento de 
matéria-prima 

Dificuldades de acesso aos insumos 
previstos no projeto 

Reservas naturais mal dimensionadas, 
baixa competência dos fornecedores. 

Político Interferência de autoridades gover-
namentais no projeto 

Expropriação; quebra de contratos; leis 
modificadas contrárias ao projeto. 

Tecnológico Desempenho inadequado da tecnologia 
ou obsolescência rápida.  

Rápida evolução ou desconhecimento 
da tecnologia, falhas no projeto. 

Fonte:  MORAES (2004)  
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Embora a relação dos tipos de riscos possa variar conforme o contexto, a teoria 

econômica é unânime em um aspecto: os riscos devem ser assumidos pelos agentes que 

melhor possam controlá-los. Ao menos quanto aos riscos financeiros do negócio, os 

decisores privados têm o Fluxo de Caixa como sua fonte primária de identificação. 

Quanto aos demais riscos, simulações sobre o comportamento dessas variáveis 

exógenas podem ser incorporadas ao Fluxo de Caixa no sentido de obter estimativas do 

impacto dessas incertezas ao longo do horizonte de projeção. Paralelamente, contratos e 

instrumentos financeiros podem contribuir para mitigação destes.  

 
 
3.6 A importância do Fluxo de Caixa e do Orçamento de Capital 
 

Um Fluxo de Caixa pode ser entendido como sendo a soma de dois Orçamentos 

distintos: o de Capital e Operacional.  

 

O Orçamento de Capital compreende as inversões de recursos (saídas de caixa) 

em ativos de renda (terrenos, imóveis, instalações, máquinas, equipamentos etc.) que 

serão responsáveis pela geração dos resultados futuros. A contrapartida desses recursos 

(entradas de caixa) apresenta-se sob duas formas: o capital próprio, proveniente de 

aporte de recursos dos acionistas e/ou inversões de resultados, e o capital de terceiros, 

que pode ser oriundo de empréstimos, financiamentos, debêntures, etc.  

 

De outra feita, o Orçamento Operacional igualmente consolida entradas 

(receitas) e saídas (custos, despesas, impostos e juros) do fluxo de recursos proveniente 

da posta em marcha dos ativos operacionais em sua atividade fim.  

 

Para a maioria dos decisores, o Orçamento de Capital contribui para a geração 

de propostas, revisão e análise, tomada de decisão, implantação e acompanhamento.  

Por extensão, essas finalidades são igualmente aplicáveis ao ente público. 

 

Tradicionalmente, a exemplo da maioria dos investimentos em infra-estrutura, os 

Orçamentos de Capital que contemplam inversões voltadas para o transporte ferroviário 

de passageiros caracterizam-se por demandarem desembolsos consideráveis de recursos 

durante a fase de construção e nos primeiros anos de vida do projeto (fase pré-
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operacional). Paralelamente, a formação de resultados positivos vai materializando-se 

gradativamente ao longo do horizonte de projeção e/ou de vigência da concessão. Em 

conseqüência o investidor privado precisa adotar procedimentos para analisar e 

selecionar adequadamente os investimentos de longo prazo, pois o retorno esperado do 

investimento pode demandar vinte, trinta, ou mais anos, até que seja atingido o retorno 

desejado.  

 

Portanto é fácil perceber a contribuição que tanto o Fluxo de Caixa, como o 

Orçamento de Capital, têm para a formação do processo decisório desses agentes.  

 

O processo de orçamentação do setor público segue os ditames constitucionais 

estabelecendo três instrumentos fundamentais para formalização e legitimação do 

processo decisório. São eles: o Plano Plurianual (PPA), as Diretrizes Orçamentárias 

(DO) e os Orçamentos Anuais (OA), (artigo 165 da C.F./88). 

 

A elaboração do PPA depende de uma série de formalidades, devendo ser 

instituído por lei que estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 

metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Importante notar 

que os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, previstos deverão ser 

elaborados em consonância com o PPA e apreciados pelo Congresso Nacional (§§ 1º e 

4º, do artigo 165, C.F./88). 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) compreenderá as metas e prioridades 

da Administração Pública Federal incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subseqüente, orientando a elaboração da lei orçamentária anual, dispondo 

sobre as alterações na legislação tributária e estabelecendo a política de aplicação das 

agências financeiras oficiais de fomento (§ 2º, artigo 165, C.F./88). 

 

As despesas de capital também estão regulamentadas por lei, e podem ser 

classificadas como tais as que se destinam para investimentos (obras públicas), 

inversões financeiras e transferência de capital (artigo 12 da Lei 4.320/64). 
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Por força dessas regras todos os entes públicos estão subordinados a inúmeras 

restrições e controles orçamentários, e também pelo fato de operarem com recursos 

públicos devem, portanto, satisfações à sociedade pelo emprego destes recursos. 

Diferentemente, o ente privado tem muito mais flexibilidade decisória ao operar com 

recursos próprios, respondendo por seus atos unicamente aos acionistas.  

 

Segundo Gitman (2003), a etapa de orçamentação compreende cinco fases 

distintas, dentre as quais julgamos oportuno incluir algumas adaptações para o ente 

público: 

i) Geração de propostas: para o ente privado as propostas são geradas em 

todos os níveis da empresa e são aprovadas nos níveis superiores de 

autoridade. O instrumento que consolida essas propostas denomina-se 

Orçamento de Capital, onde estão relacionados todos os investimentos 

pleiteados. No caso do ente público, as propostas orçamentárias podem ser 

geradas por iniciativa do presidente da república, dos ministérios 

responsáveis ou por solicitação de parlamentares, no sentido de que estes 

estão representando demandas da sociedade. São consolidadas em um 

orçamento anual e devem estar em linha com um plano estratégico de 

metas para cinco anos, o PPA; 

ii)  Revisão e análise: tanto na esfera privada, como na pública, a revisão e a 

análise formal avaliam a adequação das propostas e sua viabilidade 

estratégica e econômica. Na esfera pública a avaliação situa-se sob a égide 

do benefício estratégico e social para um segmento específico da sociedade 

e para o país, como um todo; 

iii)  Tomada de decisão: as empresas costumam delegar decisões de gastos de 

capital com base em limites de dinheiro estabelecidos pela diretoria. Por 

seu turno, o governo deve decidir com base na aderência do projeto com a 

estratégia dos PPAs, e nas restrições legais-orçamentárias18. Via de regra, 

                                            
18 A C.F./88 também estabelece restrições nos incisos I e II do art.167, sendo vetado o início de 
programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual e a realização de despesas ou a assunção de 
obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais; adicionalmente, o § 1º, do inciso 
XI reforça as restrições quando estabelece que “Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize 
a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade”. 



 

 35 

projetos públicos são objetos de licitação19 podendo assumir diversas 

formas, segundo o interesse e a natureza do projeto: obra pública, 

concessão ou permissão; 

iv) Implantação: uma vez aprovados pela diretoria os projetos executivos são 

implantados, obedecendo a um cronograma físico-financeiro de inversões; 

em nível público o licitante vencedor, dependendo do tipo de obra, fica 

autorizado a executar o projeto, que pode ser feito em parceria com o 

governo, ou exclusivamente a conta de recursos privados; 

v) Acompanhamento: em ambas as esferas, após a aprovação dos gastos, os 

resultados são monitorados e os custos e benefícios reais são comparados 

àqueles esperados. No caso privado, os projetos são acompanhados 

somente dentro das empresas (departamentos, auditorias e comitês) e 

providências e correções poderão ser ultimadas rapidamente, caso os 

resultados se diferenciarem daqueles projetados. Obviamente, o 

acompanhamento dos projetos públicos é procedido por uma maior 

participação dos órgãos de controle, dentre outros, os Tribunais de Contas, 

as Auditorias e Controladorias, o Ministério Público, parlamentares, 

prefeitos e governadores, e a sociedade como um todo. 

 

As etapas “ii” e “iii” são as mais importantes, pois consomem a maior parte do 

tempo e do esforço. Além destas duas interessa, particularmente para o estudo em 

questão, a etapa “iii”, pois os investimentos a serem realizados pelo ente privado devem, 

obrigatoriamente, gerar um fluxo de caixa que comprove a existência de alguma medida 

de retorno sobre os investimentos, pois a empresa espera receber de volta uma quantia 

superior à inicialmente empregada.  

 

 

 

                                            
19 O Capítulo VII, da C.F./88, trata da Administração Pública. O artigo 37 esclarece que: “A 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações”. 
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Ainda na esfera privada, decisões e valores financeiros podem ser avaliados por 

técnicas de valor futuro ou presente. Embora essas técnicas resultem nas mesmas 

decisões, elas têm uma visão diferente. As técnicas de valor futuro medem os Fluxos da 

Caixa no final da vida de um projeto. As técnicas de valor presente medem os Fluxos da 

Caixa no início da vida de um projeto, no momento zero. O valor futuro representa 

valores que serão recebidos em determinadas datas, à frente; o valor presente é o exato 

valor do dinheiro hoje. Salvo raras exceções, os decisores privados estão interessados 

no valor presente positivo. 

 

Em resumo, os agentes público e privado formarão sua decisão20, supondo-se um 

projeto com investimento em parceria para o transporte ferroviário de passageiros, 

baseando-se nos seguintes argumentos críticos: 

  

Decisor privado: 

• Maior VPL - Valor Presente Líquido, do Fluxo de Caixa; 

• Maior quantidade de riscos mitigados; 

• Projeto que reúne maior probabilidade de sucesso. 

 

Decisor público: 

• Maximização do benefício para a sociedade (maior bem-estar social); 

• Menor preço (Investimento); 

• Menor tarifa para os usuários. 

 

    

                                            
20 Obviamente, o resumo acima é uma simplificação da realidade, pois sempre haverá motivos que 
impulsionarão os decisores para promoverem parcerias. Por exemplo, podemos imaginar que certos 
países em desenvolvimento - com necessidades urgentes de formação de uma infra-estrutura mínima – 
estejam atraindo empresários dispostos a executar projetos de baixa rentabilidade por sua conta e risco. 
Contudo, supõe-se que os investidores privados aceitam esse risco vislumbrando alguma eventual 
compensação futura, quer na formação de novas parcerias com os governos, quer recebendo em troca o 
direito para industrialização de algum bem sob a forma de monopólio, ou então na exploração de recursos 
minerais ou prestação de serviços público livres de qualquer tipo de processo licitatório, etc. Por outro 
lado, também é igualmente provável supor que existam parceiros com uma abordagem menos 
interesseira, ou imediatista, a que poderíamos chamar de “sistêmica”. Não raro, essa abordagem vai além 
dos meros interesses financeiros, e é permeada por uma visão holística para promover uma melhor 
interação com todas as partes do “sistema” ou meio, atentando para detalhes críticos como forma de 
maximizar a “satisfação” para ambos parceiros, para os usuários, para a sociedade, meio ambiente e 
gerações futuras Em outras palavras, seria uma visão sistêmica de auto-sustentabilidade (uma variação 
moderna do jogo do “ganha-ganha”). 
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4. REFRENCIAL TEÓRICO SOBRE AS PPPs 

 
4.1 Introdução 

As PPPs, Parcerias Público-Privadas, são assunto recente com pouco mais de 15 

anos de existência. Seu berço natal, na sua versão moderna, foi a Inglaterra onde hoje se 

contabilizam mais de 600 projetos executados nessa modalidade, totalizando quase 

quinze bilhões de libras em investimentos. 

Mais de 60 países utilizam a modelagem das PPPs motivados pela crescente 

necessidade da realização de investimentos em infra-estrutura. Em alguns deles a 

motivação se dá por força de restrições orçamentária; em outros a principal motivação é 

aumentar a eficiência e eficácia da provisão de serviços públicos. Portugal, por 

exemplo, se valeu das PPPs para adequar seu sistema rodoviário às adaptações na sua 

infra-estrutura, decorrente da integração com a União Européia. Com as parcerias o País 

mais do que dobrou sua malha rodoviária em dez anos. Recentemente o Chile duplicou, 

em quatro anos, os investimentos em infra-estrutura com as PPPs. 

As PPPs são modalidades de contratação onde as empresas e o governo pode 

dividir o investimento na construção e na operação de obras públicas. São utilizadas, 

por exemplo, como alternativa capaz de contribuir para melhoria da infra-estrutura de 

um país em situações de melhor alocação de riscos, reduções do custo de obras, ou em 

situações de contingenciamento fiscal, quando os governos (em todas as esferas de 

poder) não têm recursos suficientes para promoverem investimentos, e outras mais.  

A entrada oficial do Brasil na era das PPPs se deu em 30 de dezembro de 2004, 

quando foi sancionada a Lei Federal número 11.079/04, que instituiu normas gerais para 

licitação e contratação de Parceria Público-Privada no âmbito dos poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

Contudo, até dezembro de 2006 - excetuando-se a linha 4 do Metrô de São 

Paulo, uma PPP estadual -, nenhuma outra PPP, quer da esfera federal, ou dos governos  

estaduais, foi contratada, embora tenham sido lançados vários editais e promovidos 

algumas audiências públicas. Ao que parece, a maioria desses projetos ainda apresenta 
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alguma inconsistência técnica-legal, pois tem sido objeto de questionamentos e de 

investigação por parte dos Tribunais de Contas, Federal e Estadual. 

Grosso modo, a literatura mundial sobre este assunto pode ser segmentada em 

três correntes distintas: uma com forte conotação acadêmica, representada por 

estudiosos; outra, com forte viés propagandista, encabeçada por firmas de consultorias e 

de prestação de serviços de assessoria em PPPs; e, uma última, que poderíamos 

classificá-la como institucional, cujas publicações são em sua grande maioria editadas 

por agências governamentais.  

Enquanto a primeira corrente se debruça em analisar os processos sob o ponto de 

vista da análise acadêmica21, notadamente sob a ótica jurídico-econômica, as firmas de 

consultoria procuram desmistificar as PPPs reunindo os melhores exemplos de sucesso 

e, quando muito, justificando os fracassos. A literatura de procedência institucional 

normalmente abstém-se de críticas, limitando-se a “ensinar a fazer”22.  

 
4.2 Origem das PPPs 

Praticamente todos os autores, quando se referem à moderna origem das PPPs, 

valem-se do exemplo britânico como precursor desta modalidade. Alvarenga (2005) 

esclarece que o modelo britânico surgiu inicialmente sob a denominação de PFI – 

Private Finance Iniciative, conceito introduzido em 1992. No modelo PFI, o setor 

público mantém a responsabilidade pela provisão de parte dos serviços. O governo 

contrata o setor privado para construir um hospital e o setor público fornece o pessoal 

especializado (médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório etc.) e/ou o pessoal 

administrativo. 

Certos autores sempre recorrem a exemplos históricos para explicar as origens 

das PPPs no Brasil. Alvarenga discorre a esse respeito afirmando que o Brasil já possui 

                                            
21 O termo foi empregado no sentido de que as PPPs tem menos de quinze anos de práticas mundiais. 
Particularmente no caso brasileiro, trata-se de um assunto bastante recente que vem despertando grande 
interesse no meio acadêmico, notadamente no meio jurídico. A grande maioria dos livros nacionais sobre 
o tema é de autoria de renomados advogados, juristas e professores de direito.    
22 A esse propósito cabe destacar que essas agências governamentais costumam ser uma das fontes mais 
ricas deste material o organizado sob a forma de handbooks, ou melhor, manuais de orientação que 
explicam detalhadamente como se deve proceder para modelar uma operação PPP. Normalmente, 
descrevem as regras básicas, apresentam conceitos e definições específicas fornecendo orientações gerais, 
check-list, dentre outras, além de estabelecerem regras e conceitos para contratação de PPPs nos países de 
origem. 
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alguma experiência no campo das PPPs. Na época do império, por exemplo, as ferrovias 

eram financiadas por acionistas privados. Segundo este, o negócio se revelou tão 

satisfatório que as ferrovias tiveram um impacto econômico superior ao obtido nos 

Estados Unidos. Em 1998, o professor William Summerhil publicou na The Econocmic 

History Review, um artigo que mostra a forma com que foram subsidiadas as ferrovias 

brasileiras cujos capitais tinham uma certeza de retorno de 7% sobre os capitais 

aplicados, sob a forma de juros, garantidos pelo Tesouro do Império. 

 
4.3 Principais conceitos 
 

As PPPs trouxeram à tona a discussão acerca do papel do Estado, que se 

supunha haver-se esgotado, ao menos temporariamente, após o encerramento da onda 

de privatizações que assolou o mundo nas duas últimas décadas. 

Em Souto (2005), a intervenção do Estado no Domínio Econômico é tratada sob 

a ótica do Direito Econômico-Administrativo. O autor discorre sobre o planejamento 

como ponto central da intervenção do Estado na Economia, passando pela forma de 

como se dá o fomento público, suas estruturas e modalidades, além de tecer algumas 

considerações sobre a forma da exploração direta da atividade econômica. 

O papel do Estado também é abordado por Bennet (1993), que investiga como se 

processa o desenvolvimento econômico através da atuação dos seus principais atores 

(governo e setor privado) isoladamente, ou de forma combinada (parcerias). O autor 

tece vários questionamentos na tentativa de buscar respostas para as eternas questões 

existenciais sociológicas, tais como: Qual o papel do Governo? Em que níveis são 

tomadas as iniciativas? Qual a estrutura de governo mais apropriada? E, quais são os 

instrumentos mais eficazes? Bennet também discorre sobre como deveria ser a ação 

governamental valendo-se da teoria dos Bens Públicos defendida por estudiosos 

clássicos do pensamento econômico, e.g. Samuelson e Musgrave, como base para uma 

ação coletiva, e como se apresenta a oferta dos bens públicos.  

A esse propósito, a Lei das PPPs brasileira deixou claro que na contratação das 

Parcerias Público-Privadas deverão ser observadas as seguintes diretrizes: 
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i) Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos 
recursos da sociedade; 

ii)  Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos 
entes privados incumbidos da sua execução; 

iii)  Indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício 
do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado; 

iv) Responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; 
v) Transparência dos procedimentos e das decisões; 
vi) Repartição objetiva de riscos entre as partes; 
vii) Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos 

de parceria (Lei 11.079/04, artigo 4o). 
 

Sobre as políticas governamentais, Bennet tece ilações sobre suas principais 

modalidades: fiscal, gastos, endividamento e administrativa. Em seguida, sistematiza 

como se processa o desenvolvimento econômico na Inglaterra, seus objetivos e 

prioridades e formas de abordagem, quer através do Governo Central e seus Ministérios, 

Governo Local, Entrepise Agencies e Development Agencies.  

Kátia Karpova (2005), uma das mais ativas consultoras e produtoras de textos 

sobre PPPs, membro do IP3 – Institute for Public-Private Partnerships, firma de 

consultoria americana estabelecida, desde 1994, em Washington, D.C., também se 

debruça nesta questão. Em seu paper, alerta que a decisão de descentralizar deve, antes, 

passar pelo crivo de diversos questionamentos, como por exemplo: Que tipos de 

serviços devem continuar sob a responsabilidade de execução direta do governo 

municipal e quais serviços deveriam ser transferidos para iniciativa privada? Que 

práticas governamentais tendem a promover um melhor gerenciamento e transparência? 

Em quais situações deverá o Governo Municipal assumir dívidas de novos 

investimentos, devendo deixá-las a cargo da Iniciativa Privada? Que tipos de PPPs são 

as mais adequadas aos serviços públicos?  (KARPOVA, 2005). A autora também se 

vale dos exemplos de Nova Zelândia e África do Sul para fortalecer seus argumentos 

descentralizadores e favoráveis às PPPs. Por fim, de uma maneira bastante simplória, 

recomenda que as municipalidades em geral devam adotar as melhores práticas 

consagradas, derivadas dos casos de sucesso das PPPs, esquecendo-se que cada 

administração pública, difere bastante de região para região, e de país para país.  

Outro aspecto favorável usualmente utilizado pelos defensores das PPPs é a 

crença de que o ente privado seria mais eficiente, tanto na execução de uma obra como 

na prestação de serviços. Contudo, a experiência ao longo dos anos vem revelando que 

essa eficiência nem sempre se manifesta claramente dependendo, obviamente, do tipo 
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de serviço e das condições e características da parceria; ou seja, varia conforme a 

situação. Temos, por exemplo, em Bentz et alii, (2003), autor de um detalhado estudo 

sob o ponto de vista econômico, das questões ligadas à “transferência” para o parceiro 

privado de certas funções dos governos, funções estas tradicionalmente associadas aos 

bens públicos, como por exemplo: realizar compras de suprimentos, construir e ser 

proprietário de ativos que passaria a “vender” essas atividades para os Governos. Dentre 

muitos exemplos Bentz23, cita a “privatização” de 151 presídios nos EUA, ficando a 

cargo do setor privado a custódia e manutenção de mais de 119 mil prisioneiros, 

cabendo ao Estado somente pagar pelos serviços. Um dos principais questionamentos 

do autor é quanto ao estabelecimento de um limite para “pppização” do Estado. Esse 

limite deveria estar associado a um custo de produção mínimo para a qualidade do 

serviço a ser prestado sem comprometer a qualidade deste. Suas conclusões são bastante 

interessantes e sugerem algumas modificações nos modelos de PPPs. Cita como 

exemplo quando houver risco de algum prejuízo na qualidade do serviço. Neste caso, o 

Estado deverá comprar os ativos, e não os serviços; dito de outra forma, o Estado 

encomenda a construção de um hospital, compra a obra executada pelo setor privado, 

mas o gerenciamento (pessoal, manutenção e suprimentos) ficaria a cargo do Estado.  

Além de repensar o papel do Estado, as PPPs tomaram emprestada uma série de 

conceitos comumente empregados em Project Finance24 (Financiamento de Projeto), 

principalmente aqueles associados ao risco: risco de receita ou demanda, risco da 

parceria, risco da construção, risco cambial, normativo, contratual, político e de 

sustentabilidade, e as suas formas de alocação e mitigação dos mesmos. Rocha (2005) 

considerou vários os tipos de riscos, baseando-se nas PPPs Européias: planejamento, 

projeto ou construção, operacional, valor residual, financeiro e legal.   

No que tange aos exemplos de cunho acadêmicos, Fayard (2002) apresenta uma 

visão geral bastante crítica das PPPs e discorre, especificamente, sobre questões ligadas 

ao compartilhamento de riscos e à formação de preço dos pedágios, bem como sobre 

                                            
23 Há, também, no paper, registro de que 136 escolas públicas nos EUA são gerenciadas via PPP, 
atendendo uma população escolar de mais de 75 mil estudantes. 
24 O Project Finance (PF) é uma forma de modelagem na qual a principal garantia que lastreia o contrato 
não são ativos reais (hipoteca de imóveis, máquinas e equipamentos, etc.) e sim a penhora do Fluxo de 
Caixa, de um projeto auto-sustentável, não existindo outras garantias fora do projeto. Em uma PPP nem 
sempre haverá um contrato de financiamento para suportar o projeto, pois na maioria dos casos estes não 
são auto-sustentáveis, mas sempre haverá uma “ajuda” financeira (contrato) do parceiro público, 
contribuindo para garantir o Equilíbrio Econômico-financeiro.  
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algumas limitações na infra-estrutura rodoviária destacando que os custos operacionais 

são freqüentemente subestimados nesses projetos.  

Esse ponto é de extrema importância, pois se os custos operacionais foram mal 

dimensionados, o lucro, certamente, será afetado e as alternativas para compensar a 

perda no retorno podem vir a afetar a qualidade dos serviços. Fayard alerta para 

aspectos que devem ser considerados para estruturação de uma modelagem PPP, 

principalmente em bases realistas, estabelecendo mecanismos adequados para 

compartilhar os riscos (políticos, econômicos, de construção, de operação e 

comercialização), destacando alguns elementos-chave para obtenção de um (relativo) 

sucesso, uma vez que dada a enorme complexidade das PPPs é praticamente impossível 

eliminar ou minimizar todas as incertezas.   

Souza (2005), por seu turno, apresenta um estudo bastante específico dirigido às 

autoridades de Trânsito e Transportes sobre as inovações para gerenciamento e 

formação de preços nos modelos de PPPs rodoviárias, notadamente nos EUA. O 

modelo, bastante avançado, apregoa a interação com outros modais e outras autoridades 

para atingimento de um nível bastante satisfatório de serviços decorrentes de formação 

de parcerias com o setor privado. Dentre muitos, os principais benefícios das PPPs, 

segundo o autor, seriam: os projetos podem ser planejados e executados com maior 

rapidez; as demandas de capitais pelo parceiro público serão menores; as inovações 

tecnologias são mais estimuladas; os resultados têm demonstrado ganhos de eficiência 

quando comparados com os modelos tradicionais; aumento da arrecadação, provendo 

benefícios financeiros para ambos os parceiros; os serviços prestados tendem a serem 

mais eficientes e as PPPs em transportes combinados (multimodalidade) em grandes 

Regiões Metropolitanas tendem a prover maior mobilidade para o cidadão. 

A literatura mundial ainda apresenta dezenas de questões que são levantadas 

pelos céticos às PPPs. O Conselho Nacional Americano para PPPs (COUNCIL, 2003) 

apresenta, por exemplo, as seguintes questões, abaixo listadas, como sendo alguns dos 

“mitos” mais comuns contra as PPPs e, ao mesmo tempo apresentam fortes argumentos 

em sua defesa. Alguns dos principais “mitos” listados pelo o Conselho são os seguintes: 

a qualidade do serviço pode ficar comprometida porque as empresas privadas vão 

sacrificar esta “qualidade” em benefício estrito do lucro; as empresas privadas não estão 

preparadas para dar a mesma divulgação contábil da contabilidade pública dos dados 
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para a sociedade; quando uma PPP é criada o controle local ficará desgastado e, 

portanto, não será difícil reverter essa situação; as PPPs irão ocasionar desemprego 

público; existe uma desconexão entre os objetivos do setor privado (lucro) e os 

objetivos do setor público (oferta de bens públicos); as PPPs podem ser afetadas por 

acordos comerciais internacionais, etc. 

Na esfera propagandista, extraímos da leitura do folder “PPP - Programas de 

Parceria Pública”, editado pela KPMG Strutured Finance, referências de casos 

resumidos de parcerias envolvendo comunidades do Reino Unido. A publicação destaca 

exemplos de alguns projetos variados de PPPs assessorados pela citada firma, por 

exemplo: projeto de administração integrada de resíduos sólidos; assessoramento ao 

processo de aquisição da carteira diversificada de projetos PFI, que incluía hospitais, 

escolas e um aeroporto na Escócia, elaboração de Edital para o fornecimento de três 

escolas, na modalidade PFI/ DBFO25 do Governo Escocês, por 25 anos; participação do 

Projeto de instalação de um novo posto do Corpo de Bombeiros e de Treinamento na 

Cidade de York; elaboração de parecer sobre a transparência da licitação envolvendo a 

construção de novas instalações correcionais no Canadá; assessoria para modelagem de 

uma nova escola secundária, etc. Por esses rápidos exemplos percebe-se a enormidade 

do leque de aplicações das PPPs.  

Ainda dentro da esfera propagandista, o IP3 (Institute for Public-Private 

Partnerships) demonstra possuir larga experiência mundial e essas experiências estão 

reportadas por membros da sua equipe de consultores em mais de 40 artigos 

disponibilizados em seu site26.  

 
4.4 Situação das PPPs no Mundo e no Brasil 

Não existe um modelo único de PPP. Cada país tem modelado a contratação das 

parcerias de acordo com o seu ambiente econômico-institucional. Nos países da OCDE 

as experiências são avaliadas, no geral, como bem sucedidas, o que pode ser explicado 

pela maior estabilidade institucional que prevalece nesses países. Por outro lado, há uma 

                                            
25 Trata-se de mais uma modalidade de PPP. Neste caso, o licitante vencedor ficará responsável pelo 
Desenho, Construção, Financiamento e Operação. 
26 http://www.ip3.org/about/a_publications.htm. 
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coleção de exemplos de experiências não tão bem sucedidas27 que constituem um elenco 

interessante com exemplos de erros que podem ocorrer durante a modelagem.  

Na América Latina as experiências são mais recentes, com destaques para o 

Chile e México que são os países que mais aplicaram a modelagem PPP com sucesso.  

Outrossim, a realidade atual é que as PPPs ainda não deslancharam no Brasil. Na 

esfera federal, por exemplo, de uma carteira inicial na qual foram listados 23 projetos 

para rodovias, ferrovias, portos, irrigação e integração, totalizando inversões da ordem 

de R$ 13 bilhões, o governo federal após uma seleção criteriosa abandonou a meta 

inicial e selecionou apenas quatro projetos passíveis de serem viabilizados (contratados) 

entre os anos 2006 e 2008, a saber: 

i) Rodovias: adequação e duplicação de Trecho Rodoviário na BR 116/324 

(Bahia) e BR 116 (Minas Gerais); e, Arco Rodoviário Metropolitano do 

Rio de Janeiro (Porto de Itaguaí- BR 040 - BR 163); 

ii)  Ferrovias: construção do Anel Ferroviário de São Paulo; e, Construção da 

Variante Ferroviária Ipiranga-Guarapuava.  

Na esfera estadual, vários entes já desenvolveram seus marcos regulatórios, mas 

a exemplo do que vem ocorrendo na esfera federal também não formalizaram nenhum 

contrato de PPP. Ao todo são dez Estados que possuem legislação própria para a 

formação e contratação de PPPs. Maiores detalhes de PPPs no Brasil e no mundo, 

encontram-se no Anexo II.  

 
4.5 Algumas considerações ao principal marco regulatório, a Lei 11.079/04 

Antes de ser editada a Lei 11.079/04, os autores do PL (Projeto de Lei) das PPPs 

pesquisaram em detalhes a legislação de outros países, e levaram em conta os inúmeros 

problemas por eles vivenciados algum deles, inclusive, de veterana tradição no campo 

                                            
27 Portugal colecionou alguns erros interessantes quando da implantação de suas primeiras tentativas. No 
início da década de 90, o País valeu-se das PPPs para superar as deficiências em sua malha rodoviária. 
Contudo, a falta de coordenação pelo setor público, e a subestimação dos custos futuros, resultaram em 
impactos fiscais imprevistos e na revisão das condições contratuais, mediante a cobrança de pedágio dos 
usuários, o que inicialmente não estava previsto. Essa informação foi extraída do paper da CNI – 
Confederação Nacional da Indústria: “Experiência Internacional das PPPs”, sem data, disponibilizado em 
http://www.cni.org.br, acessado em 25/03/2005. 
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das parcerias, como é o caso da Inglaterra e Estados Unidos. Além disto, o PL foi 

submetido à consulta pública após longo debate sendo-lhe incorporados institutos que 

garantissem credibilidade ao diploma legal como a criação, por exemplo, de um Fundo 

Garantidor às PPPs. Também foi incluída a possibilidade da adoção de mecanismos de 

arbitragem para resolução de disputas. Além destes, a Lei procurou manter estrita 

observância às limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e demais 

correlatas ao processo de licitação pública. 

Mesmo assim, são muitos os críticos às PPPs, tais como Nunes (2004) e Rigolim 

(2005), concentrando suas críticas aos aspectos jurídicos do diploma legal. Nunes 

direcionou suas baterias para o então Projeto de Lei das PPPs (PL 2.546/2003) 

classificando o PL como uma “espécie de cheque em branco”, ao passo que Rigolim 

concentrou sua análise sobre a Lei 11.079/04 e os aspectos formais desta, sobretudo 

quanto à inconstitucionalidade ou redundância na redação de certos artigos.  

Também não ficaram de fora as análises dos efeitos fiscais dos investimentos 

públicos. Brito, inicialmente, traçou algumas considerações sobre a política fiscal 

brasileira em termos de meta e resultado primário para propor, ao final, um rationality 

que exclua parte dos investimentos públicos da base de cálculo do superávit primário 

(regra de ouro28). Por sinal, ele registra profundas críticas a essa metodologia afirmando 

que o modelo “reflete uma visão limitada da sustentabilidade das finanças públicas ao 

ignorar, sobretudo o papel desempenhado pelo estoque de ativos públicos no 

crescimento econômico” (BRITTO, 2005, p.5). O autor se revela contra a geração de 

superávit governamental baseado em cortes de investimentos em infra-estrutura, 

classificando-a como uma estratégia “condenada ao fracasso”. É sabido que o efeito da 

redução dos gastos públicos em infra-estrutura resulta na imediata redução do déficit do 

setor publico. Por outro lado, esse efeito resultará em um menor ritmo de acumulação 

no estoque de infra-estrutura do país e, conseqüentemente, haverá uma desaceleração do 

crescimento econômico, além do que, acabarão sendo gerados gargalos ainda maiores 

na infra-estrutura com efeitos sobre o produto futuro.  

                                            
28 Trata-se de uma proposta de variação à regra do resultado primário, ou seja, os dispêndios com 
investimentos – ou capital fixo – devem ser excluídos das metas de superávit primário. Esse tratamento 
diferenciado ganhou projeção após adoção, pela Inglaterra e sua defesa pelo Presidente do México, em 
reunião do G-8 realizada em 2003. O Brasil conseguiu obter uma exclusão de R$ 4,5 bilhões, em três 
anos, da base de cálculo do superávit primário com R$ 1,5 bilhão por ano a serem destinados 
exclusivamente em investimentos de infra-estrutura. Entretanto, até o momento, o governo brasileiro 
ainda não se valeu desta regra.       



 

 46 

Assim, a capacidade de o governo continuar servindo-se da dívida ficará 

comprometida, pois o efeito negativo a médio e longo prazo irá cancelar o efeito 

positivo de curto prazo (o superávit). As obrigações do governo - e seus estoques de 

ativos - serão reduzidos e o valor líquido do setor público ficará na melhor das 

hipóteses, inalterado. Resumindo, o impacto negativo da redução dos investimentos em 

infra-estrutura sobre o valor líquido do setor público, via desaceleração do crescimento 

do produto nacional, se dá de duas formas: a primeira, a partir da constatação de que a 

falta de investimento em infra-estrutura afeta negativamente o crescimento da economia 

e, conseqüentemente, a sustentabilidade do déficit primário antes da despesa de 

investimento; a segunda, via alteração do valor presente do fluxo futuro dos déficits 

primários29. 

Na esfera dos defensores das PPPs temos Tolosa (2004) que justifica a edição do 

diploma baseando-se no fato de que a demanda por serviços públicos vem crescendo 

geometricamente nas últimas décadas. Segundo ele, o governo premido pela falta de 

recursos vem buscando novas modalidades para atender a estes reclames e, no sentido 

de desonerar-se da obrigação de investir e ao mesmo tempo, tentar ampliar a oferta de 

serviços públicos. Ainda segundo este autor, as primeiras iniciativas do governo 

seguindo uma linha neoliberal de filosofia partiram através da edição da Lei 8.987/9530, 

de 13/02/1995, alterada logo em seguida pela Lei 9.074/9531, de 07/07/1995, cujo 

objetivo era o de regulamentar o art. 17532 da Constituição Federal de 1988 no sentido 

de disciplinar as concessões e permissões de serviços públicos estabelecendo regras 

para que esses serviços pudessem ser transferidos à administração da iniciativa privada 

com o propósito de mantê-los, ampliá-los e adequá-los a padrões de exigência, sem 

prejuízo da titularidade e do poder de fiscalização. No regime da Lei 8.987/95, o risco 

do empreendimento é de responsabilidade exclusiva do concessionário ou 

                                            
29As considerações de Britto nos parecem uma contundente defesa favorável à realização de 
investimentos em infra-estrutura e, ao mesmo tempo, um grande estímulo à viabilização desses 
investimentos através das PPPs como forma de evitar a elevação do endividamento público.  
30 Essa Lei dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos 
no art. 175 da C.F./88. 
31 Essa Lei dispõe sobre a outorga, prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos 
oferecendo especial destaque para os serviços de energia elétrica: geração, transporte e distribuição. 
32 O citado artigo incube ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação: I) a prestação de serviços públicos dispondo sobre o regime das 
empresas concessionárias e permissionárias, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem 
como, as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; II – os direitos dos 
usuários; III – a política tarifária; IV – a obrigação de manter serviço adequado. 
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permissionário sendo vedado ao poder concedente a transferência de recursos ou a 

garantia de rentabilidade. 

Essa interpretação assume um caráter de extrema relevância e de preocupação 

para a viabilidade de implantação das PPPs, uma vez que a Lei 11.079/04 estabelece o 

compartilhamento de riscos (art. 4o, inciso VI) e o pagamento de uma contraprestação 

pecuniária (art. 6o) para garantir a remuneração do ente privado.  Essas divergências de 

interpretação legal certamente poderão inibir a atuação da iniciativa privada.  

Finalizando, Romero (2001), em seu texto sobre Cidades Auto-sustentáveis, ao 

comentar as estratégias para desenvolver e estimular a aplicação de instrumentos 

econômicos no gerenciamento dos recursos naturais visando a sustentabilidade urbana 

somente invoca as PPPs para os segmentos urbanos relacionados aos transportes e 

trânsito. Sua justificativa é que, em virtude dessas áreas envolverem aspectos de gestão, 

a operação dos sistemas seria mais bem utilizada através de Parceria Público-Privada, 

mas com a participação da população nas decisões e fiscalização. Interessante notar que 

seu texto foi elaborado três anos antes da edição da Lei. 

 
4.6 Características básicas de um contrato de PPPs 

As considerações, a seguir, foram elaboradas a partir do principal marco 

regulatório das PPPs brasileiras, ou seja, a Lei Federal número 11.079/04, e seus 30 

artigos. Da leitura desta Lei, combinando-se com as experiências anteriormente 

relatadas, foi possível esboçar alguns dos principais pontos a serem observados em um 

contrato PPP. 

4.6.1 Modalidade do Contrato PPP: concessão patrocinada e concessão 

Administrada 

O Art. 2o da Lei define como sendo a Parceria Público-Privada o contrato 

administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. A concessão 

patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 

8.987/95 quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Depreende-se, por 

exemplo, que se enquadram nessa situação as contratações de obras para projetos de 

concessão de serviços público para rodovias pedagiadas, transporte ferroviário de 
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passageiros e estações de tratamento de água, e outras mais que envolvam o pagamento 

de alguma tarifa ao prestador do serviço por parte do usuário. 

Por seu turno, a concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços 

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

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Seriam, por exemplo, passíveis 

de enquadramento nessa situação os presídios ou casas de detenção, hospitais, escolas, 

serviços de governo eletrônico e outras.  

Estabelece, ainda, o Art. 3o, que às concessões administrativas aplicam-se, 

adicionalmente, o disposto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei 8.987/95, e no art. 31 da 

Lei 9074/9533. Importante destacar que o § 2o do mesmo artigo da Lei das PPPs 

esclarece que as concessões comuns continuam regidas pela Lei 8.987/95, e pelas leis 

que lhe são correlatas. 

4.6.2 Exceções e limites  

Nos §§ 3o e 4o, do Art 2o, estão listadas as quatro situações bem definidas que 

não caracterizam uma PPP: a concessão comum; a concessão cujo contrato for a valor 

inferior a R$ 20 milhões; a concessão cujo prazo do contrato de prestação do serviço for 

inferior a 5 (cinco) anos; e nem superior a 35 (trinta e cinco anos)34, e a concessão cujo 

contrato tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e 

instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. 

4.6.3 Características do Contrato PPP 

O Art. 5o, combinado com ao disposto no art. 23 da Lei 8.987/95, estabelece 

uma série de detalhes que deverão estar presentes em um contrato PPP. Os mais 

relevantes são, resumidamente, os seguintes:  

i) Objeto, a área e o prazo da concessão, modo, forma e condições de 

prestação do serviço e critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros 

definidores da qualidade do serviço; 

                                            
33 O art. 31 esclarece que, nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos ou uso de bem 
público, os autores ou responsáveis economicamente pelo projeto básico ou executivo podem participar, 
direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obras ou serviços. 
34 O prazo limite foi definido no inciso I do Art. 5o, que estabelece que o prazo de vigência do contrato 
deva ser compatível com o prazo de amortização dos investimentos realizados, e não deve ser superior a 
trinta e cinco anos, incluindo uma eventual prorrogação. 
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ii)  Preço do serviço e os critérios e procedimentos para o reajuste, revisão 

das tarifas e condições para prorrogação do contrato; 

iii)  Relação dos bens reversíveis (bens que podem ser vertidos ao patrimônio 

público ao fim da concessão); 

iv) Exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da 

concessionária;  

v) Clara repartição de riscos entre as partes; 

vi) Definição de mecanismos para a manutenção da qualidade dos serviços; 

vii)  Definição de fatos que possam caracterizar a inadimplência pecuniária do 

parceiro público e as formas de acionamento das garantias. 

 
4.6.4 A contraprestação pecuniária 

Outro importante diferencial entre o contrato PPP e uma concessão normal é a 

previsão de pagamento ao ente privado de uma “receita complementar”, denominada 

contraprestação pecuniária, a ser paga pelo ente público durante parte ou por todo o 

período da concessão. O principal problema, a nosso ver, é a incerteza de liquidez ou 

morosidade de realização desses pagamentos pelo ente público, o que poderá inibir a 

contratação de uma PPP. 

Adicionalmente, a Lei estabelece que o contrato possa prever o pagamento ao 

parceiro privado de remuneração variável vinculada ao seu desempenho, conforme 

metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. Porém, essa 

contraprestação deverá ser paga somente quando da fruição (disponibilidade) do serviço 

objeto do contrato de PPP. Por outro lado, é facultado à Administração Pública, nos 

termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa à parcela fruível do 

serviço objeto do contrato PPP. 

Importante destacar que o § 3o da Lei estabelece um limite de até 70% para as 

contraprestações patrocinadas. Se o valor desta foi maior que este percentual, a 

contratação e o pagamento dependerão de autorização legislativa específica. Portanto, 

projetos PPPs que dependam de uma receita adicional cujo valor exceda, por exemplo, a 

70% de uma tarifa básica certamente serão de difícil contratação pelo ente público. 
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4.6.5 Garantias 

A estruturação das garantias a serem concedidas pelo ente público ao privado, ou 

a terceiros é a pedra de toque do contrato PPP. O Art. 8o da Lei esclarece que as 

obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria 

público-privada poderão ser garantidas através dos seguintes meios: vinculação de 

receitas, observado o disposto no inciso IV do Art. 167 da Constituição Federal35; 

instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei, contratação de seguro-

garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público; 

garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não 

sejam controladas pelo Poder Público; garantias prestadas por fundo garantidor ou 

empresa estatal criada para essa finalidade; e, outros mecanismos admitidos em lei. 

Ao que parece, o legislador supôs que será através de certas garantias que o ente 

privado terá estímulos para promover a parceria, realizando os investimentos (obras) 

necessários e assumindo a responsabilidade pela operação (prestação de serviço 

público) uma vez que terá alguma segurança de que certos riscos poderão ser 

compartilhados. Assim, do ponto de vista do operador privado haverá, ao menos em 

tese, a garantia de pagamento da contraprestação em caso de inadimplência do ente 

público; e, do ponto de vista do ente público, também haverá a garantia de que as obras 

serão concluídas devido à contratação de um seguro garantia.  

Adicionalmente, a Lei estabeleceu, por meio do Art. 16, a constituição do FGP – 

Fundo Garantidor das PPPs. Esse fundo terá natureza privada e patrimônio próprio 

(limitado a seis bilhões de reais), tendo por finalidade prestar garantia de pagamento de 

obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos. Contudo, alguns juristas 

contestam a constitucionalidade deste fundo, pois entendem que se trata de um 

privilégio que outros credores da União poderiam contestar. 

 
 

                                            
35

 Art. 167: São vedados: I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários 
ou adicionais; III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 
capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa 
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; IV - a vinculação de receita de impostos a 
órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se 
referem os arts. 158 e 159 (....).  
Art. 165: Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; II - as diretrizes 
orçamentárias; III - os orçamentos anuais. 
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4.6.6 A Sociedade de Propósito Específico (SPE) 

Outro dispositivo importante inserido na Lei é a exigência contida no Art. 9o , 

que estabelece para antes da celebração do contrato a constituição de uma SPE, 

Sociedade de Propósito Específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria 

podendo assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos a 

negociação no mercado. Deverá apresentar padrões de Governança Corporativa e adotar 

contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas. No intuito de evitar uma maior 

interferência do Estado na gestão da sociedade, foi vedado à Administração Pública ser 

titular da maioria do capital votante das SPEs. 

4.6.7 Processo licitatório das PPPs 

O Art. 10o estabelece que a contratação de PPPs deva ser precedida de licitação 

na modalidade de concorrência, estando à abertura do processo licitatório condicionada 

a dezenas de fatores. Contudo, procuramos destacar somente aqueles com implicações 

diretas ao presente estudo:  

i) Autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico 

que demonstre as razões que justifiquem a opção pela PPP e que as 

despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais 

da Lei de Responsabilidade Fiscal devendo seus efeitos financeiros, nos 

períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita 

ou pela redução permanente de despesa;  

ii)  Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva 

vigorar o contrato de PPP;  

iii)  Declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela 

Administração Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a 

LDO, e estão previstas na lei orçamentária anual; 

iv) Provisão do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento do 

contrato e das obrigações contraídas pela Administração Pública e sua 

inclusão no Plano Plurianual (PPA); 

v) Submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública; 

vi) Descrição das premissas e metodologia de cálculo utilizado;  

vii)  O edital deverá especificar, quando houver, as garantias da contraprestação 

do parceiro público a serem concedidas ao parceiro privado. 
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Por fim, uma vez atendidas, além destas, todas as demais condições para 

processamento da licitação, foram definidos somente dois os critérios para proclamação 

do vencedor de uma licitação de contrato PPP:  

i) Menor valor da contraprestação pecuniária a ser paga pela Administração 

Pública; ou,  

ii)  Melhor proposta em razão da combinação do critério acima com o de 

melhor técnica, de acordo com os pesos estabelecidos no Edital. 

Concluindo, a Lei das PPPs apresenta-se ainda como novidade no enorme 

arcabouço legal brasileiro, carecendo de exemplos reais da sua aplicabilidade. É, 

portanto, de se esperar que, uma vez dominada a sua extensa complexidade, essa Lei 

venha a contribuir para aumento dos investimentos na infra-estrutura brasileira 

fomentando a formação de parcerias entre os entes, público e privado, a exemplo do que 

ocorreu em dezenas de países, onde este instrumento foi implantado com considerável 

sucesso na sua grande maioria. 
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5. ESTUDO DE CASO 

5.1 Considerações iniciais 

 A finalidade deste estudo é desenvolver um Estudo de Viabilidade Técnico-

Econômica (EVTE) para a reativação de um pequeno trecho de uma ferrovia 

parcialmente desativada36 há mais de quarenta anos. O trecho em questão ligava as 

cidades de Petrópolis e Rio de Janeiro em um percurso de 55,5 quilômetros de trilhos, 

que podia ser realizado em 90 minutos. Hoje essas duas Cidades da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro estão conectadas somente por via rodoviária (BR 040) 

em um percurso de pouco mais de 66 quilômetros, com a duração da viagem de ônibus 

variando entre 90 e 120 minutos, dependendo da faixa de horário.  

Contudo, a possibilidade de reativação deste trecho dependerá, 

concomitantemente, da convergência dos interesses particulares de dois entes distintos, 

o público e o privado, por meio da promoção de uma licitação37 pública.  

A partir do momento em que o ente público certificar-se que a reativação deste 

trecho ferroviário poderá promover uma série de efeitos benéficos, diretos e indiretos, 

para a sociedade (e.g.: geração de emprego e renda, contribuição para o aumento da 

mobilidade ao oferecer mais uma opção de deslocamento, além da possibilidade de 

contribuir para redução do tempo de viagem, redução dos acidentes rodoviários e 

redução da poluição, e outras externalidades) é razoável supor que o citado trecho possa 

vir a ser objeto de uma licitação pública futura, cujos critérios de julgamento poderão 

ser, via de regra, as seguintes combinações, dentre outras: 

i) A menor tarifa, e/ou; 

ii)  A melhor proposta técnica; e/ou,  

iii)  A maior oferta ao poder concedente pela outorga da concessão.  

                                            
36 Somente o trecho de 6,1 quilômetros da serra foi erradicado. Os 49,4 quilômetros restantes da parte 
plana ainda existem e estão em utilização bastante irregular, com trens de passageiros da Supervia, que 
ainda vem operando, a título precário, algumas poucas composições entre as estações de Vila Inhomirim e 
Saracuruna. 
37 Segundo a Lei 8.987/95, as contratações e concessões de serviços públicos, precedidos ou não da 
execução de obras públicas que envolvem a construção - total ou parcial -, conservação, reforma, 
ampliação ou melhoramentos de quaisquer obras de interesse público devem, obrigatoriamente, serem 
contratas pelo poder concedente (União, Distrito Federal, Estados ou Municípios) mediante licitação 
pública, na modalidade de concorrência. 
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Do ponto de vista privado um potencial licitante que reúna capacitação técnica e 

financeira para promover os investimentos somente irá participará do certame licitatório 

após certificar-se da viabilidade econômico-financeira do empreendimento, e das 

possibilidades de obter retorno adequado aos capitais aplicados para a exploração da 

concessão, dado um prazo determinado. 

Por esses motivos, o estudo proposto contempla a modelagem privada de um 

projeto consoante as formas de participação de cada um desses parceiros em face a três 

situações específicas: na primeira, o ente público assume a parcela dos investimentos 

que lhe compete; na segunda, devido às restrições orçamentárias, o ente público se 

omite e os investimentos serão todos assumidos pelo ente privado; a última situação é 

uma adaptação da segunda à Lei 11.079/04, Lei das PPPs.  

 
5.2 Breve descrição da operação no passado e do trecho a ser reativado 

O trecho ferroviário Rio - Petrópolis, a exemplo de dezenas de tantos outros 

desativados entre 1961 a 196538, foi considerado antieconômico, pois a operação no 

trecho de subida dos trens pela Serra da Estrela exigia considerável volume de mão - de 

- obra e um grande esforço de tração, tendo em vista o difícil plano inclinado com 

rampas médias de 13o que se apresentavam na subida.   

A Figura 1, a seguir, apresenta o perfil altimétrico do trecho em questão, com a 

altura das estações e distâncias entre elas: 

                                            
38 Em 1961 o Ministério da Viação institui um Grupo de Trabalho que selecionou 4.996 quilômetros de 
linhas cujos trilhos seriam erradicados, dando lugar às rodovias que mantivessem ligações entre as 
cidades e estimulando o desenvolvimento da nascente indústria automobilística brasileira. De 2000 a 
2006 foram erradicados mais 4,3 mil quilômetros. No total foram erradicados mais de 9 mil quilômetros 
de linhas. 
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FIGURA 1.  Perfil altimétrico do trecho.  

Fonte: Elaboração do Autor com base em Rodrigues, 2004. 

Segundo Rodrigues (2004), o trem era formado na estação Barão de Mauá (km 

0) no Centro do Rio de Janeiro, e era composto por uma possante locomotiva a vapor 

capaz de tracionar até dez carros de passageiros com 50 lugares (Figura 2).  

FIGURA 2. Antiga composição trafegando no trecho plano da baixada.  

Fonte: Coleção particular do autor. 
 

Após a partida da composição de Barão de Mauá, o trem podia realizar de três a 

quatro paradas regulares para embarque e desembarque de passageiros em certas 

estações específicas, mas era obrigado a fazer uma parada técnica ao chegar à estação 
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Vila Inhomirim ou Raiz da Serra (km 49,4).  Nessa localidade, a composição estava na 

cota 44 metros ao nível do mar e teria de elevar-se mais 797 metros para alcançar a cota 

841 metros, (estação “Alto da Serra”, no km 55,5). A composição era, então, 

desmembrada em cinco comboios de dois carros cada um para iniciar o processo de 

subida.  

 

Para vencer esse diferencial de quase oitocentos metros da Serra da Estrela, em 

cada comboio de dois carros era conectada uma locomotiva cremalheira a vapor, 

operada por um maquinista e um foguista, para empurrar a composição (Figura 3) serra 

acima. Também era imprescindível a permanência de um operador do sistema de 

frenagem manual (guarda-freios) no extremo de cada comboio, por questões de 

segurança. Assim, eram necessárias cinco equipes, com três profissionais em cada uma, 

totalizando quinze trabalhadores apenas para promover o processo de subida, ou de 

descida, fora o pessoal de terra (equipes da estação, sinaleiros, agentes, etc.).  

 
 

FIGURA 3. Antiga composição iniciando o processo de subida. 

Fonte: Coleção particular do autor. 

O processo de subida durava entre 25 e 30 minutos. Ao chegar à estação Alto da 

Serra, no ponto máximo da subida da Serra da Estrela, já em Petrópolis, os comboios 

eram novamente desengatados das cremalheiras e a composição original de 10 carros 

era remontada e acoplada a outra possante locomotiva a vapor para movimentar o trem 
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no trecho plano. A tabela 5.1 apresenta as algumas características da linha, tais como, 

principais das estações, distâncias, altitudes e inclinação da rampa: 

Tabela 5.1 Principais características do trecho. 
Principais estações 

  
 

 Distância entre 
estações 

 (km) 

km 
acumulado  

 

 Altitude 
(metros) 

  

 Variação 
 
  

 Inclinação 
da rampa 

   
Barão de Mauá - Zero 2 - - 
Duque de Caxias 20,00 20,00 8 6 0,03% 
Saracuruna 15,00 35,00 23 15 0,10% 
Vila Inhomirim 14,40 49,40 44 21 0,15% 
Meio da Serra 2,30 51,70 333 289 12,57% 
Alto da Serra 3,80 55,50 841 508 13,37% 

Total 55,50     
Fonte: Elaboração do autor, baseado em Rocha, 2005. 

As “loco-cremalheiras” eram peças fundamentais para transpor esse grande 

diferencial de altitude uma vez que o pequeno trecho de subida, de apenas 6,1 

quilômetros tinha, por sua vez, uma inclinação muito forte - rampa de até 13º - e que 

somente seria possível de ser vencida com a utilização desse tipo de veículo a vapor39.  

Porém, toda essa operação de movimentar um único trem envolvia, no mínimo, 

mais de 30 trabalhadores dos quais somente sete eram maquinistas, que normalmente 

detinham os maiores salários. Desde a sua inauguração, em 1883, até a sua desativação 

em 1964, essa ferrovia sempre operou com tração a vapor no trecho da serra. A Figura 

4, a seguir, fornece um mapa da atual situação das linhas férreas existentes na Região 

Metropolitana do grande Rio. No centro da elipse é possível identificar as principais 

estações do trecho. 

 

                                            
39 A tração a cremalheira é feita através do sistema Riggembach, no qual o deslocamento não se dá 
através da simples aderência das rodas da locomotiva aos trilhos, muito comum em trechos planos. Além 
do par de trilhos normais que caracteriza qualquer ferrovia, existe um terceiro trilho central, sulcado, que 
faz o contato mecânico com a coroa, uma engrenagem central da locomotiva. Através desta engrenagem é 
realizado todo o movimento de tração, permitindo, assim, uma maior aderência ao empurrar a composição 
na subida, além de segurá-la na descida. No Brasil a Estrada de Ferro Corcovado, no Rio de Janeiro, é a 
única ferrovia que opera por esse sistema, fazendo transporte de turistas por meio de modernos trens 
elétricos com a capacidade para até 100 passageiros. A viagem de 3,8 quilômetros dura de 20 a 25 
minutos (GUIMARÃES, 1993). 
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FIGURA 4. Linhas ferroviárias na região metropolitana do Rio de Janeiro 

  
Fonte: CENTRAL – Cia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística Abril/2007 (não 

inclui Metrô). OBS: a elipse demarca o trecho de influência do Trem da Serra. 
 

 
5.3 Concepção da nova operação e especificação do material rodante 

Além da observância de certos dispositivos legais40 para a prestação do serviço, 

para que essa atividade se torne atrativa para licitação a investidores privados, a futura 

operação ferroviária do trecho em questão deverá contar com os seguintes pressupostos: 

i) Maior produtividade na operação: a nova operação deverá contar com 

material rodante (locomotivas e carros de passageiros) mais rápido, seguro, 

confortável, confiável e com eficiência superior aos equipamentos 

utilizados na época do vapor. Portanto, a princípio, a composição deverá 

operar como “trem expresso”41, ou seja, sem paradas intermediárias para 

embarque e desembarque fora dos terminais Alto da Serra e Barão de 

Mauá;  

ii)  Baixo nível de investimento/km na via permanente (superestrutura e infra-

estrutura); 

                                            
40  O § 1o, art 6o, da Lei 8.987/95, estabelece os seguintes pressupostos para a prestação de um serviço 
público adequado: regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 
sua prestação e modicidade da tarifa. 
41 Os ônibus intermunicipais Rio - Petrópolis também operam de forma expressa, sem paradas 
intermediárias para embarque ou desembarque, salvo exceções. 
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iii)  Tarifa Mínima ferroviária (TMf) competitiva (igual ou menor) com a 

Tarifa Mínima rodoviária (TMr); 

iv) O custo cash deverá proporcionar uma margem operacional (receita líquida 

menos custos e despesas operacionais) positiva, cuja ordem de grandeza 

deverá ficar , no mínimo, próxima a 25% da receita líquida42;   

v) Baixo risco de demanda, com um fluxo regular de passageiros e em 

número suficiente para a manutenção do EEF - Equilíbrio Econômico-

Financeiro, e assim promover um retorno mínimo acionistas; 

vi) TMA – Taxa Mínima de Atratividade, arbitrada em 10% (apenas para fins 

de desenvolvimento deste estudo)43. 

O primeiro passo para a concepção da nova operação foi inspecionar o trecho in 

loco, verificando as condições de trafegabilidade deste, identificando e dimensionando 

os investimentos necessários. Essa análise nos levou a segregar o percurso em dois 

trechos distintos: trecho plano e trecho de subida, salientando que este último era o que 

envolvia maior custo operacional e esforço de tração. 

O trecho plano vai da estação Barão de Mauá à estação de Vila Inhomirim, 

encontrando-se em bom estado, embora com pouquíssimo uso. Para cobertura deste 

percurso supôs-se a utilização de um moderno equipamento, um VLT - Veículo Leve 

sobre Trilhos, com tração à cremalheira44, conduzido por único condutor. Por ser tratar 

de um trem expresso não haverá nenhuma parada intermediária para embarque e 

desembarque de passageiros - ao menos durante os primeiros anos de operação - para 

que esse percurso possa ser realizado em uma hora, consumindo o mesmo tempo que 

era efetuado no passado.  

                                            
42 Esse percentual  foi inspirado na simples observação da  margem operacional do Metrô do Rio e 
CBTU, que  foi de 26% e 30%, respectivamente, segundo os Balanços de 31/12/2005, destas Empresas. 
43 Adotamos uma postura conservadora a arbitrar uma TMA de 10%. Em meados dos anos 90, o Governo 
Brasileiro decidiu promover estudos visando à reativação do transporte ferroviário de passageiros  entre o 
Rio de Janeiro e São Paulo, por meio de Trens de Alta Velocidade (TAV). Com base num acordo inter-
governamental entre Brasil e Alemanha, foi formado, em 1996, um consórcio de empresas denominado 
TRANSCORR RSC com vistas ao promover tais estudos. Após dois anos, o consórcio concluiu pela 
viabilidade do projeto sob determinadas condições de investimentos, tarifa e demanda, resultando em uma 
Taxa Interna de Retorno da ordem de 7%a.a. (GT, 2005).  
44 O equipamento indicado é de procedência Suíça, fabricado pela firma Stadler Bussang AG, sendo 
idêntico aos que atualmente são utilizados em estradas de ferro Suíças e Alemãs, que possuem trechos 
semelhantes de serra com grandes inclinações. Essas indicações foram colhidas junto ao Sr. Sávio Neves, 
Diretor Presidente da EsFeCo - Estrada de Ferro Corcovado, no Rio de Janeiro, que é usuária de 
equipamentos semelhantes deste fabricante. 
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O trecho de subida45 da Serra da Estrela possui 6,1 quilômetros em forte rampa. 

A exemplo de como ocorria no passado, o processo de subida começará após uma 

pequena parada do VLT (Figura 5) no km 49,4 aguardando ordem para reiniciar 

marcha, devendo consumir não mais que os mesmos 30 minutos exigidos no passado. 

Vale notar que a operação de subida/descida será realizada por um único condutor que 

contará com modernos sistemas operação, frenagem, rádio-comunicação e sistemas de 

geo-posicionamento (gps) para identificação e localização da composição em tempo 

real, aumentando a segurança da operação.  

FIGURA 5. Modelo de VLT Híbrido desenvolvido pelo LESFER. 

  
FONTE:  DAVID, 2005. 

Após a chegada na estação Alto da Serra e decorridos 30 minutos para promover 

o desembarque, limpeza dos carros e embarque de novos passageiros, a composição 

retomará o processo de descida de forma idêntica ao descrito, retornando ao km 0 após 

90 minutos da partida. Vale registrar que, ainda em 1936, a tração a vapor realizava o 

percurso entre 90 e 120 minutos, no máximo (RODRIGUES, 2004, p. 80).  

O passo seguinte foi dimensionar as necessidades de material rodante (trens). 

Estimou-se um conjunto mínimo de três composições (VLTs) com capacidade de 

transportar até 13046 passageiros/viagem, ao custo47 de R$ 2,5 milhões cada trem. Dois 

veículos estarão operando em sentidos opostos. O terceiro VLT ficará parado como 

reserva técnica, podendo ser acionado quando houver a parada dos demais por defeito 

ou para manutenção. 

                                            
45 Percorremos esse trecho a pé por quatro vezes, entre 2005 e 2006. Constatamos que leito onde se 
assentavam os trilhos ainda existe. Alguns segmentos estão em condições razoáveis; outros bastante 
deteriorados requerendo uma nova terraplenagem. Interessante notar que das cinco pontes e viadutos, três 
estão em razoáveis condições de uso. Os principais problemas encontrados remetem às populações – 250 
famílias - que habitam na faixa lindeira ao leito e deverão ser removidas por razões de segurança. 
Existem, também, quatro passagens de nível que vão exigir alguma sinalização especial. As estações 
Barão de Mauá e Vila Inhomirim estão em bom estado, carecendo de pequenas reformas visando 
modernização. A estação Meio da Serra foi invadida. 
46 Essa concepção está detalhada nos estudos: “As Possibilidade dos VLT’s Híbridos em Decorrência dos 
Avanços Tecnológicos na Tração Ferroviária” (DAVID, 2005) e “Trens Regionais de Passageiros - o 
Renascimento de um Vetor de Desenvolvimento Econômico no País”, (SCHARINGER, 2002).  
47 O custo de cada composição foi obtido através de coleta de dados juntos aos fabricantes europeus. 
Porém, segundo estudos desenvolvidos no LESFER - Laboratório de Estudos e Simulações de Sistemas 
Metro-ferroviário da COPPE/UFRJ, existe a possibilidade de o valor do VLT reduzir-se para R$ 1,6 
milhão se a fabricação for nacionalizada (DAVID, 2005). 
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De forma conservadora, o deslocamento completo deverá consumir 90 minutos, 

ficando, no mínimo, idêntico ao que era no passado e bastante próximo ao tempo 

despendido pelos ônibus48 regulares em condições normais às de hoje. Supondo-se dois 

trens diários operando em um intervalo de 150 minutos em sentidos opostos será 

possível realizar uma freqüência diária de sete viagens para cada sentido. A tabela 5.2 

apresenta as estimativas dos horários a serem ofertados diariamente: 

Tabela 5.2 Quadro de horários diários. 
Saída de Chegada no Saída do Chegada em 

Petrópolis  Rio de Janeiro Rio de Janeiro Petrópolis 
7:00 8:30 7:30 9:00 
9:30 11:00 9:00 10:30 
11:00 12:30 11:30 13:00 
13:30 15:00 13:00 14:30 
15:00 16:30 15:30 17:00 
17:30 19:00 17:00 18:30 

20:00 21:30 19:30 21:00 
  Fonte: Elaboração do autor. 

 

 A tabela acima pressupõe a capacidade de ofertar de quatorze49 viagens/dia, 

98/semana e 5.110/ano. Traduzindo-se para o equivalente em passageiros do VLT, 

estima-se que poderão ser transportados, diariamente, cerca de 1.500/pax; pouco mais 

de 10 mil/semana e 530 mil/ano. Essa estimativa foi inferida considerando-se, para o 

VLT, a mesma taxa de ocupação média dos ônibus, que está em torno de 82,6%, 

conforme detalhamento da estimativa mais adiante.  

 
5.3.1 Investimentos necessários à retomada da operação 

Os preceitos licitatórios da Lei 8.987/95 estabelecem que uma obra de concessão 

pública50 pode ser executada total ou parcialmente pelo licitante vencedor. O tipo de 

obra a que se refere o diploma legal é aquela necessária para promover a infra-estrutura 

pública do serviço; ou seja, obras para a construção da linha férrea em si (trilhos, 

pontes, viadutos, estações demais estruturas físicas), além das desapropriações que se 

fizerem necessárias. Em geral, os investimentos desta natureza são os mais expressivos 

                                            
48 Constatamos que, por experiência própria, por diversas vezes a viagem de ônibus vai além dos 90 
minutos previstos, devido aos constantes congestionamentos derivados do denso tráfego na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, sobretudo em horários de pico.  
49 Na época do vapor chegaram a trafegar até 16 trens por dia (RODRIGUES, 2004). 
50 O modelo de concessão adotado é o de concessão de serviço público precedida da execução de obras, 
como definido no inciso III, do art. 2º, da Lei nº 8.987/95, através do sistema C.O.T. (Constrói, Opera e 
Transfere) internacionalmente conhecido como B.O.T. (Build - Operate - Transfer). Mais tarde, findo o 
prazo de concessão, esses bens podem reverter ao poder concedente. 
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em um projeto ferroviário representando, por vezes, mais de 75% dos investimentos 

totais.   

Por outro lado, compete ao investidor privado promover investimentos em 

estudos preliminares, projeto executivo, material rodante, sistemas de comunicações, 

dentre outros. Foi considerada a hipótese de que as obras de reforma das antigas 

estações (Barão de Mauá, Raiz e Meio da Serra) e construção de uma nova (Alto da 

Serra), por serem de pequena monta também poderiam ficar a cargo do ente privado. 

Não se trata de uma simples liberalidade, pois a intenção do ente privado em  

construir/reformar estações é tão somente evitar que o passageiro seja onerado através 

da taxa de embarque que é incluída na passagem de ônibus, mas normalmente são 

repassadas para as prefeituras.  

Destarte, um dos grandes méritos do projeto é, sem dúvida, a possibilidade de 

tirar-se o máximo proveito da infra-estrutura da via permanente ainda existente entre as 

estações Barão de Mauá e Vila Inhomirim, reduzindo-se substancialmente o custo/km 

do investimento. 

 A valoração dos investimentos na via permanente foi feita em detalhe após 

inspeção física do trecho em questão. Foram consideradas as especificações técnicas  e 

orientações emanadas nos Compêndios Técnicos “Manual de Estradas de Ferro – 

Volumes I e II” (BRINA, 1979; ______; 1983), “Via Permanente Ferroviária - 

Conceitos e Explicações” (STOPATTO, 1987) bem como,  as estimativas contidas em 

“Metodologia para Estudo de Pré-viabilidade de um Projeto Ferroviário” (BICCA, 

2001) e em “Projeto de Viabilidade do Sistema Ferroviário de Transporte de 

Passageiros de Interesse Regional para o Trecho Rio – Petrópolis” (ABOTTC, 2005). 

As estimativas de preços de bens e serviços foram obtidas junto a algumas operadoras 

ferroviárias. O resultado resumido encontra-se na abaixo, na Tabela 5.3: 

Tabela 5.3 Resumo dos investimentos (em R$ mil) 
Item   Privado  Público Total   Peso  

 Estudos e Projetos  500,0 -           500,0  1,7% 
 Via permanente  800,0      13.401,0       14.201,0  48,5% 
 Material Rodante    10.776,0 -      10.776,0  36,8% 
 Reserva Técnica (5%)  603,8           670,0         1.273,8  4,4% 
 Desapropriações  -        2.500,0         2.500,0  8,5% 
 TOTAL GERAL       12.679,8       16.571,0       29.250,8  100,0% 
 Distribuição  43,3% 56,7% 100,0%   

Fonte: Estimativas do autor baseada em Bicca, 2001. 
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Registre-se que sobre os valores acima (exceto desapropriação) foram 

adicionados 5% a título de previsão para constituição de uma reserva técnica para 

cobertura de futuras contingências e eventuais erros e omissões, como é de praxe em 

projetos de qualquer natureza.  

O montante dos investimentos a cargo do ente público responde por pouco mais 

da metade dos investimentos totais. O custo equivalente por km é de R$ 2,7 milhões, 

considerando-se o trecho de 6,1 quilômetros a serem reimplantados, ficando 

ligeiramente superior à grandeza atual das ferrovias consultadas51 pelo fato da exigência 

de um terceiro trilho central e pelo custo de desapropriação de 250 famílias que estão no 

entorno da ferrovia.  

Dado a pequena extensão quilométrica envolvida na serra, essa obra pode ser 

facilmente concluída em bem menos de um ano considerando-se, inclusive, a remoção 

das famílias na faixa lindeira.  

Contudo, convém lembrar mais uma vez que, grosso modo, promovendo-se um 

pequeno montante de investimentos públicos para apenas seis quilômetros de via 

permanente, viabiliza-se uma ferrovia de quase 60 quilômetros. 

Por outro lado, os investimentos privados, por contemplarem basicamente o 

material rodante e reforma das estações, também podem ser concluídos em menos de 

um ano, supondo-se que as obras tenham início - e término - no ano referencial zero das 

projeções.  

O prazo de concessão foi arbitrado em 25 (vinte cinco anos). Assim, levando-se 

em conta que não há necessidade de aplicação de tecnologia complexa de engenharia 

ferroviária no trecho foi admitida a hipótese de que, uma vez concluído o processo 

licitatório e iniciadas todas as obras e encomendas de material rodante, o projeto poderia 

ser concluído em menos de um ano, com os trens operando em escala comercial logo 

em seguida, no ano 1 das projeções, estendendo-se até o ano 25.     
                                            
51 Os investimentos em via permanente foram confrontados com aqueles realizados por ferrovias de carga 
de bitola métrica (1 metro), a saber: ALL – América Latina Logística e Novoeste S.A. O custo de 
implantação de novas linhas nessas ferrovias é de R$ 2,4 milhões/km, uma vez que o transporte de cargas 
exige uma superestrutura mais robusta. Os custo/km do metropolitano do Rio de Janeiro e São Paulo não 
são passíveis de comparação, pois além de possuírem bitola maior (1,6 metro) são subterrâneos, o que 
demanda elevadíssimos investimentos na escavação de túneis e obras civis (estações e obras de arte), 
além do fato de que são alimentados por energia elétrica e exigem um terceiro trilho lateral para prover a 
transferência de energia para os trens. 



 

 64 

5.3.2 Determinação da tarifa 

Do ponto de vista público a Lei das Concessões entende que os investimentos 

privados realizados pela concessionária licitante vencedora devem ser justamente 

remunerados mediante a exploração do serviço pelo prazo determinado pela 

contratação, e isso é concretizado através da cobrança de tarifa módica52, a mais justa ou 

menor tarifa a ser cobrada aos usuários. Por isso é comum que nos estudos preliminares 

do ente público seja estabelecido, desde já, um valor referência para a tarifa para fins de 

definição de critérios no certame licitatório; também podem ser estabelecidos os 

mecanismos de revisão desta a fim de preservar o EEF da concessão (art 9o, § 2o, Lei 

8.987/95).  

É importante considerar que, para fins deste estudo, foram estabelecidos os 

seguintes níveis tarifários, a saber: 

a) TB – corresponde à tarifa básica, cujo valor será integralmente apropriado 

no caixa da operadora, servindo de base para a tributação; 

b) TM – é a tarifa mínima, efetivamente a ser paga pelo passageiro. Sua 

composição inclui a TB mais taxas (embarque, pedágio, etc.) cujas 

parcelas arrecadadas deverão ser transferidas pela operadora para os 

agentes detentores do direito (prefeituras e concessionárias rodoviárias). 

Os valores arrecadados não pertencem à operadora e, portanto, não são 

objetos de tributação. Nesse estudo os terminais de embarque serão 

privados não havendo esse custo para o passageiro; 

c) TT – é a tarifa total correspondente à tarifa máxima a ser paga pelo 

passageiro caso este opte pelo seguro facultativo, cuja parcela arrecadada 

também deve ser repassada às seguradoras. É interessante observar que, no 

caso em questão não haverá necessidade de o usuário optar pelo 

pagamento do seguro, pois devido ao menor risco de acidentes, lembrando 

que o Trem da Serra vai trafegar em faixa exclusiva e é um dos meios de 

transporte mais seguros do mundo, o seguro está embutido no preço.  

                                            
52A modicidade tarifária pode ser explicada como conseqüência do princípio constitucional da 
generosidade, por força do qual as tarifas devem ser o mínimo possível onerosas para os usuários. 
Machado (2004) destaca duas definições de modicidade tarifária: a primeira como sendo aquela acessível 
aos usuários e que não os onere excessivamente, e a segunda como sendo aquela direcionada de forma a 
permitir que a concessionária desempenhe suas funções de modo efetivo e lucrativo.  
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Em dezembro de 2006, a TMr para o ônibus convencional de 50 lugares, 

partindo de Petrópolis (Terminal Leonel Brizola, às margens da  040) para o Rio de 

Janeiro (até a Rodoviária Novo Rio, no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, que está 

próxima à Estação Barão de Mauá), e vice-versa, era de R$ 12,50/pax. Convém lembrar 

mais uma vez que, para ser competitiva, a TMf não pode ficar superior a TMr. Portanto, 

a TMf que servirá de base para as projeções é R$ 12,00/pax, sendo inferior a TMr, 

embora esteja 14,3% superior a TBr. A composição de ambas e os respectivos 

diferenciais de preço estão descritos na tabela 5.4: 

Tabela 5.4 Composição das tarifas Petrópolis- Rio (e vice-versa). 
Componente Rodoviária (*) Ferroviária Diferencial relativo 

  TB  10,50 12,00 14,3% 
 + Pedágio 0,42 -   
 + Taxa de Embarque 1,58 -   
 + TM (paga pelo Pax) 12,50 12,00 -4,0% 
 + Seguro Opcional 0,63 -   
 = TT 13,13 12,00 -8,6% 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações colhidas nos guichês das transportadoras em 
15/12/2006. (*) Os valores representam a média, uma vez que se tratam de linhas com o mesmo 
ponto de embarque em Petrópolis, mas com pontos de desembarque distintos no Rio de Janeiro. 

 
Dois aspectos merecem ser enfatizados: 

i) A TBf, por ser maior que a TBr, contribuirá com uma parcela maior de 

valores para o fluxo de fundos da concessionária, notadamente devido aos 

ganhos pela inexistência de custos com  pedágio e taxa de embarque;  

ii)  A TMf  atende à condição de ser inferior a TMr. 

Por fim, cabe registrar que sobre a TBf incidirão os seguintes impostos, 

contribuições e deduções: 

  Tabela 5.5 Impostos e taxas incidentes sobre a tarifa. 
Impostos e outros Alíquota 

  ISS 3,00% 
  ICMS 0,00% 
  CPMF 0,38% 
  PIS  0,65% 
  CONFINS  3,00% 

  Subtotal 7,03% 
 Abatimentos /cancelamentos/ 
gratuidades/arredondamentos 0,97% 

Total 8,00% 
Fonte: Balanços das operadoras CPTM, Metrô-Rio e Metrô - SP. 
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Destarte, feitas essas considerações, é razoável supor que a tarifa de referência 

que deverá ser fixada no edital público, no caso de um eventual processo licitatório do 

trecho, deverá ser no máximo igual a TMr, ou seja, R$12,50/pax. Levando-se em conta 

que o valor da tarifa é “rígido para cima”, resta estimar a demanda de passageiros para o 

modal ferroviário. 

5.3.3 Estimativa da demanda de passageiros 

Inicialmente, para construir uma estimativa da demanda de passageiros que 

poderia ser supostamente absorvida pelo trem tomou-se como referencial, ou limite 

superior, o universo que representa a estimativa da demanda de passageiros no modal 

rodoviário que são servidos por ônibus regulares nos seguintes e principais percursos:  

• Linha 1: Petrópolis (Terminal Leonel Brizola) ao Rio de Janeiro 

(Rodoviária  Novo Rio), e vice-versa. Essa linha é a que oferece a maior 

quantidade de viagens durante os dias úteis, sofrendo uma pequena 

redução aos sábados, e uma freqüência bem menor nos domingos. No total, 

foi constatada53 a formação de 436 viagens semanais (ida e volta) nessa 

linha, com capacidade de transportar até 22,2 mil pax/semana, 

considerando-se a taxa de ocupação máxima de 100%, em todos os 

horários, em ônibus regulares de 50 lugares; 

• Linha 2: Petrópolis (Terminal Leonel Brizola) ao Rio de Janeiro (Terminal 

Menezes Cortes, no Castelo), e vice-versa. Essa linha somente opera nos 

dias úteis, com 190 viagens semanais (ida e volta), com capacidade de 

transportar até 9 mil pax/semana considerando-se, também, a taxa de 

ocupação máxima de 100%, em todos os horários dos ônibus regulares de 

50 lugares;  

Contudo, é razoável supor que a ocupação máxima é praticamente impossível de 

ser alcançada na totalidade dos horários por diversas razões: menor demanda fora dos 

horários de pico; ocorrência de feriados; férias dos pax; redução das atividades 

comercial nos finais de semana; faltas ao trabalho; atrasos dos passageiros implicando 

                                            
53 Os horários foram obtidos na edição de dezembro de 2006 do Jornal da Ponte, editado em conjunto 
pelas empresas transportadoras Única e Fácil, as duas únicas concessionárias que operam o referido 
trecho. O Jornal  é distribuído gratuitamente para o público e passageiros em geral, com a tabela 
detalhada de horários para quase uma centena de viagens diárias para as linhas 1 e 2, em ambos sentidos.  
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na perda dos horários, etc. Assim, fez-se necessário estimar uma taxa média de 

ocupação dos ônibus através de três critérios: 

i) Entrevista com os bilheteiros: não foi possível obter nenhum tipo de dado 

quanto à demanda diária de passageiros em ambas as linhas, mas foram 

unânimes em afirmar que a taxa de ocupação é quase sempre 100% nos 

horários de pico (período da manhã e final do tarde) durante os dias úteis, 

caindo para nunca menos que a metade fora destes; acreditam que nos 

finais de semana a demanda regula entre 70 e 80%, na média; 

ii)  Entrevistas com 8 (oito) passageiros regulares: a percepção destes quanto à 

demanda diária varia bastante, com os palpites oscilando entre 1.500 a 

2.500 mil pax/dia nas linhas regulares 1 e 2; contudo, foram unânimes  ao 

afirmar que a taxa de ocupação oscila entre 95% e 100% nos horários de 

pico; 

iii)  Estimativa por amostragem: foram colhidas informações em horários e 

dias diversos na primeira semana de dezembro de 2006, no terminal de 

Petrópolis (somente sentido Petrópolis - Rio), resultando nas seguintes 

estatísticas: 

Tabela 5.6 Estimativa da taxa de ocupação ônibus - linhas 1 e 2. 
Sentido Petrópolis - Rio Linha 1 Linha 2 Total 

Total de Horários na semana (ida) 218 95 313 

Total de horários observados 61 33 94 

Representatividade da amostra 28,0% 34,7% 30,0% 

Cap. Máx.  Pax p/ horário observado 3.050 1.650 4.700 

Efetivo de Pax na viagem observada 2.457 1.424 3.881 

Pax médio/viagem 40,3 43,2 41,3 

Desvio padrão da amostra (pax) 7,1 9,9 8,3 

Taxa média de ocupação 80,6% (1) 86,3% (2) 82,6% (3) 
Fonte: Elaboração do autor. 

Observações 
(1) A taxa média de ocupação medida para a Linha 1 não abrange a amplitude diária da totalidade 

dos horários diários (32 ao todo), uma vez que o primeiro ônibus parte às 4h:45, e o último às 
23h:30. A medição procurou cobrir uma faixa de horário próxima ao intervalo de operação do 
Trem da Serra, previsto para começar às 7h:00, com a última partida às 20h:00;   

(2) A grande maioria dos horários observados na Linha 2 estão na mesma faixa de horário 
previstos para o trem; 

(3) Valores ponderados. A razoabilidade deste número parece estar em linha com as estimativas 
feitas por passageiros e bilheteiros.  
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Assim, admitindo-se como razoável a taxa média de ocupação dos ônibus de 

82,6%, projetou-se as seguintes estimativas de carregamento de passageiros que 

transitam nas linhas 1 e 2, em ambos sentidos: 

 
Tabela 5.7 Estimativa do fluxo pax/ônibus para as linhas 1 e 2. 

Linhas 1 e 2, ambos sentidos 
Uma 

viagem Média  diária Média semanal 
Média    
anual 

Viagens 1 89,4 626 32.631 

Lotação máxima (Pax) 50,0 4.470,0 31.300,0 1.631.550 

Estimativa de ocupação de 82,6% 41,3 3.691,1 25.845,8 1.347.244 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

O passo seguinte foi proceder à estimativa de carregamento de pax para o VLT 

considerando-se os seguintes limitadores: 

i) Limite físico do equipamento: 130 lugares disponíveis;  

ii)  Oferta de horários: sete em cada sentido, totalizando 14 por dia, 98 por 

semana e 423 por mês, totalizando 5.110 viagens/ano;  

iii)  Taxa média de ocupação idêntica a dos ônibus (82,6%);  

iv) Desvio padrão igual a 26 pax, decorrente ao ajuste proporcional do desvio 

padrão dos ônibus, que é 8,3 pax. 

Baseado nesses parâmetros procedeu-se à geração de uma grande seqüência de 

números aleatórios representativos do carregamento dos trens, por meio da função 

“distribuição aleatória” - “normal” e “uniforme” - simulando a ocupação aleatória de 

assentos para cada uma das 5.110 viagens possíveis no ano. Ao todo foram gerados 

511.000 números aleatórios (100 simulações vezes 5.110 viagens/ano), representativos 

de igual número de viagens do Trem da Serra resultando, resumidamente, nas seguintes 

estatísticas:  

Tabela 5.8 Estimativa do fluxo  pax para o VLT. 
Tipo de 

distribuição 
Variá-

veis 
Parâmetros Simu-

lações 
Números 
aleatórios 
gerados 

Desvio 
padrão 

Média 
Pax/ano 

Taxa média 
de ocup. 

 Normal 5.110 Média: 104,1 50 255.500 25,5 531.754 80,0% 

Uniforme 5.110 Limite sup. 130 e 
Limite inf. 78 

50 255.500 26,0 531.635 80,0% 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Assim, dado a aderência dos números finais em cada tipo de distribuição, 

adotou-se a estimativa final de ocupação de 530 mil pax/ano no Trem da Serra, 

considerando-se uma taxa média de ocupação de 80%, ligeiramente abaixo da taxa do 

ônibus, que é 82,6%. Considerando-se a estimativa anual de 1.347 mil pax/ônibus, a 

taxa de transferência do ônibus para o trem é de 39,3%.  

A princípio, a interpretação fria desta taxa pode induzir ao raciocínio de que o 

VLT poderá se tornar uma grande ameaça potencial para as empresas transportadoras, 

que poderiam vir a tomar medidas drásticas para reduzir um eventual prejuízo, como 

por exemplo, reduzir a tarifa no sentido de assegurar seu fluxo de passageiros. A esse 

propósito cabem as seguintes considerações: 

i) Não foi considerado o efetivo de passageiros que é demando em outras 

linhas de ônibus da mesma área de influência (Petrópolis - 

Furnas/Petrobras; Petrópolis - Duque de Caxias, Petrópolis - Nova Iguaçu, 

Petrópolis - Barra da Tijuca, Petrópolis - Ilha do Fundão, etc.); ou seja, 

optou-se somente pelas linhas que operam em direção ao Centro do Rio de 

Janeiro; 

ii)  De forma idêntica, não foram computados no dimensionamento do 

universo os potenciais usuários que se valem de meios de deslocamento 

próprios ou de outros, tais como: motocicletas, veículos particulares, vans, 

táxis e ônibus fretados, devido à maior dificuldade de estimação deste 

universo, mas que poderiam ser atraídos para esse modal devido à 

praticidade da localização da estação de embarque do VLT em Petrópolis 

(Bairro Alto da Serra, distante 10 minutos - menos de 4 km - do centro da 

Cidade, vis-à-vis o Terminal Leonel Brizola, distante 20 minutos – pouco 

mais de 12 km - do centro), além do que a Estação Barão de Mauá fica 

bem próximo da Rodoviária Novo Rio. Vale, também, registrar a 

possibilidade de a viagem não durar mais que 90 minutos, marca esta 

difícil de ser garantida pelo ônibus nos horários de pico, devido a razões já 

expostas anteriormente (congestionamentos, acidentes, etc.); 

iii)  Há uma expectativa de que a demanda nos finais de semana possa ser um 

pouco maior em função do grande fluxo de compradores que comparecem 

aos sábados ao tradicional Pólo de Malhas da Rua Tereza, em Petrópolis, 
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atraídos pelo fato de que a estação Alto da Serra fica muito próxima deste 

local; 

iv) Também poderiam ser consideradas as ocupações adicionais no VLT por 

conta do grande fluxo de Turistas que advém diariamente à Petrópolis, 

com forte incremento aos sábados, domingos e feriados que seriam 

atraídos para o passeio na bucólica região da Serra da Estrela. Segundo 

estimativas da PMP – Prefeitura Municipal de Petrópolis são mais de 1,5 

milhões de turistas anos/ano, boa parte oriunda do Rio de Janeiro; 

v) Dois fatores deverão contribuir para impulsionar a transferência de 

passageiro do ônibus para o VLT: a tarifa, que ficará ligeiramente inferior 

a do ônibus, e os constantes atrasos dos ônibus, sobretudo em horários de 

pico, segundo revelaram os entrevistados. Por esse motivo é impres-

cindível que a qualidade dos serviços dos trens seja sempre superior a do 

ônibus, e o valor da TMf não poderá ser superior a TMr; 

vi) Por último, cabe lembrar que o efetivo de 530 mil pax para o VLT é 

somente um número de partida para a construção do Fluxo de Caixa. 

Outrossim, baseado em critérios conservadores (como compensação para 

amenizar eventuais erros de estimativa), a demanda projetada para o 

primeiro ano de operação (ano 1) foi estabelecida em 60% deste volume; 

ou seja, 318 mil pax, o que representa apenas 23,6% da demanda do 

ônibus. Nos anos seguintes a demanda efetiva vai aumentando 

progressivamente, passando para 75%, 90% e 100%, respectivamente. Em 

outras palavras, a previsão plena de 530 mil pax/ano somente será atingida 

no ano 4, permanecendo constante até o final (premissa conservadora). 

Cabe ressaltar que o objetivo deste estudo não ficará comprometido pela aferição 

mais ou menos precisa da demanda de pax, tanto para o VLT como para os ônibus. 

A finalidade de se obter uma estimativa dessa natureza é fornecer apenas uma dimensão 

razoável da demanda de pax nesses dois modais para alimentar as projeções que 

servirão de base para o EVTE do Trem da Serra; e, em seguida, proceder algumas 

análises de sensibilidade para o estabelecimento de uma simulação básica, e quais as 

alternativas disponíveis para viabilizar o projeto em determinadas situações especiais 

(exógenas), conforme veremos mais adiante.   
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5.3.4 Formação da Receita Bruta (RB) 
 

Uma vez que a estimativa de pax/ano no Trem da Serra foi definida em 530 mil 

e o valor da tarifa em R$ 12,00/pax, a formação da Receita Bruta com os trens operando 

regulamente foi estimada em R$ 6,36 milhões/ano. O crescimento da demanda foi 

arbitrado, para o primeiro ano de operação, em 60% da capacidade. Daí em diante, o 

volume vai crescendo à taxa de 15 p.p. a cada ano, à medida que a curva do aprendizado 

vai evoluindo. Por esse motivo a receita bruta vai crescendo gradativamente atingindo o 

patamar máximo no ano 4, permanecendo constante até o final da concessão54, no ano 

25, conforme indicado na tabela 5.9: 

 
Tabela 5.9 Projeção da receita bruta anual do Trem da Serra. 

Período 
 

Pax mil 
 

Tarifa/pax 
 

 Receita Bruta 
(R$ mil)  

Evolução 
 

Ano 0 - - - - 
Ano 1 318,0 R$12,00 3.816,0 60,0% 
Ano 2 397,5 R$12,00 4.770,0 75,0% 
Ano 3 450,5 R$12,00 5.406,0 90,0% 
Ano 4 530,0 R$12,00 6.360,0 100,0% 

Ano 5 ao 25 530,0 R$12,00 6.360,0 100,0% 
Fonte: Elaboração do autor. 

Obs: No ano zero não há operação, pois estão sendo realizados todos os investimentos 
necessários. Destes valores brutos ainda serão deduzidos 8%  a título de impostos, taxas, 
descontos, abatimentos, etc. para formação da ROL – Receita Operacional Líquida. 
 
 

5.3.5 Determinação dos Custos e Despesas Operacionais 

Os principais Custos e Despesas Operacionais cash (desembolsáveis) 

compreendem as despesas com pessoal, combustíveis e lubrificantes, manutenção da via 

permanente e do material rodante, que foram dimensionados a partir das características 

operacionais desta ferrovia. Para elaboração desta fase de estudo buscou-se, mais uma 

vez, as orientações emanadas por Brina (1979 e 1983), Stopatto (1987) e Bicca (2001). 

Os principais custos estão resumidos na tabela 5.10: 

 

 

 

                                            
54 O prazo de concessão foi arbitrado em 25 anos, levando em conta que o prazo concedido pelo governo 
federal para as operadoras de transporte ferroviário de cargas é de 30 anos, e no transporte ferroviário de 
passageiros os prazos de concessão registram prazos que oscilam de 25 a 50 anos. 
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Tabela 5.10 Composição do custo operacional (5.110 viagens/ ano). 

Componente Custo anual (R$) 55 % Custo/pax 

Combustíveis e Lubrificantes 480.906 14,3% 0,907 

Pessoal 1.327.032 39,5% 2,504 

Manutenção Mat. Rodante 748.717 22,3% 1,413 

Manutenção Via Permanente 104.614 3,1% 0,197 

Custo fixo da Concessão 662.841 19,8% 1,251 

Direito de Passagem 31.612 0,9% 0,060 

Total              3.355.723  100,0% 6,332 
Fonte: Concepção do autor. 

A plena capacidade (5.110 viagens/ano), o Custo Operacional cash é de 

R$ 6,332/pax, equivalente a 57,4% da tarifa líquida56 ficando, de acordo com o 

pressuposto iv do item 5.3, com uma margem bruta (Receita Operacional Líquida 

menos o Custo Operacional cash) de 42,6%. Sobre a formação desses custos cabem os 

seguintes comentários: 

a) As despesas com pessoal, a exemplo de toda atividade de prestação de serviços, são, 

via de regra, o principal componente do custo fixo (juntamente com a depreciação e 

a amortização). O efetivo para a movimentação dos trens será com um número de 

trabalhadores substancialmente menor daquele necessário no passado. O total de 

mão de obra necessária foi de quarenta e cinco colaboradores57, e estão detalhados 

na Tabela 5.11, a seguir. 

                                            
55 Esses custos foram mantidos idênticos em todos os anos de projeção, embora nos primeiros anos - ano 
1 ao 3 - o volume de pax transportado seja menor, pois a base de cálculo é a operação de movimentação e 
manutenção dos trens, que deverão efetuar 5.110 viagens desde o primeiro ano de operação. Portanto, o 
custo variável é função do número de viagens, independente do número de passageiros. A indicação do 
custo/pax é somente para fins de comparação com a tarifa. 
56 A tarifa líquida é a TMf de R$12,00/pax menos as deduções de 8%, resultando em R$11,04/pax. 
57 Na realidade, parte desse efetivo (adm. e segurança, por exemplo) poderiam ser terceirizados. 
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Tabela 5.11 Composição do custo de mão-de-obra (em R$). 

Cargo Salário base Quantidade Salário ano 

Diretores  8.000,00 1         96.000,00  

Gerentes 4.160,00 3      149.760,00  

Condutores 1.600,00 5         96.000,00  

Ajudantes 1.200,00 4         57.600,00  

Pessoal de apoio e manutenção 1.040,00 8         99.840,00  

Segurança 960,00 10      115.200,00  

Administrativo          960,00       8         92.160,00  

 = Subtotal 1   706.560,00 

 + encargos médios de 71,4%        506.880,00  

 = Subtotal 2  39   1.213.440,00  

 + Estagiários 700,00 6         50.400,00  

= Total pessoal             - 45   1.263.840,00  

+ Desp. diversas  (5%) -          63.192,00  

Total geral - 45   1.327.032,00  
Fonte: Estimativas do autor após consulta às empresas ferroviárias. 

b) O consumo de combustível (C l), em litros, é o outro componente importante do 

Custo Operacional variável e foi estimado considerando os trens operando a plena 

capacidade de viagens e passageiros, determinado pela seguinte fórmula:  

C l  = C l t k u  . D . P , onde: 

Cltku = Consumo de combustível, em litros, para movimentar mil 
toneladas bruta por um quilômetro, variando conforme as condições 
geométricas da via (curvas), sentido do transporte e inclinação da rampa; 

D = distância percorrida, em quilômetros; 

P = peso total da composição carregada (tara, combustível e passageiros). 
 

O Cltku apresenta variações em função do tipo de trecho a ser vencido. Durante o 

processo de subida – e também na descida - o esforço será bem maior do que 

aquele do trecho plano, resultando em um maior consumo. De forma conservadora 

- e também para facilitar os cálculos - admitiu-se que o combustível do VLT será o 

óleo diesel. O trecho plano é o de maior extensão, e quase não possui curvas.  

 

O peso considerado foi a tara do VLT (60 t), adicionado do peso de 130 

passageiros (130*70kg = 9,1 t)  e do peso do tanque de combustível cheio (0,9 t). 
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A tabela 5.12 determina o consumo de combustível por percurso completo, de ida e 

volta: 

 

Quadro 5.12 Consumo de combustível por viagem completa (ida e volta). 
  Consumo  Percurso Peso VLT Consumo 

Trecho L/mil TKB km t Litros/viagem 
B. Mauá - V. Inhomirim 4,27 49,4 70,0 20,7 
V. Inhomirim - A. da Serra 17,06 6,1 70,0 7,3 
A. da Serra - V. Inhomirim 12,80 6,1 70,0 5,5 
V. Inhomirim – B. Mauá 3,20 49,4 70,0 11,1 
= Subtotal 5,73 111,0 70,0 44,6 
+ percurso morto 20% 5,73 22,2 70,0 8,9 

Consumo Total 5,73 133,2 70,0 53,5 
Fonte: Elaboração do Autor - Adaptado de Bicca, 2001. 

 
 

Assim, o consumo total de combustível/ano será determinado pelo consumo de cada 

viagem completa ida e volta (53,5 litros), vezes o número de viagens completas ano 

(5.110), vezes o preço do litro do óleo diesel em dez/06 (R$ 1,60/litro), perfazendo 

o total de R$ 437,2 mil; a esse total ainda deverá ser adicionado 10% a título de 

consumo de graxas e lubrificantes totalizando, então, R$ 480,9 mil/ano.  

c) O custo de manutenção do material rodante é outro componente expressivo, e é 

determinado em função desgaste requerido na movimentação das composições 

(número de viagens e distância percorrida). O custo total está assim distribuído:  

Tabela 5.13 Custos de manutenção do trem. 
Descrição Valores 

 Viagens ano/trem             5.110  

  x percurso/viagem/km  66,6 

 = km rodados 340.326 

 x custo manutenção /km (R$) 2,00 

= subtotal (R$)        680.652 

+ desp adm. 10% (R$) 68.065 

= Total  (R$)                748.717  
Fonte: Elaboração do autor, baseado em Bicca, 2001. 

d) A manutenção da via permanente foi determinada em função dos VLTs percorrerem 

mais de 340 mil km/ano sobre um leito de aço, causando desgastes e trincas nos 

trilhos e nas rodas, folgas nas juntas de fixação, rachaduras nos dormentes e 

deslocamento do lastro. Devido ao maior risco envolvido, o trecho da serra tem um 
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custo de manutenção maior. O montante estimado para os dois trechos é de 

R$ 104,6 mil/ano, assim distribuídos: 

Tabela 5.14 Custo de manutenção da via permanente  
Manutenção da via permanente Trecho da Serra Trecho Plano 

 Tonelagem bruta média por trem 70,0 70,0 

X viagens ano 5.110 5.110 

X percurso total (inclui 20% p. morto) 7,3 59,3 

=Total mil TBK 2.618 21.204 

X custo/1000 TBK (R$) 9,00 3,00 

= subtotal (R$) 23.565 63.613 

+ custos adm. 20% (R$) 4.713 12.723 

= Total (R$) 28.278 76.336 
Fonte: Concepção do autor, baseado em Bicca (2001). 

e) O Custo Fixo da Concessão foi incluído admitindo-se que o ente público venha a 

realizar os investimentos que lhe competem adquirindo, assim, o direito de ser 

reembolsado pelo concessionário a título de arrendamento da concessão. A prática 

observada nos processos de concessão ferroviária estabelece, como critério mínimo, 

o valor presente dos investimentos públicos dividido pelo número de anos da 

concessão. Assim obteve-se o seguinte valor anual: 

R$ 16.571 mil / 25 anos = R$ 662,8 mil/ano 

f) O direito de passagem é decorrente da cobrança que é feita pela concessionária 

titular de um trecho ao permitir que trens de outra concessionária trafeguem pela sua 

via. Utilizou-se como referência o valor de R$ 1,6758 por TKU/ano para os trechos 

que foram outorgados à FCA-Ferrovia Centro Atlântica, (transporte de carga) e 

Supervia (transporte de passageiros). O valor é calculado em função dos TBK 

transportados no trecho, totalizando R$ 31,6 mil/ano, conforme a seguir 

especificado: 

 

 

 

                                            
58  O valor de referência é o mesmo cobrado pelas operadoras ferroviárias de carga durante o ano de 2005. 
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Tabela 5.15 Custo do direito de passagem. 

Direito de passagem 
 

B. de Mauá – Saracuruna 
(FCA/SUPERVIA) 

Saracurna - V. Inhomirim  
(SUPERVIA)  

 TB (tonelagem bruta média por trem) 70,0 70,0 

x viagens ano 5.110 5.110 

x percurso na linha de terceiros 35,0 7,0 

 + 20% de percurso morto 7,0 1,4 

= Percurso total 42,0 8,4 

 X Total mil TBK 15.023 3.005 

x custo/1000 TBK (R$) 1,67 1,67 

= subtotal (R$) 25.089 5.018 

+ custos adm. 5% (R$) 1.254 251 

= Total (R$) 26.344 5.269 
Fonte: Concepção do autor. 

 
 
5.3.6 Outros Custos e Despesas não Operacionais 

São aqueles que não estão diretamente ligados à prestação dos serviços, mas que 

contribuem de alguma maneira para formação da receita, ou existem por algum tipo de 

obrigação legal, tal como os impostos e taxas. Os principais componentes são: 

a) Depreciação e amortização: apesar destes custos não representarem 

efetivos desembolsos de caixa o seu valor deve ser imputado nos cálculos, 

uma vez que contribuem para redução da base de cálculo do Imposto de 

Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro, e para formação da geração 

de caixa operacional. Os valores da Tabela 5.16, a seguir, foram apurados 

conforme as taxas legais aplicadas sobre os investimentos privados 

perfazendo, assim, parcelas distintas a cada ano em função do prazo de 

vida útil do bem privado passível de desgaste ou obsolescência, 

apresentando o seguinte conjunto de valores: 

Tabela 5.16 Distribuição da depreciação.  
Ano R$ mil/ano Acumulado Representatividade 
 1 a 5         1.274,0            6.370  50,2% 
 6 a 10         1.174,0            5.870  46,3% 
 11 a 19             36,0              360  2,8% 
 20 a 25             16,0                80  0,6% 

  Total         12.680  100,0% 
Fonte: Fluxo de Caixa. 
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b) As despesas administrativas e despesas comerciais estão em linha com esse 

mesmo tipo de gasto de outras operadoras ferroviárias. Embora sejam 

fixas, representam - somente para fins de comparação - menos de 5% da 

Receita Operacional Líquida (ROL). Dado o pequeno porte dessa ferrovia 

os valores atribuídos foram limitados a R$ 100 mil/ano para as despesas 

administrativas, e R$ 150 mil para despesas comerciais, (algo próximo a 

1,7% e 2,5% da ROL, respectivamente). 

 

c) Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social Sobre o Lucro (CSSL) foram 

calculados segundo as alíquotas estabelecidas em lei (24% e 9%, respecti-

vamente) e incidem sobre a base de cálculo, que é o LLAIRCS – Lucro 

líquido antes destes impostos. Contudo, apesar de os prejuízos acumulados 

poderem ser abatidos da base de cálculo na proporção de até 30%, 

conforme assim faculta a legislação do Imposto de Renda, esse 

procedimento foi desconsiderado. 

 

d) Despesas Financeiras: não foram consideradas, uma vez que foi assumida 

a hipótese de o projeto ser conduzido somente à conta de recursos 

próprios. 

 

5.4 Resultados encontrados 

Feitas as considerações anteriores, elaborou-se um demonstrativo anual para o 

período de 25 anos de concessão. Vale notar que pelo fato do projeto estar operando a 

plena capacidade a partir do ano 4 ao 25, os valores desses anos foram consolidados 

numa única coluna, conforme verifica-se na tabela 5.17 a seguir: 
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Tabela 5.17. Apuração do Resultado - Modelagem Básica (em R$). 
Resultado do Exercício (R$ mil) 

 
ano 1 

 
ano 2 

 
ano 3 

 
Média anual  
 ano  4 ao 25 

Total 
 

 pax  transportados (mil) 318,0 397,5 477,0 530,0 12.852,5 
 X tarifa (R$/pax) 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

 = Receita de venda de passagens 3.816,0 4.770,0 5.724,0 6.360,0 154.230,0 
 = Receita Bruta 3.816,0 4.770,0 5.724,0 6.360,0 154.230,0 
 - deduções (305,3) (381,6) (457,9) (508,8) (12.338,4) 
= ROL 3.510,7 4.388,4 5.266,1 5.851,2 141.891,6 
 - Custos e Despesas operacionais    -  
       Combustível  (480,9) (480,9) (480,9) (480,9) (12.022,6) 
       Pessoal (1.327,0) (1.327,0) (1.327,0) (1.327,0) (33.175,8) 
       Manutenção (853,3) (853,3) (853,3) (853,3) (21.333,3) 
       Custo fixo da Concessão 25 anos (662,8) (662,8) (662,8) (662,8) (16.571,0) 
       Direito de passagem (31,6) (31,6) (31,6) (31,6) (790,3) 
 = Total custo cash (3.355,7) (3.355,7) (3.355,7) (3.355,7) (83.893,1) 
 - Depreciação (1.274,0) (1.274,0) (1.274,0) (402,6) (12.679,8) 
 = Total do Custo Operacional (4.629,7) (4.629,7) (4.629,7) (3.758,4) (96.572,9) 

      marg bruta cash 4,4% 23,5% 36,3% 42,6% 40,9% 
 = Lucro Bruto (1.119,0) (241,3) 636,4 2.092,8 45.318,7 
 - Desp. Adm (50,0) (70,0) (85,0) (100,0) (2.405,0) 
 - Desp. Comerciais (80,0) (100,0) (125,0) (150,0) (3.605,0) 
 = LLAIR (1.249,0) (411,3) 426,4 1.842,8 39.308,7 
 - Contribuição Social - - (38,4) (165,9) (3.687,2) 
 - Imposto de Renda - - (106,6) (460,7) (10.242,3) 
 = Lucro Líquido (1.249,0) (411,3) 281,4 1.216,3 25.379,3 

Margem líquida -35,6% -9,4% 5,3% 11,0% 17,9% 
Fonte: Elaboração do Autor. 

 

O preenchimento da tabela acima foi realizado consoante as premissas de 

formação das receitas e despesas descritas anteriormente. Após a estabilização da 

demanda no ano 4, inclusive, apurou-se uma margem bruta cash média de 42,6 %, pois 

todas as variáveis que compõem os custos desembolsáveis permanecem constantes daí 

em diante (tarifa, volume de passageiros transportados, custos e despesas 

desembolsáveis) até o final da concessão no ano 25.  

A Tabela 5.18, a seguir, fornece os principais indicadores da performance do 

projeto. 
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Tabela 5.18 Principais Indicadores - Modelagem Básica. 

Período 
 
  

 ROL                            
(R$ mil) 

  

 Lucro 
Operac. 

Cash  
(R$ mil)  

 Mg.  
Operac. 

Cash  
 

 Lucro 
Líquido     
(R$ mil) 

  

 Mg. 
Líquida                       

(LL/ROL)  
  

 Rentab. 
do Invest. 

  
 ano  0             
 ano 1  3.511 155 4,4% (1.249) -35,6% -9,9% 
 ano 2  4.388 1.033 23,5% (411) -9,4% -3,2% 
 ano 3  5.266 1.910 36,3% 281 5,3% 2,2% 

 Ano 4 e 5 (*) 5.851 2.495 42,6% 641 11,0% 5,1% 
Ano 6 a 10 (*) 5.851 2.495 42,6% 707 12,1% 5,6% 

 Ano 11 a 20 (*) 5.851 2.495 42,6% 1.458 24,9% 11,5% 

 Ano 21 a 25 (*) 5.851 2.495 42,6% 1.471 25,1% 11,6% 

 Total  141.892 57.999 40,9% 25.379 17,9% 200,2% 

 Média  5.676 2.320 33,5% 1.015,2 16,7% 8,0% 
Fonte: Elaboração do autor. 

(*) valor médio para o período. 
 

As variações apresentadas na margem líquida são decorrentes de valores 

distintos dos impostos sobre o lucro e, sobretudo, em função do esquema de 

amortização/depreciação (demonstrado na Tabela 5.16), lembrando que mais de 50% 

dos investimentos serão depreciados e amortizados nos primeiros cinco anos de 

operação, e 46% nos cinco anos seguintes; ou seja, mais de 96% dos investimentos 

serão depreciados/amortizados nos 10 primeiros anos.  

Desta feita, esse patamar de lucro parece mostrar-se suficiente para assegurar o 

retorno nominal dos capitais aplicados, que pode ser medido através da TRNI - Taxa de 

Rentabilidade Nominal do Investimento, obtida pela relação entre o Lucro Líquido e o 

Investimento, ficando na média de 8,0%, para 25 anos. Outra leitura que se pode fazer 

desse número é que o prazo de retorno nominal (baseado no lucro) do investimento 

privado dá-se após o 19o ano de operação efetiva.  

 
5.5 Fluxo de Caixa para Modelagem Básica 

A confecção do Fluxo de Caixa foi feita consoante a metodologia contida em 

“Princípios de Finanças Empresariais” (BREALEY & MYERS, 1998), partindo-se do 

lucro líquido contábil e ajustando-o por meio de algumas baixas e adições, conforme 

indicado na Tabela 5.19: 
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Tabela 5.19 Fluxo de Caixa – Modelagem Básica (em R$). 

Período 
 
  

 Lucro Liq. 
(contábil) 

  

 + Depre-
ciação  

 

  = Geração 
Op.  Caixa 

  

 - Investi-
mentos 

  

  +/- Cap. de 
giro 

  

 = Saldo 
final de 
Caixa  

 Valor 
Presente      
k = 10%  

 ano  o               -             (12.680)           (871)      (13.551)      (13.551) 
 ano 1         (1.249)         1.274               25                                  25               23  
 ano 2            (411)         1.274             863                 863             713  
 ano 3             281          1.274          1.555              1.555          1.169  
 ano 4              641          1.274          1.915              1.915          1.308  
 ano 5             641          1.274          1.915              1.915          1.189  
 ano 6              707          1.174          1.881              1.881          1.062  
 ano 7             707          1.174          1.881              1.881             965  
 ano 8             707          1.174          1.881              1.881             878  
 ano 9             707          1.174          1.881              1.881             798  
 ano 10             707          1.174          1.881              1.881             725  
 ano 11           1.458               36          1.494              1.494             524  
 ano 12          1.458               36          1.494              1.494             476  
 ano 13          1.458               36          1.494              1.494             433  
 ano 14          1.458               36          1.494              1.494             393  
 ano 15          1.458               36          1.494              1.494             358  
 ano 16          1.458               36          1.494              1.494             325  
 ano 17          1.458               36          1.494              1.494             296  
 ano 18          1.458               36          1.494              1.494             269  
 ano 19          1.458               36          1.494              1.494             244  
 ano 20          1.458               36          1.494              1.494             222  
 ano 21          1.471               16          1.487              1.487             201  
 ano 22          1.471               16          1.487              1.487             183  
 ano 23          1.471               16          1.487              1.487             166  
 ano 24          1.471               16          1.487              1.487             151  

 ano 25          1.471               16          1.487               871          2.359             218  

 Total        25.379        12.680        38.059       (12.680)    0          25.379            (263) 
Fonte: Elaboração do autor. 

 
 

No intuito de simplificar a modelagem não foram incluídas novas inversões e 

nem foi prevista a existência do valor residual ao fim do último ano de projeção, pois é 

de praxe que, uma vez findo o prazo de concessão - e caso não ocorra à prorrogação 

automática - os investimentos realizados pelo ente privado deverão reverter59 integral-

mente ao poder concedente pelo valor contábil líquido da depreciação, que no caso em 

questão é zero.  

 

                                            
59 A menção aos bens reversíveis é abordada no art. 18, X e XI: “O edital de licitação será elaborado 
pelo poder concedente contendo a indicação dos bens reversíveis; e as características destes” e no a art. 
35,  § 1o : “Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e 
privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato”. 
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Como a duração do projeto tem prazo determinado (25 anos) também não foi 

considerada a existência de fluxos infinitos (perpetuidades) após essa data. Por fim, o 

capital de giro foi estimado para cobertura inicial de três meses - 1/4 dos custos e 

despesas totais desembolsáveis - retornando ao final da concessão pelo seu valor 

nominal.  

Conforme dito anteriormente, apesar de a operação somente gerar lucro contábil 

a partir do ano 3, o Fluxo de Caixa é superavitário desde o primeiro ano de operação, 

graças ao expressivo valor da depreciação nos dez primeiros anos.   

5.5.1 - O VPL como determinante para atestar a viabilidade do projeto. 

Segundo Brealey, “o objetivo da decisão de investimento consiste em descobrir 

ativos reais que valham mais do que custam” (BREALEY & MYERS, 1998, p. 11). 

Essa é a principal condição para que o investidor privado manifeste seu interesse em 

participar do certame licitatório e, se vencer, promover os aportes de recursos 

necessários à realização do projeto.  

Para tanto, o VP60 - Valor Presente do Fluxo de Caixa, (somatório do caixa de 

cada ano trazido a valor presente mediante a sua atualização através de uma taxa de 

desconto) tem de ser maior que o valor dos investimentos (I), ou seja: 

  VP  > I    

  VP – I  >  0   

  VPL  > 0   

Assim, supondo-se uma taxa de desconto, ou TMA - Taxa Mínima de 

Atratividade de 10% (mencionada no pressuposto vi, em 5.3) para atualização do fluxo 

de fundos, obtém-se – conforme indicado na Tabela 5.19, retro - um VPL negativo de 

R$ 263 mil, o que, a princípio, não satisfaz a condição desejada pelos investidores: o 

ativo real deve valer mais do custa, ceteris paribus.  

Apenas para fins indicativos, a TIR – Taxa Interna de Retorno do projeto é de 

9,77%, ficando ligeiramente abaixo da TMA arbitrada para o investidor, mas fica 

ligeiramente acima da Taxa de Rentabilidade Nominal do Investimento, de 8,0% a.a.. 

                                            
60 Um dos melhores indicadores para balizar a decisão de investir em um projeto ou, para promover o 
ranqueamento uma lista de projetos de um portfólio, é o VPL > 0 (BREALEY & MYERS, 1998). 
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 Outrossim, apesar desta primeira simulação ter-se mostrado ligiramente 

desfavorável, (VPL < 0), para fins do presente estudo ainda existem mais duas 

modelagens a serem realizadas.  

Contudo, apesar da sinalização de inviabilidade do projeto - através da 

constatação do VPL negativo -, vale notar que o valor em si é muito pouco significativo, 

representando menos de 2% do investimento privado (mais o capital de giro), indicando 

que o projeto pode tornar-se viável graças a alguns pequenos “ajustes finos” em certas 

variáveis.  

Caso os acionistas optem pela não aceitação do projeto com um VPL pouco 

significativo (levando ao extremo a condição VPL  >  0), o que ocorreria na prática é 

que provavelmente os acionistas optariam por uma revisão ou flexibilização em alguns 

parâmetros de forma que o VPL possa vir tornar-se significativamente positivo. As 

flexibilizações a serem promovidas seriam no sentido de: 

i) Aumentar a tarifa e/ou;  

ii)  Aumentar o número de pax e/ou;  

iii)  Aumentar o prazo de concessão para 30 anos e/ou;  

iv) Reduzir os custos fixos e/ou os investimentos;  

v) Etc.  

Entretanto, algumas dessas tentativas podem ser facilmente aplicadas (redução 

dos investimentos ou custos), pois são variáveis endógenas e sob o controle da empresa; 

outras, porém, são mais difíceis de serem atingidas na prática, pois são variáveis 

exógenas e, portanto, fora do controle da empresa tais como: o aumento na tarifa e na 

demanda de passageiros. Isso fica evidente através da através análise de sensibilidade 

realizada a seguir. 

5.5.2 - Análise de sensibilidade 

Ficou patente que o projeto, ceteris paribus, não é atrativo, ao menos do ponto 

de vista do investidor privado. O objetivo desta análise de sensibilidade não é o de 

promover milhares de sensibilidades61 com as variáveis chaves, de forma a permitir ao 

                                            
61 A boa prática recomenda que os analistas devam promover um grande número de simulações, 
combinando variações (por vezes infinitesimais) de algumas variáveis-chaves (quantidades, preços e 
custos, são as mais usuais) para cada simulação, obtendo um elenco de milhares de resultados, passíveis 
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analista verificar o comportamento do projeto sob determinadas condições. As 

sensibilidades promovidas no projeto foram realizadas com o intuito de estabelecer 

quais são limites nas principais variáveis exógenas - demanda de pax e tarifa -, a fim de 

identificar até que ponto o projeto ainda é interessante do ponto de vista do retorno 

mínimo (VPL = 0) para os acionistas.  

Isto posto, foram estabelecidos os seguintes critérios para simulações, com o 

auxílio da ferramenta “atingir meta”62, disponível no aplicativo Planilha Eletrônica 

EXCEL: 

Tabela 5.20 Resumo das Simulações – Modelagem Básica 
Simulação Pax mil Tarifa 

R$/Pax 
VPL  

(R$ mil) 
TIR Comentários 

# 1 530 12,00 - 263,4 9,77 % Simulação básica 
# 2 530 12,091  - 0 - 10,0% Tarifa capaz de manter equilibrado o projeto 

(VPL  =  0) dado Pax constante 
# 3 534,0 12,00 - 0 - 10,0% Volume de Pax capaz de manter equilibrado 

o projeto (VPL  =  0) dado  tarifa constante 
# 4 512,6 12,50 - 0 - 10,0% Menor volume de Pax capaz de manter 

equilibrado o projeto (VPL = 0), dado a 
tarifa idêntica a do ônibus 

# 5 530 12,50 1.190,0 11,02% Pax idêntico à simulação básica e tarifa  
idêntica a do ônibus 

FONTE: Elaboração do autor. 
 

Obviamente, seria possível realizar uma boa dezena de simulações, mas para o 

propósito deste trabalho cremos serem estas simulações suficientes, pois estabelecem as 

condições para promover uma viabilidade mínima (VPL > 0) ou para atingir o equilíbrio 

(VPL = 0). De imediato percebe-se que quase todas as cinco simulações estão muito 

próximas entre si, sendo que do ponto de vista do acionista privado: 

i) A simulação # 1 revela que o projeto está muito próximo do equilíbrio; 

ii)  A simulação # 2 revela que se for praticado um pequeno aumento de 

0,76% na tarifa – mantendo a demanda constante em 530 mil pax, assim 

                                                                                                                                
de serem plotados em um gráfico a fim de obterem-se as probabilidades estatísticas para os resultados 
mais favoráveis. 
62 A função “atingir meta” faz parte do conjunto de comandos da Planilha Eletrônica do Microsoft Excel. 
Essa ferramenta é também conhecida por “ferramenta de análise hipotética”. Quando se conhece o 
resultado desejado de uma fórmula única, mas não se conhece o valor de entrada que a fórmula precisa 
para determinar o resultado, pode-se usar o recurso “atingir meta” disponível através do clique na palavra 
idêntica no menu “ferramentas”. Para alcançar o resultado desejado o Excel promove dezenas, centenas, e 
até milhares de tentativas substituindo automaticamente o valor de uma célula específica até que uma 
fórmula dependente daquela célula retorne o resultado desejado, ou até que seja atingido o limite máximo 
de tentativas específicas. 
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como todas as demais variáveis – o projeto atingirá o equilíbrio (VPL = 0). 

É razoável supor que, pelo fato deste pequeno aumento ainda manter a 

tarifa do trem menor que a do ônibus não deverá causar impactos 

significativos na demanda estimada de 530 mil pax/ano;  

iii)  Por outro lado, a simulação # 3 revela que ocorrendo um aumento idêntico 

e espontâneo de 0,76% na demanda de passageiros – mantendo a tarifa 

constante em R$ 12,00/pax, assim como todas as outras variáveis – 

também levaria o projeto ao equilíbrio (VPL = 0). Obviamente, a 

ocorrência desse fato não depende somente da operadora, e sim que o 

interesse dos passageiros por esse modal fique além das expectativas; 

iv) A simulação # 4 revela que se a tarifa for mantida idêntica à do ônibus 

(R$ 12,50/pax), o projeto tolera uma pequena redução na demanda de, no 

máximo, 3,28% para ficar em equilíbrio. Ocorre, entretanto, que se as 

tarifas ficarem idênticas é razoável supor que os passageiros mantenham 

sua preferência pelo ônibus fazendo com que essa simulação não se 

concretize face à redução imediata da demanda prevista; 

v) Por fim, a simulação # 5 revela a condição que maximiza o projeto, com a 

tarifa do trem idêntica a do ônibus, e o fluxo de pax previsto na simulação 

básica (530 mil/pax) ficará inalterado. Para a viabilização desta hipótese as 

qualidades mencionadas anteriormente - sobretudo quanto à duração do 

tempo de viagem - devem ser cumpridas ao extremo. 

Concluindo, o que os resultados acima revelam é que a construção de simulações 

baseadas em ajustes finos somente na tarifa e/ou na demanda são bastante arriscados e 

difíceis de serem executadas, por se tratarem basicamente de variáveis exógenas e, 

portanto, não dependem somente da vontade da empresa. Por outro lado, a promoção de 

ajustes nas variáveis endógenas (custos e investimentos) tem maior chance de lograr 

êxito.  

Contudo, todas essas simulações estão sujeitas a uma parcela adicional de 

elevado risco, sobretudo admitindo-se a impossibilidade o ente público comparecer com 

sua parcela nos investimentos por força de restrições legais & orçamentárias, situação 

esta bastante próxima à realidade brasileira.  
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De fato, essa possibilidade tem grandes chances de materializar-se, pois está 

prevista no arcabouço da Lei das Licitações, no art. 2o, que “a obra pública poderá ser 

construída total ou parcialmente pelo licitante vencedor”. Nessa eventualidade o ente 

privado assumirá a totalidade dos investimentos públicos. 

5.6 Segunda Modelagem - Investimento 100% Privado 

Essa nova modelagem com a totalidade dos investimentos assumidos pelo ente 

privado revelou resultados finais (Demonstrativo de Resultados e Fluxo de Caixa) 

bastante semelhantes à modelagem básica apresentando, ao final, valores praticamente 

idênticos aqueles das tabelas 5.17, 5.18 e 5.19, pois todas as principais variáveis, 

(demanda pax, tarifa, custos operacionais, impostos, etc.) foram mantidas idênticas à 

simulação básica, a exceção de: 

i) O valor do investimento privado sofrerá um acréscimo de 131%, passando 

de R$ 12,7 milhões, para R$ 29,3 milhões, ficando idêntico ao 

investimento total; 

ii)  O valor mensal da depreciação/amortização será substancialmente maior; 

iii)  Supõe-se que não haverá mais a cobrança do custo fixo da concessão, pelo 

fato de que agora o investimento é 100% privado. 

 

Os novos indicadores extraídos da  Demonstração de Resultado estão 

apresentados resumidamente na Tabela 5.21, abaixo:  

 
Tabela 5.21 Principais Indicadores  – Modelagem 100% Privada. 

Período 
 
 

 ROL                            
(R$ mil) 

 

 Lucro Op. 
Cash         

(R$ mil) 

 Mg  Operac. 
Cash 

 

 Lucro  
Líquido     
(R$ mil) 

 Mg 
Líquida                       

(LL/ROL)  

 Rentab. do 
Invest.  

 
 Ano 0              
Ano 1            3.511                  818 23,3%         (1.795) -51,1% -9,9% 
 Ano 2            4.388               1.696 38,7%            (958) -21,8% -3,2% 
 Ano 3            5.266               2.573 48,9%            (120) -2,3% 2,2% 

 Ano 4 e 5 (*)           5.851               3.158 54,0%              281 4,8% 5,1% 
Ano 6 a 10 (*)           5.851               3.158 54,0%              729 12,5% 5,6% 

 Ano 11 a 20 (*)           5.851               3.158 54,0%           1.564 26,7% 11,5% 

 Ano 21 a 25 (*)           5.851               3.158 54,0%           1.597 27,3% 11,6% 

 Total      141.892            74.570  52,6%       24.967  17,6% 85,4% 

 Mod. básica      141.892            57.999  40,9%       25.379  17,9% 200,2% 
FONTE: Elaboração do autor.  
(*) valor médio para o período. 
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Merece destaque o fato de ser praticamente idêntico o total do lucro líquido 

anual obtido em cada modelagem. Não se trata, entretanto, de uma simples 

coincidência, mas tão somente o resultado da combinação dos efeitos mencionados nos 

itens ii e iii acima. Porém, a rentabilidade nominal do investimento, medida face ao 

lucro líquido, é inferior, devido ao maior volume de investimentos, ora praticados. 

Da mesma feita, apesar dos efeitos dessas combinações no Fluxo de Caixa 

revelar uma situação distinta em termos de geração operacional, depreciação e 

investimentos, o caixa final acumulado após 25 anos também é quase idêntico ao 

observado na modelagem básica, conforme assim evidencia a Tabela 5.22, a seguir: 

Tabela 5.22 Fluxo de Caixa – Modelagem 100% Privada (em R$) 

Período 
 
  

 Lucro Líq. 
(contábil) 

  

 + Depre-
ciação 

  

  = Geração 
Op.  Caixa 

  

 - Investi-
mentos 

  

  +/- Cap. de 
giro 

  

 = Saldo 
final de 
Caixa  

 Valor 
Presente     
K = 10%  

 ano  o               -             (29.251)           (706)      (29.957)      (29.957) 
 ano 1         (1.795)         2.483             688               688             625  
 ano 2            (958)         2.483          1.526              1.526          1.261  
 ano 3            (120)         2.483          2.363              2.363          1.776  
 ano 4              281          2.483          2.764              2.764          1.888  
 ano 5             281          2.483          2.764              2.764          1.716  
 ano 6              729          1.803          2.533              2.533          1.430  
 ano 7             729          1.803          2.533              2.533          1.300  
 ano 8             729          1.803          2.533              2.533          1.181  
 ano 9             729          1.803          2.533              2.533          1.074  
 ano 10             729          1.803          2.533              2.533             976  
 ano 11           1.564             538          2.102              2.102             737  
 ano 12          1.564             538          2.102              2.102             670  
 ano 13          1.564             538          2.102              2.102             609  
 ano 14          1.564             538          2.102              2.102             554  
 ano 15          1.564             538          2.102              2.102             503  
 ano 16          1.564             538          2.102              2.102             458  
 ano 17          1.564             538          2.102              2.102             416  
 ano 18          1.564             538          2.102              2.102             378  
 ano 19          1.564             538          2.102              2.102             344  
 ano 20          1.564             538          2.102              2.102             313  
 ano 21          1.597             488          2.085              2.085             282  
 ano 22          1.597             488          2.085              2.085             256  
 ano 23          1.597             488          2.085              2.085             233  
 ano 24          1.597             488          2.085              2.085             212  

 ano 25          1.597             488          2.085               706          2.791             258  

 Total        24.967        29.251        54.218       (29.251)                  0        24.967       (10.509) 

 Mod. Básica       25.379        12.680        38.059       (12.680)                  0        25.379            (263) 
FONTE: Elaboração do autor. 
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A principal razão para explicar tais semelhanças é devido ao fato de o projeto 

ainda manter, em termos operacionais, a mesma estrutura de receitas e custos da 

modelagem anterior. A apuração do VPL dessa nova opção retorna um valor negativo 

de R$ 10,5 milhões, de forma que também não satisfaz a condição do VPL > 0.  

 

A título de registro, a TIR do projeto nesta modelagem é 5,24%, representando 

pouco mais da metade da TMA de 10%.  Outro aspecto interessante é que nessas 

condições o prazo de retorno (pay-back) nunca será possível de ser atingido, mesmo 

com a prorrogação do prazo de concessão indefinidamente63. 

 

Face essa negativa, novas simulações foram novamente procedidas para 

identificar o valor das variáveis - demanda pax e tarifa - que permitiriam alcançar a 

condição mínima desejada (VPL = 0): 

  

Tabela 5.23 Resumo das Simulações – Modelagem 100% Privada. 
Simulação Pax mil Tarifa 

R$/Pax 
VPL (R$ mil)  TIR Comentários 

# 6 530 12,00 -10.509 5,24% Simulação básica 
# 7 530 15,641 - 0 - 10,0% Tarifa capaz de manter equilibrado o projeto 

(VPL = 0) dado Pax constante 
# 8 690,8 12,00 - 0 - 10,0% Volume de Pax capaz de manter equilibrado 

o projeto (VPL = 0) dado  tarifa constante 
# 9 663,2 12,50 - 0 - 10,0% Menor volume de Pax capaz de manter 

equilibrado o projeto (VPL = 0), dado a 
tarifa idêntica a do ônibus 

# 10 530 12,50 -9.229,0 5,88% Pax idêntico à simulação básica e tarifa 
 idêntica a do ônibus 

FONTE: Elaboração do autor. 
 

i) A simulação # 6 reflete a situação básica, onde fica patente a inviabilidade 

do projeto nessas condições. Desta feita, o VPL também é negativo, e bem 

mais expressivo que o obtido na simulação #1; 

ii)  A simulação # 7 revela que é necessário praticar um aumento de 30,34% 

na tarifa – mantendo a demanda constante em 530 mil pax, assim como 

todas as outras variáveis – para que o projeto atinja o equilíbrio. Fica 

evidente que essa opção retira toda a competitividade da tarifa do VLT 

                                            
63 Chegamos a esta constatação através da inclusão de uma perpetuidade no último ano do fluxo de caixa. 
A perpetuidade é uma maneira de evitar a construção de fluxos futuros para dezenas ou centenas de anos, 
substituindo-os por um único valor na data “n”. Esse valor representa o somatório dos valores futuros do 
caixa trazidos a valor presente, através da divisão do caixa da data “n” pela TMA. 
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frente ao ônibus, tendo como efeito provável e imediato a redução na 

demanda de passageiros, devido ao efeito elasticidade64; 

iii)  Por outro lado, a simulação # 8 revela que seria necessário ocorrer um 

aumento idêntico de 30,34% na demanda de passageiros, mantendo a tarifa 

constante em R$ 12,00/pax, assim como todas as outras variáveis, para 

levar o projeto ao equilíbrio. Porém, essa medida vai depender de que a 

preferência dos passageiros por esse modal fique além das expectativas 

razoáveis. Para que tal migração ocorra é necessário – dentre outras 

inúmeras hipóteses - que o trem propicie serviços de maior qualidade 

(regularidade, conforto, segurança, etc.) do que o ônibus, sobretudo quanto 

à constância do tempo de deslocamento nas viagens, não podendo 

ultrapassar a previsão de uma hora e meia, de forma que se justifique esse 

trade off adicional. Vale notar que desta vez o aumento é 

consideravelmente maior que o percentual requerido na simulação #3; 

iv) A simulação # 9 revela que se a tarifa for mantida idêntica à do ônibus 

(R$ 12,50/pax), o projeto ainda requer uma elevação de 25,13% na 

demanda de passageiros, recaindo nas limitações do efeito elasticidade, 

mencionadas anteriormente, com o agravante que desta vez a tarifa do trem 

será igual a do ônibus; 

v) Por fim, a simulação # 10 revela que se a tarifa ficar idêntica a do ônibus e 

mantido o fluxo de pax previsto na simulação básica (530 mil/pax), o 

resultado ainda será desfavorável. 

De imediato, percebe-se que essas alternativas são bastante difíceis de serem 

implementadas. Primeiro porque é bem provável que o edital de licitação65 estabeleça 

uma tarifa tal de forma que esta não fique superior à tarifa do ônibus, pois não haveria 

sentido licitar um novo modal em condições semelhantes (tempo de viagem, conforto, 

etc.) com preço superior ao modal que já funciona regularmente e há bastante tempo. 

Mas, mesmo admitindo-se que fosse possível promover-se o aumento da tarifa básica do 

                                            
64 Trata-se de um conceito intuitivo: para a grande maioria dos bens, preços e quantidade variarem em 
sentido inverso. A esse efeito (variação) na redução da demanda de passageiros devido à elevação da 
tarifa denomina-se elasticidade-preço (SANDRONI, 1989).  
65 Na realidade, o concessionário não pode majorar a tarifa o seu bel-prazer, estando sujeito à 
homologação do poder concedente que procederá a análise do pleito do reajuste tarifário. Esse reajuste 
deverá ser em percentual suficiente para a manutenção do EEF (Equilíbrio Econômico-Financeiro) da 
concessão. O assunto está bem definido no artigo 9o, §2o, da Lei 8.987/95: “Os contratos poderão prever 
mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro”. 
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trem acima dos limites toleráveis (índices de variações de preços, por exemplo) a 

demanda de passageiros certamente ficaria reduzida devido ao efeito da elasticidade, 

típico de bens substitutos.  

Outro motivo, já mencionado, é que os aumentos de demanda não são fáceis de 

tornarem exeqüíveis, pois se trata de uma variável exógena. Não será nada fácil 

promover tão acentuado aumento de passageiros. Se isso fosse possível de ocorrer, a 

taxa de transferência do ônibus para o VLT teria de passar de 39,3% para mais de 50%, 

o que certamente provocaria a adoção imediata de medidas enérgicas por parte das 

operadoras de ônibus, que seriam prejudicadas com a evasão expressiva de passageiros. 

A questão relevante que deve ser considerada é que um desejável aumento da 

demanda de passageiros para o trem não pode simplesmente ocorrer sem que haja uma 

contrapartida que a justifique, como por exemplo, a ocorrência isolada ou combinada 

dos seguintes eventos: 

a) Redução da tarifa básica do trem;  

b) Redução significativa do tempo de viagem do trem; 

c) Aumento do tempo de viagem de ônibus; 

d) Interrupção das viagens de ônibus; 

e) Aumento da tarifa de ônibus. 

Assim, pelo que foi dito, qualquer aumento (além daqueles autorizado por lei) na 

variável preço poderá implicar na redução da variável demanda. Portanto, todas as 

simulações retro mostram-se inviáveis de serem implantadas. A única solução plausível 

seria a contribuição com algum tipo de subsídio à tarifa pelo ente público, o que - até 

então - era bastante improvável de ocorrer, pois a lei das Concessões consideraria como 

“desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou 

subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os 

concorrentes” (Art. 17, Lei 8.987/95). 

Desta maneira é possível concluir que o projeto, se realizado totalmente a conta 

de recursos privados, revela que o ativo real vale menos do que custa, sem 

possibilidades de retorno ao investidor privado, ao menos no prazo de 25 anos, pois as 

condições mínimas para viabilizá-lo não são factíveis de serem alcançadas.  
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5.7 Terceira Modelagem - Utilização das PPPs 

Graças à lei das PPPs, uma nova modelagem pode ser apresentada como opção 

às alternativas classificadas como impossíveis do ponto de vista legal. Nesta opção, a 

modelagem é idêntica àquela feita com 100% de recursos privado: mesmo investimento, 

pax, tarifa e custos. A diferença é que, desta feita, está sendo introduzida a figura da 

contraprestação pecuniária, conforme estabelecido no artigo Art. 2º da Lei 11.079/04: 

“ Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, 
na modalidade patrocinada ou administrativa (...). § 1º: Concessão 
patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de 
que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 quando envolver, 
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado” (grifos nossos). 
 

Esse dispositivo legal permite que, para atingir a condição mínima (VPL = 0), a 

contraprestação pecuniária deverá ser no mínimo, igual ao adicional de 30,34% que 

incidiria sobre a tarifa básica de R$ 12,00/pax, majorando-a para R$ 15,64. Vale notar 

que esse acréscimo, na realidade, não seria repassado para os passageiros e sim 

assumido pelo ente público. Assim, o acréscimo da ordem de 30% - que corresponde ao 

valor de R$ 3,64/pax -, estaria confortavelmente dentro dos limites legais, uma vez que 

o Art. 10 da Lei 11.079/04 estabelece que: 

“§ 3º- As concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por 
cento) da remuneração do parceiro privado for paga pela 
Administração Pública dependerão de autorização legislativa 
específica”. 

 
A Tabela abaixo resume as três simulações realizadas nesta modelagem: 

 

Tabela 5.24 Resumo das Simulações - Modelagem PPP 
Simulação Pax 

mil 
Tarifa 
R$/Pax 

Contra-
prestação 

VPL  
(R$ mil) 

TIR Comentários 

# 11 530 12,00 3,64 0 10,0 % Simulação básica  
# 12 530 12,50 3,14 - 0 - 10,0% Valor da contraprestação capaz de 

manter equilibrado o projeto 
(VPL = 0) supondo a tarifa igual a 
do ônibus e Pax constante 

# 13 530 12,00 8,40 13.138 15,12% Valor máximo da contraprestação 
capaz de maximizar o projeto 
(VPL > 0) supondo a tarifa e Pax 
constante 

FONTE: Elaboração do autor. 
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i) A simulação # 11 indica o valor mínimo da contraprestação necessário 

para manter o projeto equilibrado. Esse valor equivale a um aumento de 

30,34% na tarifa básica, sem ônus para os passageiros; 

ii)  A simulação # 12 expõe que, caso a tarifa fique idêntica a do ônibus e o 

número de pax fique constante, o valor da contraprestação equivale a um 

acréscimo na tarifa de 25,13%; 

iii)  A simulação # 13 revela o valor máximo da contraprestação respeitando o 

limite legal de 70%, permitindo ao projeto atingir sua melhor condição de 

viabilidade, ceteris paribus. 

Assim sendo, o valor final a ser estabelecido pelos investidores privados como 

contrapartida do ente público durante o processo de licitação deste projeto, deverá ficar 

entre R$ 3,64/pax (aproximadamente 30% da tarifa básica de R$ 12,00/pax), e 

R$ 8,40/pax (70% da tarifa básica). Vale notar que a contraprestação assemelha-se, 

grosso modo, a uma espécie de subsídio “disfarçado”. 

É importante que fique claro que no caso de uma licitação de um contrato PPP, o 

ente público deverá estabelecer como critério de seleção do licitante vencedor aquele 

que oferecer a proposta de menor contraprestação para o ente público. 

Isto posto, nessa modelagem será incluída uma nova “receita”, que corresponde 

ao valor anual da contraprestação recebida pelo ente privado. Essa entrada adicional 

caixa produzirá os seguintes indicadores, conforme demonstrado na tabela 5.25: 

Tabela 5.25 Principais Indicadores – Modelagem PPP. 
Período  

 
 

 ROL            
(R$ mil)  

 

 Lucro Operac. 
Cash            

(R$ mil)  

 Mg.  Operac. 
Cash  

 

 Lucro 
Líquido   

   (R$ mil)  

 Mg. líquida                       
(LL/ROL) 

  

 Rentab. do 
Invest. 

 
 Ano  0                       -         
 Ano 1              4.576              1.883  41,2%              (730) -16,0% -2,5% 
 Ano 2              5.720              3.027  52,9%               247  4,3% 0,8% 
 Ano 3              6.864              4.171  60,8%               976  14,2% 3,3% 

 Ano 4 e 5 (*)             7.627              4.934  64,7%             1.453  19,0% 5,0% 
Ano 6 a 10 (*)             7.627              4.934  64,7%             1.901  24,9% 6,5% 

 Ano 11 a 20 (*)             7.627              4.934  64,7%             2.736  35,9% 9,4% 

 Ano 21 a 25 (*)             7.627              4.934  64,7%             2.769  36,3% 9,5% 

 Total          184.948          117.626  63,6%           54.113  29,3% 185,0% 

 Mod. Básica          141.892            57.999  40,9%           25.379  17,9% 200,2% 
FONTE:  Elaboração do autor. 

(*) valores médios para o período 
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Como era de se esperar, confrontando-se os indicadores acima com aqueles 

obtidos na modelagem básica (tabela 5.18) percebe-se uma evolução significativa nos 

indicadores; exceto quanto à rentabilidade líquida do investimento, pois os 

investimentos privados agora são bem maiores. Contudo, conforme já dito, o elemento 

decisivo para o investidor privado é o VPL > 0, (conseqüentemente, TIR > TMA = 

10%) e essa condição pode ser satisfeita se o licitante vencedor mantiver sua proposta 

de valor para a contraprestação posicionada no intervalo entre R$ 3,64/pax e 

R$ 8,40/pax.  

Desta feita, o Fluxo de Caixa apresenta resultados mais robustos em relação às 

modelagens anteriores, conforme pode ser verificado na Tabela abaixo:  

Tabela 5.26 Fluxo de Caixa - Modelagem PPP (em R$ mil) 

Período 
 
  

 Lucro Liq. 
(contábil) 

  

 + Depre-
ciação 

  

  = Geração 
Op  Caixa 

  

 - Investi-
mentos  

 

  +/- Cap. de 
giro 

  

 = Saldo 
final de 
Caixa  

 Valor 
Presente     
K = 10%  

 ano  o            (29.251)           (706)      (29.957)      (29.957) 
 ano 1            (730)         2.483          1.753            1.753          1.594  
 ano 2             247          2.483          2.730              2.730          2.256  
 ano 3             976          2.483          3.459              3.459          2.598  
 ano 4           1.453          2.483          3.936              3.936          2.688  
 ano 5          1.453          2.483          3.936              3.936          2.444  
 ano 6           1.901          1.803          3.704              3.704          2.091  
 ano 7          1.901          1.803          3.704              3.704          1.901  
 ano 8          1.901          1.803          3.704              3.704          1.728  
 ano 9          1.901          1.803          3.704              3.704          1.571  
 ano 10          1.901          1.803          3.704              3.704          1.428  
 ano 11           2.736             538          3.274              3.274          1.148  
 ano 12          2.736             538          3.274              3.274          1.043  
 ano 13          2.736             538          3.274              3.274             948  
 ano 14          2.736             538          3.274              3.274             862  
 ano 15          2.736             538          3.274              3.274             784  
 ano 16          2.736             538          3.274              3.274             713  
 ano 17          2.736             538          3.274              3.274             648  
 ano 18          2.736             538          3.274              3.274             589  
 ano 19          2.736             538          3.274              3.274             535  
 ano 20          2.736             538          3.274              3.274             487  
 ano 21          2.769             488          3.257              3.257             440  
 ano 22          2.769             488          3.257              3.257             400  
 ano 23          2.769             488          3.257              3.257             364  
 ano 24          2.769             488          3.257              3.257             331  

 ano 25          2.769             488          3.257               706          3.963             366  

 Total        54.113        29.251        83.363       (29.251)               0        54.113                0  

 Mod. Básica       25.379        12.680        38.059       (12.680)               0        25.379            (263) 
FONTE: Elaboração do autor. 
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Todavia, o risco nessa modelagem é bem menor do que na modelagem 100% 

privada, apesar de que, em ambas, o ente privado assume a totalidade dos investimentos 

a cargo do ente público. Dado que é a contraprestação o fator crítico para viabilizar o 

projeto, convém lembrar que a Lei das PPPs assegura, ao menos em tese, que se o ente 

público não honrar o pagamento das contraprestações pecuniárias, um fundo garantidor 

(especialmente criado para tal finalidade) deverá assumir a responsabilidade pelo 

pagamento destas obrigações66.  

Outra vantagem da contraprestação é que do ponto de vista do usuário será 

possível manter a mesma qualidade do serviço do ônibus, porém com valor da tarifa 

mínima, sem alteração ou ônus adicional para o passageiro. 

 

5.8 Conclusão do estudo de caso 

No início do estudo foram estabelecidos alguns pressupostos como condições 

fundamentais para promover a atração de investidores privados no processo de 

reativação do Trem da Serra de Petrópolis. Foram realizas três modelagens distintas, 

com 13 simulações ao todo. A simulação # 11 revela que os pressupostos iniciais podem 

ser alcançados, uma vez que: 

i) Haverá maior produtividade na operação, graças à inclusão de material 

rodante (locomotivas e carros de passageiros) mais rápido, seguro, 

confortável, confiável e com eficiência superior aos equipamentos 

utilizados na época do vapor. No caso optou-se pela utilização de um 

moderno VLT – Veículo Leve sobre Trilhos; 

ii)  Será requerido um baixo nível de investimento/km na via permanente 

(superestrutura e infra-estrutura), ficando em menos de R$ 0,5 milhão/km, 

ao passo que o custo hoje é acima de R$ 1,0 milhão/km; 

iii)  A tarifa ferroviária é competitiva, sendo de R$ 12,00 para os passageiros 

do trem (a tarifa rodoviária é de R$ 12,50/pax); 

iv) O custo cash operacional ficou abaixo da previsão de situar-se próximo a 

75% da tarifa;  

                                            
66  No sentido de minimizar esse efeito - inadimplência do ente público – lembramos que, conforme 
artigo 16 da Lei das PPPs, foi prevista a criação de um fundo garantidor (FGP) para as PPPs.  
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v) O risco de demanda foi mitigado através da estimativa de que existe um 

fluxo anual de passageiros no corredor Rio - Petrópolis superior a 1,3 

milhões pax/ano, que se deslocam por via rodoviária; e que seria 

necessário uma taxa de transferência próxima a 40% para viabilizar o 

projeto; 

vi) A TMA – Taxa Mínima de Atratividade de 10% (supostamente 

considerada como sendo a preferida pelos potenciais acionistas para fins de 

decisão de investir) é possível de ser atingida tanto na modelagem básica 

como na modelagem PPP, obviamente sob determinadas condições de 

tarifa, demanda e contraprestação. 

Além desses pressupostos, os decisores também se valem de alguns outros 

indicadores fundamentais, extraídos das simulações básicas, para formação do processo 

decisório, conforme relatado na tabela abaixo: 

Tabela 5.27 Resumo das modelagens. 

Modelagem Básica 100% Privada PPP 
1. Invest. Privado (R$ Milhões) 12,7 29,3 29,3 
2. Invest. Público  (R$ Milhões) 16,6 - - 
3. Invest. Total   (R$ milhões) 29,3 29,3 29,3 
4. Particip. Invest.  Privado/total  43,3% 100,0% 100,0% 
5. Particip. Invest.  Público/total  56,7% 0,0% 0,0% 
6. Pax/ano 530.000 530.000 530.000 
7. Tarifa: R$/pax 12,00 12,00 12,00 
8. Contraprestação (R$/Pax) 0 0 3,64 a 8,40 
9. Lucro Líq. Acumul. 25 anos (R$ Milhões) 25,4 25,0 54,1 
10. Flx. Cx. Acumulado (R$ Milhões) 67 25,4 25,0 54,1 
11. VPL para K = 10% (R$ mil) (263,4) (10,509,0) 0 
12. TIR 9,77% 5,24% 10,0% 
13. Pay Back Nominal 19 anos Indeterminado 9 anos 
14. Pay Back  Descontado 23 anos Indeterminado 23 anos 
15. Tem auto-sustentabilidade (EEF)? Aceitável Não Sim 

16. Viabilidade do projeto:  Tênue Inviável Viável 
FONTE: Elaboração do autor. 

 

 

                                            
67 Nota-se uma  coincidência entre os valores nominais acumulados a título de Lucro Líquido e Fluxo da 
Caixa. Isso ocorreu porque o Fluxo de Caixa foi obtido pela metodologia indireta, partindo-se do Lucro 
Líquido. Assim, a principal diferença entre o fluxo de fundos e o contábil é o investimento que acontece 
em no ano zero (saída do fluxo de caixa), que está sendo deduzido do resultado ao longo de 25 anos. Fora 
estas adições e exclusões, não há mais nenhum efeito no fluxo.   
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A Modelagem Básica captura a situação tradicional, na qual os investimentos 

são compartilhados entre os investidores público e privado segundo a competência de 

cada um. A condição que, teoricamente, deverá satisfazer o investidor privado, é que o 

VPL seja positivo. Nessa alternativa, onde o peso do investimento privado é de 43,3% 

do investimento total, o resultado final do VPL, apesar de negativo, é pouco 

significativo, carecendo de pequenos ajustes para atender a condição de viabilidade 

(VPL > 0). 

A Modelagem 100% Privada é um desdobramento da Modelagem Básica, 

revelando uma situação bastante provável de ocorrer, em se tratando da realidade 

brasileira, na qual a totalidade dos investimentos ficará a cargo do ente privado. Porém, 

mantendo-se as condições anteriores de demanda, tarifa e custos, o projeto se mostra 

insustentável requerendo um fluxo de fundos - ou duração do prazo de concessão - bem 

maior que o anterior para promover o EEF - Equilíbrio Econômico Financeiro do 

projeto; e também para que a condição VPL > 0 seja satisfeita. Para tanto, dado que a 

demanda de passageiros deve ser a mesma em ambas as condições (por tratar-se de 

variável exógena), a alternativa possível seria aumentar a tarifa ferroviária. Em se 

concretizando essa situação é fácil supor que o efeito imediato será a redução da 

demanda , uma vez que o coeficiente de elasticidade-preço da tarifa é elástico. 

Por seu turno, a Modelagem PPP revela uma situação quase idêntica à anterior. 

Porém, a contribuição pública, embora ausente nos investimentos diretos, é passível de 

ser atingida de outra forma, através do dispositivo legal no qual a tarifa será 

complementada através de uma contraprestação pecuniária, sem ônus para os 

passageiros. Assim, o EEF do projeto é possível de ser atingido, de forma que a 

condição VPL > 0 seja satisfeita. Porém, a viabilidade desta modelagem recai sobre o 

ente público, dependendo do seu interesse em aceitar o projeto como uma PPP e de 

honrar o pagamento das contraprestações pecuniárias que serão devidas ao longo de 25 

anos de concessão.   
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Outrossim,  ainda há um certo grau de incerteza quanto à implantação das PPPs 

no Brasil, pois até dezembro de 2006 ainda não houve contratação desta modalidade de 

parcerias68 em nenhuma esfera do Governo Federal.  

Por derradeiro, cumpre mais uma vez esclarecer que a demanda de passageiros 

do ônibus não foi aferida através da tradicional Pesquisa O/D (Origem e Destino) e sim 

através da inferência via observação de uma pequena amostra. É bom que fique claro 

que, para fins deste estudo, o objetivo desta informação não é o de obter um dado 

preciso do quantitativo de pax rodoviários no trecho Rio - Petrópolis, e vice-versa, e sim 

ter um parâmetro revestido de alguma razoabilidade suficiente para medir a taxa de 

transferência de pax do ônibus para o VLT. Supondo-se que uma contagem real 

revelasse que o efetivo de pax anual do modal rodoviário Rio - Petrópolis fosse 530 mil 

ou 1.060 mil, ou mesmo 2.120 mil, a única informação que mudaria no estudo é o 

índice de transferência que o modal ferroviário iria requerer. Na primeira hipótese, seria 

100%; na segunda 50% e na terceira, 25%. Esses percentuais revelariam grau de 

dificuldade para viabilizar o negócio, face à ameaça que o Trem da Serra apresentaria 

para o modal rodoviário69.  

Ainda neste sentido, cremos que se a taxa de transferência exigida fosse de 25%, 

o carregamento do VLT poderia ser facilmente atingido, ao passo que se fosse maior 

que 50% seria bastante difícil de viabilizar o projeto e, portanto, não sobrariam espaços 

para as modelagens II e III devido a total inviabilidade mercadológica.  

O ponto central do estudo é a percepção de que, dado um determinado projeto de 

interesse público, cujas características, dimensões dos valores e quantitativos foram 

elaboradas de forma a estarem o mais próximo à realidade, poderá ser viabilizado, 

grosso modo, mesmo que existam restrições fiscais e orçamentárias ao parceiro público.  

                                            
68 A despeito de a nova Lei das PPPs ter sido aprovada sem grandes contestações, sua aplicação prática 
não vem sendo tão pacífica. O uso da PPP em projetos de infra-estrutura vem enfrentando ações de cunho 
político-ideológico e também a processos semelhantes aos que normalmente ocorrem em licitações, em 
função da disputa acirrada entre as empresas concorrentes. 
69 Mesmo admitindo-se que ocorram percentuais pequenos no trade-off do ônibus para o trem, o modal 
rodoviário vai esboçar alguma reação. A forma de mitigar essa situação seria através do convencimento, 
levando-os a participar da sociedade (SPPE) que vai operar o trem, evitando o enfrentamento ou briga 
tarifária. Algumas questões podem pesar muito nessa decisão: os ganhos de escala na compra de 
combustível, as possibilidades de novas integrações (linhas) com o modal ferroviário, a repartição de 
custos administrativos, a alternativa de mais uma mobilidade em caso de fechamento da rodovia, etc. 
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Mas, conforme foi demonstrado, essa viabilidade somente foi possível através da 

modelagem PPP, ainda que alguns números (investimentos, pax, tarifa, receitas, custos, 

etc.) sejam passíveis de algum erro ou crítica.  

Trata-se, portanto, de uma experiência inédita a qual espera-se poder contribuir 

para o entendimento, modelagem e contratação das primeiras PPPs no Brasil; e também 

para fomentar a implantação de Trens Regionais, e em especial, o Trem da Serra. 

Entretanto, convém lembrar mais uma vez, que corroboraram para o sucesso da 

modelagem PPP o fato de ainda existirem 89% da infra-estrutura (49,4  quilômetros de 

trilhos), o que reduz substancialmente os investimentos requeridos para esse modal. Há, 

também, a constatação da existência de uma demanda expressiva de passageiros no 

trecho em questão.  

Contudo, é bom ter em mente que esse conjunto de elementos favoráveis ao 

Trem da Serra nem sempre estará presente na maioria dos projetos de infra-estrutura, 

principalmente em se tratando de projetos para o transporte ferroviário de passageiros.  

Por esses motivos, as PPPs devem ser utilizadas com certa parcimônia, além do 

que, a figura da contraprestação pecuniária poderá ser interpretada com um subsídio 

disfarçado, utilizado para encobrir ineficiências técnicas, operacionais e financeiras, em 

projetos de interesse público.  
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6. CONCLUSÕES 

Fatos recentes, e aqueles observados nas últimas décadas, evidenciaram que o 

transporte ferroviário de passageiros no Brasil foi bastante negligenciado por parte do 

Governo Federal, que passou a priorizar o transporte de cargas. Mesmo assim, o setor 

de cargas não logrou obter os investimentos necessários, uma vez que o poder público 

concentrou sua atenção e recursos para o transporte rodoviário.  

O resultado fez com que o transporte de média e longa distância de passageiros 

ficasse hoje restrito aos trens da EFVM - Estrada de Ferro Vitória-Minas e EFC - 

Estrada de Ferro Carajás, ambas operadas pela CVRD – Cia Vale do Rio Doce. Essas 

duas ferrovias de longa distância têm transportado, em média, 3,4 milhões pax/ano. 

Afora estas, sobrevive uma pequena quantidade de trens turísticos e culturais, mas que 

transportaram cerca de 1,6 milhões de passageiros, melhor dizendo, turistas, por ano 

(ABOTTC, 2004), contribuindo não só para o para incremento do turismo e geração de 

renda, mas para a preservação de um importante acervo histórico ferroviário.  

Por fim, restaram os trens urbanos e os metropolitanos (metrô) operando em 

algumas das principais capitais do Brasil, transportando mais de 1,2 bilhão de pax/ano.  

Em que pese tudo isso, o volume total transportado por trilhos representa 

somente 0,5% do total de pax transportados pelo conjunto de todos os modais no Brasil, 

divergindo consideravelmente dos percentuais praticados por outros países70, 

posicionando o Brasil em 10o lugar no ranking de 37 países. 

Não cabe aqui enumerar novamente as razões que levaram os últimos governos a 

dedicarem pouca opção a este modal. Por outro lado, Scharinger (2002) defende 

entusiasticamente uma nova modalidade de transporte sobre trilhos para curtas e médias 

distâncias, os shortlines, ou trens regionais. Os shortlines vêm conquistando espaços 

importantes em grandes cidades da Europa e do Japão, pois contribuem sobremaneira 

para reduzir os efeitos deletérios dos veículos rodoviários (poluição, acidentes, 

congestionamentos, etc.), além de promoverem a maior racionalidade no uso do espaço 

urbano e contribuírem para descentralização dos grandes centros através da 

interiorização. Outra característica interessante deste modal é o fato de requerer pouco 

                                            
70 Tabela 2.3, no Cap. II, (quantidade de milhões de Pax/km transportados por via terrestre).  
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volume de investimento, pois se valem da infra-estrutura viária pré-existente, 

demandando, basicamente, investimentos em material rodante. Convém lembrar que 

boa parte dos shortlines é operada pela iniciativa privada. 

O fato de as ferrovias exigirem quase sempre um volume relevante de 

investimentos tem sido o principal fator inibidor para que esse modal receba 

investimentos públicos e seja operado, na maioria das vezes, também por um ente 

público. Não raro, há muitos casos de operadores privados que constroem e operam suas 

próprias ferrovias, notadamente as de carga. 

 Porém, em se tratando de passageiros, e particularmente quanto ao Brasil, a 

regra vigente é que o poder público deve promover os investimentos na infra-estrutura 

da via permanente podendo também investir em material rodante. Porém, nos últimos 

anos tem-se verificado a saída gradual do operador público no transporte de passageiros, 

ficando a responsabilidade pela operação para operadores privados. Merece destaque os 

trens urbanos e os metrôs do Rio de Janeiro e São Paulo, cujos arrendamentos são de 

longo prazo e foram conquistados mediante licitação pública. De forma surpreendente o 

poder público tem assumido, em alguns casos, a responsabilidade pelos investimentos 

em expansão, embora tímida, face às reais necessidades da via permanente e do material 

rodante, por força de contrato de licitação. 

Mas o que se verifica efetivamente na grande maioria de alguns trechos urbanos 

que ainda são operados pelo poder público71 é que, devido ao contingenciamento fiscal 

a que estes têm se submetido, os investimentos ocorrem, quando muito, somente na via 

permanente, ficando os passageiros submetidos ao deslocamento em trens obsoletos: 

antigos, inseguros, lentos e pouco confortáveis. 

Destarte, a questão que se apresenta é como a sociedade, e em especial o 

investidor privado interessado em operar um determinado trecho, podem compensar a 

ausência do poder público em promover as inversões que lhe compete? Em outras 

palavras, se os investimentos requeridos forem integralmente assumidos pelo investidor 

privado é razoável supor que o mesmo deverá exigir uma adequada remuneração para 

os capitais empregados que, desta feita, serão bem maiores que aqueles exigidos quando 

o ente público assumia esse tipo de inversão.  
                                            
71Alguns desses sistemas são operados pela Estatal CBTU-Cia Brasileira de Trens Urbanos, por 
Prefeituras locais ou Governo dos Estados. 
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Portanto, não é difícil imaginar que nessas condições a tarifa deverá ser bem 

maior que aquela que seria exigida em condições nas quais o ente público deveria 

comparecer com parcela dos investimentos.   

A solução para esse dilema foi proposta no estudo de caso analisado, que trata da 

reativação de um trecho ferroviário abandonado há mais de quarenta anos, demandando 

investimentos totais da ordem de R$ 30,0 milhões (considerando-se a necessidade de 

Capital de Giro, de R$ 700 mil), onde foram apresentadas três alternativas de 

modelagem: 

A primeira modelagem contempla uma forma tradicional através do 

compartilhamento dos investimentos; ou seja, os investimentos em infra-estrutura viária 

(R$ 16,6 milhões) foram realizados pelo ente público, e os investimentos em material 

rodante e outros itens (R$ 12,7 milhões) foram assumidos pelo ente privado. Nesta 

modelagem o projeto mostrou-se praticamente viável para uma dada tarifa 

(R$ 12,00/pax) e demanda (530 mil pax/ano). 

Na segunda modelagem os investimentos totais foram integralmente assumidos 

pelo ente privado em decorrência de restrições orçamentárias e fiscais do ente público. 

Nesta modelagem o projeto mostrou-se claramente inviável para a mesma tarifa e 

demanda, apresentando somente três alternativas para viabilizar o projeto, supondo-se 

as demais variáveis (investimento e custos) constantes: 

i) Aumentar a tarifa, o que não seria tão fácil de promover; e mesmo se fosse 

causaria redução na demanda de passageiros;  

ii)  Aumentar a demanda, o que só seria factível se a tarifa fosse reduzida; ou, 

o serviço concorrente (ônibus) decaísse de qualidade, regularidade, ou 

fosse interrompido por longo prazo, o que é muito pouco provável; 

iii)  Uma combinação dos aumentos acima, o que também é muito pouco 

provável de ser alcançado por razões óbvias. 

A última modelagem foi feita à luz da Lei das PPPs e revelou-se uma 

interessante opção às alternativas acima expostas permitindo que o ente privado, embora 

também estivesse assumindo integralmente todos os investimentos, passasse a ter parte 

dos riscos compartilhados com o entre público como forma deste garantir a manutenção 

do Equilíbrio Econômico-Financeiro (EEF) da concessão. O ente público garante o EEF 
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ao “subsidiar” parte da tarifa sob a forma de uma contraprestação pecuniária de 

R$ 3,64/pax, a ser paga ao ente privado durante todo horizonte do contrato de 

concessão, que no caso em questão é de 25 anos.  

Assim, graças a este novo instrumento, o projeto de reativação do Trem da 

Serra, que se fosse realizado isoladamente pelo ente privado seria inviável, demonstrou 

ser factível se modelado através das PPPs, pois atende integralmente aos limites 

estabelecidos nos §§ 3o e 4o, do Art 2o, da Lei 11.079/04, uma vez que não se trata de 

uma concessão comum, aquelas que podem ser atendidas pela Lei 8.987/95, já que:  

i) O valor do contrato (obra em si) é superior a R$ 20 milhões; 

ii)  O prazo de contrato de prestação do serviço é superior a 5 (cinco) anos  e 

inferior a 35 (trinta e cinco anos); e,  

iii)   A concessão tem como objeto a instalação de infra-estrutura e de 

equipamentos necessários à prestação de serviços públicos de transporte de 

passageiros. 

Vale relembrar que as PPPs em utilização em mais de 60 países são 

reconhecidas pela grande maioria dos estudiosos como uma forma bastante interessante 

de viabilizar projetos de alcance público (rodovias, presídios, escolas, adutoras, metrôs, 

aeroportos, etc.), compartilhando os investimentos e/ou riscos. 

Porém, o ponto que julgamos merecedor de uma investigação futura no sentido 

de comprovar se as PPPs seriam, efetivamente, uma vantagem para o Estado e, em 

última instância, para o contribuinte (não necessariamente o usuário final, consumidor 

do serviço público, mas o contribuinte como provedor dos cofres públicos) é o dilema 

do trade off do ente público face à decisão de investir ou optar pela procrastinação. 

A principal rationality que rege a PPP brasileira é o conceito de diferimento do 

investimento público: o que deveria ser feito à vista poderá ser substituído por uma série 

de finitos pagamentos sob a forma de contraprestação pecuniária.  

Exemplificando, a alternativa da modelagem PPP revela que o ente público ao 

invés de realizar os R$ 16,6 milhões em investimentos que lhe compete opta por 

promover uma série de pagamentos anuais a título de contraprestação, cujo montante 

(em valores nominais após 25 anos) totaliza R$ 46,8 milhões.  
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A princípio, o simples confronto desses valores revela que o ente público vai 

desembolsar muito mais do que deveria investir, gerando uma “perda” ao erário público 

da ordem de R$ 30,0 milhões. Porém, se forem considerados os ganhos adicionais para 

os cofres públicos decorrente dos impostos arrecadados e demais tributos que incidem 

sobre o Caixa do projeto haverá um “ganho” de R$ 5,2 milhões para o Tesouro. 

 Entretanto, esse raciocínio fica mais realista quando incorporamos hipotéticas 

taxas de desconto - representativas do custo médio de oportunidade do governo, sobre o 

Fluxo de Caixa das contraprestações e impostos, conforme evidencia a tabela abaixo: 

Tabela 6.1 Valor presente do fluxo de caixa do ente público em R$ milhões. 
Taxas de Desconto ���� ��������  0% 5% 10% 15% 

  Investimento Púbico não realizado             16,6             16,6             16,6             16,6  
  -VP das contraprestações            (46,8)           (27,1)           (17,9)           (13,9) 
 = VPL 1            (30,2)             (10,5)             (1,3)              3,5  
  + VP dos Impostos arrecadados             35,4             18,9             11,4               7,6  

  = VPL 2               5,2               8,3             10,1             11,2  
FONTE: Elaboração do autor. 

 A priori, duas conclusões se permitem: 

i) Se não forem considerados os impostos o governo não deve realizar essa 

PPP, se o custo do dinheiro ficar abaixo de 10%; 

ii)  Se forem considerados os benefícios pecuniários dos impostos o governo 

pode realizar essa PPP qualquer que seja o custo do dinheiro, 

preferencialmente quanto maior for o custo do seu dinheiro, fazendo com 

que o VP das contraprestações fique proporcionalmente menor quanto 

maior for a taxa empregada. 

Obviamente essas conclusões são mais de caráter ilustrativo e precisam de 

algum refinamento, pois estamos assumindo a hipótese que tanto o custo do dinheiro 

público, quanto à alíquota dos impostos permaneça constante, bem como as variáveis do 

projeto, que tendem a se modificar ao longo do tempo.  

 

Portanto, surge aqui mais uma sugestão para continuidade na investigação das 

PPPs, pois os impostos arrolados no fluxo acima não se tratam propriamente dito de 

novos impostos gerados pelo projeto. Os valores em questão representam a parcela de  

40% do total de tributos que deixaram de ser gerados pelos passageiros dos  ônibus, mas 
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que foram transferidos para o trem. A sugestão para continuidade na pesquisa seria 

considerar somente o impacto do somatório dos  impostos que representaram novas 

entradas efetivas no Caixa do Tesouro, por exemplo: 

i) Aqueles decorrentes das obras civis (INSS, ISS, etc.);  

ii)  Os decorrentes dos ativos adquiridos (IPI, ICMs,  II, etc.); 

iii)  Aqueles decorrentes dos serviços de manutenção, prestados por 

terceiros; 

iv) Os derivados de receitas marginais derivadas do crescimento da 

demanda e de serviços adicionais (propaganda, por exemplo); 

v) Os Impactos derivados do CPMF sobre estes valores adicionais; 

vi) Etc. 

 

 

6.1 Sugestões & Recomendações 

Ao longo do estudo foi possível identificar alguns pontos que não foram objeto 

de exploração detalhada, pois se distanciavam do objetivo maior do trabalho. Entre 

muitos, podemos destacar aqueles que poderiam ser objeto de atenção para futuros 

pesquisadores dos assuntos ligados às PPPs, a saber: 

i) As PPPs - se bem trabalhadas -, poderão ser um instrumento bastante útil 

ao País, podendo contribuir para reduzir o tremendo déficit existente na 

nossa infra-estrutura. Para tanto, de posse da experiência exitosa em outros 

países, o ponto fundamental para sucesso das PPPs no Brasil seria de 

ordem institucional, ou seja, eliminar os principais entraves ao 

desenvolvimento deste modelo que, no nosso ponto de vista resume-se na 

falta de credibilidade dos governos que vez por outras costumam “rasgar” 

contratos e descumprir compromissos, inibindo a participação do parceiro 

privado. Talvez seja esse o motivo pelo qual nenhuma parceria foi 

formalizada até o momento em nenhuma esfera de governo federal. 

Paralelamente, uma investigação sobre os pontos nebulosos das PPPs com 

propostas para superá-los seriam uma excelente contribuição para futuras 

investigações e aperfeiçoamento deste diploma; 
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ii)  Outra fonte de pesquisa futura seria proveniente de questões formuladas 

pelos que se opõem às PPPs. Os seus argumentos se baseiam, por exemplo, 

nas seguintes ilações:  

a) Os serviços passíveis de serem “pppizados” resultariam em preços 

maiores para os serviços porque o setor privado tem que obter lucro e 

pagar dividendos aos seus acionistas? 

b) As PPPs promoveriam a redução de empregos como forma de 

atingirem melhores resultados (lucro)? 

c) Até que ponto as Agências Reguladoras, que têm o papel de fiscalizar o 

abuso de certos monopólios (típicos de serviços públicos), tem sido 

ineficazes devido às dificuldades de acesso às informações privadas?  

d) O Setor Público tem muito mais prática na prestação de serviços 

públicos do que qualquer ente privado? 

e) O Setor Privado é relutante em estender os benefícios dos serviços aos 

segmentos mais pobres da população? 

Outrossim, a leitura atenta do referencial teórico sobre PPPs nos permite arriscar 

que o sucesso destas no Brasil irá depender da estrita observância das seguintes 

sugestões para o aperfeiçoamento das relações de parceria: 

i) As Agências Reguladoras deveriam passar por um processo de 

“lipoaspiração” no sentido de se tornarem mais ágeis nas suas atividades 

fiscalizadoras, e para fornecerem respostas que atendam rapidamente as 

demandas das partes envolvidas e, sobretudo, aos usuários dos serviços; 

ii)  É de fundamental importância a existência de ambiente político, 

institucional e jurídico-regulatório estáveis e adequados; 

iii)  A complexidade dos contratos PPPs exige uma dedicação profunda à 

confecção e à formalização de contratos sólidos, prevendo uma alocação 

adequada de riscos a serem incorridos por cada parceiro e estabelecendo 

mecanismos de flexibilização face às situações não previstas; 

iv) O estabelecimento, de comum acordo entre as partes, de critérios de 

avaliação e performance do serviço disponibilizado, tendo em mente a 

maximização da satisfação do beneficiário final; 

v) Tendo em vista que os contratos de PPPs serão formalizados entre o ente 

público e uma SPE - Sociedade de Propósito Específico, é muito 
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importante o fortalecimento do mercado de capitais e a facilidade no 

acesso ao crédito para este parceiros. 

Essa lista não pretende esgotar o assunto mas tão somente levantar certas 

questões que nos parecem ser de crucial importância para viabilização das PPPs no 

Brasil. Entretanto, é muito importante que sejam instados todos os esforços, de ambas 

as partes, para que seja mantida a segurança jurídica dos contratos e as partes honrem 

seus compromissos, de forma que  as PPPs  não caiam em descrédito. 

 

 Por derradeiro, apesar de a modelagem via PPP ter demonstrado que o projeto 

para reativação do Trem da Serra de Petrópolis é viável - embora contenha premissas 

conservadoras, tais como uma TMA = 10%, nenhum crescimento da demanda, 

inexistência de receitas marginais, etc. - as PPPs não devem ser tomadas como panacéia, 

pois nada mais são do que um instrumento de canalização de recursos privados para 

investimentos em infra-estrutura, e não como a única solução para a enorme carência de 

investimentos públicos no Brasil. 

 

Em outras palavras, é provável que em outras modelagens para projetos de infra-

estrutura não sejam  passíveis de serem  “pppizados”, pois: 

 

i) O projeto pode apresentar condições de tornar-se auto-

sustentável, podendo ser modelado através de Project Finance, 

ou não; 

ii)  O projeto pode mostrar-se inviável ou sem possibilidades de 

atingir o EEF em função de ferir algum limite legal mencionado 

no item 4.6.2;  

iii)  O projeto também pode mostrar-se sem possibilidades de ser 

“pppizado” por que a contraprestação pecuniária necessária à 

promoção do EEF encontra-se acima do limite legal de 70%.   

 

Portanto, as técnicas de PPP devem ser aplicadas somente nos casos em que um 

projeto, classificado como importante para o desenvolvimento da infra-estrutura, não 

apresenta auto-sustentabilidade e, portanto, não é passível de ser modelado via PF, onde 

o Fluxo de Caixa é o principal garantidor da operação. 
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ANEXO I – A EXPANSÃO DAS FERROVIAS NO BRASIL 

 

A expansão das ferrovias pode ser dividida em seis períodos distintos, conforme 

pode ser visto de forma resumida, no Quadro abaixo: 

 

Quadro I. Resumo da Evolução das Ferrovias Brasileiras após 150 anos. 

         Extensão em km   Participação do Estado 

Período Adição Estoque Absoluta Relativa 

Império (1854/1889)  9.583 9.583 2.900 30% 

República (1890/1930)  22.384 31.967 19.079 60% 

Era Vargas (1931/1945)  3.283 35.250 24.330 69% 

Era pré-Rede Ferroviária (1946/1957)  3.059 38.309 30.561 80% 

RFFSA até a privatização (1958/1999)  (4.832) 33.477 33.477 100% 

Pós-privatização (2000/2004)  (4.369) 29.108 100 0% 

TOTAL 29.108    

 

 

1. Período Imperial (1854-1889) 

Esse primeiro período dura trinta e cinco anos cessando com o final do Império 

(1889) registrando a ampliação da malha ferroviária72 para exatos 9.583 quilômetros. 

Grande parte dessa expansão foi promovida sob a égide da iniciativa privada motivada 

pela forte presença da economia cafeeira. Segundo STADUTO houve, nesse período, 

grande estímulo para formação da viação férrea brasileira, que foi a Lei Feijó, de 1852. 

Essa lei garantia o pagamento de juros de 5% pelo Governo Imperial, e de até 2% pelos 

governos das províncias, sobre os capitais privados aplicados nas ferrovias (STADUTO, 

1998). Essa lei pode ser caracterizada como sendo uma das primeiras leis incentivadoras 

de parcerias público-privada realizadas no Brasil por meio da qual o Estado garantia 

uma remuneração fixa aos investidores. 

  

Com efeito, após a edição da lei foram constantes os pedidos de colaboração ao 

governo. Por exemplo, em sessão do Senado de 23/02/1843 consta à discussão da 

resolução da Câmara de Deputados aprovando o pedido de Thomas Cochrane para o 
                                            
72 Na realidade, devido à grande falta de integração e de racionalização, seria inadequado qualificar o 
sistema ferroviário brasileiro como sendo uma malha. A estrutura logística não promovia a integração, 
pois a maioria dos traçados eram, grosso modo, perpendiculares à costa, no sentido de que promover a 
ligação da origem da produção com o porto, reflexo da época áurea do café. Conseqüentemente, o 
transporte de passageiro surge em decorrência de um melhor aproveitamento da infra-estrutura existente, 
e não como um objetivo em si mesmo. Via de regra, desde os primórdios o transporte de passageiros pelo 
modal ferroviário sempre foi deficitário carecendo, quase sempre, de subsídios governamentais. 
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governo subscrever ações da companhia que organizava a construção de uma estrada de 

ferro da Corte à Província de São Paulo. O Deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos 

– autor do Decreto 100, que precedeu a Lei Feijó73 - foi contra a provação da resolução, 

não por ser inimigo das estradas de ferro, mas por ser contra a permissão para que o 

governo imperial subscrevesse as ações face à ausência de informações confiáveis – um 

projeto – que mostrasse a viabilidade de tal empreendimento (SCHOPPA, 2004, p 23).       

 

É importante que fique claro que até esta data, ao contrário das afirmações de 

STADUTO (1998), o governo ainda não concedia a garantia de juros e nem subvenção 

quilométrica, o que somente veio a ocorrer em 26 de junho e 1852, por meio do Decreto 

Legislativo 641 que, finalmente, é garante aos investidores o privilégio de recebimento 

de juros de 5% sobre os capitais aplicados nas ferrovias (BRITO, 1961), além de 

regulamentar também as tarifas.  

 

Vale notar que a concessão feita a Irineu Evangelista de Souza, o Barão de 

Mauá, para a construção da pioneira estrada de ferro foi concedida pelo decreto 987, de 

12 de junho de 1852, ou seja, apenas quatorze dias antes da Lei da Garantia de Juros. 

Em outras palavras, Mauá não se beneficiou de nenhum tipo de parceria ou subsídio 

governamental, construindo a E. F. Petrópolis (mais conhecida por E.F. Mauá) às suas 

expensas. 

 

Assim, no final do período imperial estavam em operação no Brasil sessenta e 

seis estradas de ferro em doze províncias, cujas linhas totalizavam mais de 9,5 mil 

quilômetros. Quarenta e cinco estradas (mais de 2/3) eram exploradas pela iniciativa 

privada, e o restante pelo Estado. 

 

 

                                            
73 As pesquisas de SCHOPPA revelam que o verdadeiro autor da lei não é citado nos compêndios 
históricos por ser considerado persona nom grata às ferrovias. Na realidade, a lei foi originária do 
Decreto 100, de 31/10/1835, de autoria de do Deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos, mas foi 
sancionada por Diogo Antonio Feijó - o Regente Feijó. Em linhas gerais o Decreto concede uma “carta de 
privilégios” para os que fizerem uma estrada de ferro para transporte de gêneros e passageiros da capital 
do Rio de Janeiro para as Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia pelo espaço de 40 anos (...). Curioso 
notar que o citado decreto é o primeiro marco regulatório para o setor ferroviário ao cuidar da regulação 
tarifária estabelecendo como obrigação das companhias ferroviárias “não receber por transporte de 
arroba de peso mais de 20 réis por légua, nem por passageiro mais de 90 réis” (SCHOPPA, 2004, pp. 
21-31).   
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2. Nova República (1890-1930) 

Os primeiros governos republicanos promoveram uma vigorosa expansão que 

foi além de quinze mil quilômetros. A franca ascensão foi interrompida a partir de 1914 

graças à deflagração do primeiro conflito mundial implicou na escassez e na elevação 

do custo do material ferroviário. Mesmo assim o avanço que se observou após mais de 

quarenta anos de onze sucessivos governos republicanos foi à ampliação da rede em 

mais de vinte e dois mil quilômetros alcançando, em 1930, quase trinta e dois mil 

quilômetros de linhas.  

 

Schoppa (2004) assinala que, se durante o período monárquico era nítida a 

impressão de que os empresários privados só se interessavam nos lucros imediatos, sem 

pensar no interesse público e no desenvolvimento regional. Tais efeitos foram 

dramaticamente sentidos quando em 1898 a União tivera que reservar um terço do seu 

orçamento para o pagamento de juros às companhias ferrovias. Assim o sistema de 

juros foi abolido, por volta de 1903, sendo adotado um sistema de contrato de 

pagamento de títulos, em substituição a divida de juros párea com os acionistas das 

ferrovias. Também foi eliminada a subvenção econômica que era paga 

proporcionalmente à extensão do trecho. 

 

O período republicano também se caracterizou pelo forte processo de expansão e 

de encampação de todas as linhas que gozavam de onerosas garantias de juros, pagáveis 

em ouro.  Apesar de algumas companhias encampadas terem sido arrendadas à 

iniciativa privada, que ficou responsável pelos investimentos e operação, a prática do 

arrendamento resultou numa excessiva concentração de ferrovias privadas nas mãos de 

estrangeiros. Ao final do primeiro período republicano a participação do Estado estava, 

agora, aproximando-se em deter 60% da malha. 

 

3. Era Vargas (1931-1945) 

Esse período foi caracterizado por uma das menores expansões da malha 

ferroviária. Porém, havia um firme propósito de o governo colocar todo o sistema sob a 

intervenção estatal, fruto da ideologia nacionalista vigente à época. Uma série de 

medidas econômicas vigorou durante esse período como o controle de tarifas e a 

taxação na importação de trilhos. Essas medidas combinadas com a depressão mundial 

presente em boa parte dos anos 30, a deflagração de um segundo conflito mundial, a 
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falta de material e de recursos financeiros, e a crise cafeeira que permeou esse período, 

provocaram efeitos desastrosos às estradas de ferro brasileiras.  

 

A visível falta de investimentos fez com que a qualidade dos serviços decaísse 

consideravelmente dando início ao processo de sucateamento culminando com o Estado 

Novo encampando mais algumas ferrovias, não só deficitárias, mas as que estavam nas 

mãos de companhias estrangeiras. Inicialmente, todas as ferrovias estavam sob a 

fiscalização da Inspetoria Federal de Estradas – IPF, órgão vinculado ao Ministério de 

Viação e Obras Públicas - MVOP, mas o IPF terminou acabou por ser extinto, pois não 

logrou produzir resultados apreciáveis sendo substituído por um novo órgão 

denominado Departamento Nacional de Estrada de Ferro - DNEF, instituído pelo 

Decreto Lei 3.155, de 28/03/194174.  

 

A despeito do esforço estatizante, ao final desse período a participação do 

Estado cresceu para pouco mais de 69% da malha.   

 

4. Era pré-RFFSA (1946-1957) 

Apesar da existência do DNEF, o fato é que cada ferrovia ainda conservava sua 

administração independente, e isso pouco ajudava no processo. Passados dezesseis anos 

foi criado um novo órgão, ou melhor, uma empresa para centralizar as decisões. Assim 

nasceu a Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, através da Lei no 3.115, de 

16/03/1957. A RFFSA consolidava vinte e duas ferrovias - a maioria delas deficitárias e 

em péssimo estado de conservação - em uma única empresa, também comandada pelo 

Estado. As ferrovias foram agrupadas em várias superintendências regionais 

subordinadas, agora, a uma única administração que controlava 29,7 mil km de linhas e 

com mais de 154 mil empregados, ficando responsável pelo transporte de passageiros e 

cargas. 

 

Nesse período, embora tenham ocorridos pequenos acréscimos à malha, a 

extensão ferroviária atinge seu ponto máximo em termos de quilometragem e a 

participação estatal alcança, pela primeira vez, a faixa dos 80% da malha nacional. 

  

                                            
74 Interessante registrar que no mesmo diploma legal foi também criado o Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem – DNER. 
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5. Era da RFFSA (1958-1999) 

Durante os primeiros anos da Rede, o défict chegou a 10% das despesas do 

Orçamento a União, grande parte dele concentrada na folha de pagamento de quase 155 

mil funcionários. Somente essa rubrica representava o dobro da receita (SCHOPPA, 

2004). A solução encontrada para reduzir parcela do déficit foi proceder a paralisação 

de ramais deficitários, com a erradicação de trilhos na maioria deles, o que representou 

a eliminação líquida de mais de cinco mil quilômetros de linhas. Porém, o efetivo de 

pessoal permaneceu praticamente inalterado. 

 

Na tentativa de reduzir o déficit orçamentário o governo federal decide 

constituir, uma empresa subsidiária à RFFSA para cuidar do transporte de passageiros. 

Em 1984 é criada a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), com a missão de 

planejar, realizar estudos, projetos, implantar e construir o transporte de pessoas, operar 

e explorar comercialmente, ficando sob a responsabilidade da RFFSA, o gerenciamento 

do transporte de carga sobre trilhos.  

 

O sistema ferroviário de trens de subúrbio, ou trens metropolitanos, foi 

gradativamente transferido para a CBTU, que passou a gerenciar todo o sistema. 

Inicialmente, São Paulo e Rio de Janeiro, em 1984. Recife, em 1985 e Belo Horizonte 

no ano de 1986. Em 1988 foram transferidos os sistemas de Fortaleza, Salvador, Natal, 

João Pessoa e Maceió.  

 

Posteriormente, em 1992, o sistema metropolitano de São Paulo, que fazia parte 

das Ferrovias Paulistas S.A. (FEPASA), foi transferido para o Governo do Estado de 

São Paulo para a estatal Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). 

 

O sistema do Rio de Janeiro foi entregue ao governo do Estado em 1994. Mais 

tarde o sistema foi entregue à iniciativa privada mediante licitação pública para a 

operadora SUPERVIA, que opera os trens de subúrbio no Rio de Janeiro desde 1998.  

 

Contudo, essas transferências, apesar de reduzirem as despesas com a operação -

 sobretudo pessoal e manutenção-, não foram suficientes para permitir o atingimento do 

equilíbrio orçamentários da RFFSA, pois ainda estava ao seu encargo o transporte de 

carga.  
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Assim, após trinta e nove anos sem conseguir obter melhorias substanciais no 

sistema e torná-la superavitária, deu-se início à privatização da rede. Amparado no 

Decreto no. 473/92, o Governo Federal deu início em 1996 a um processo de 

privatização75 da malha, transferindo toda a operação de transporte de cargas para 

iniciativa privada.  

 

Como era de se esperar, os resultados decorrentes da concentração de esforços 

no transporte de cargas foram bem melhores que no de passageiros. Após 35 anos, a 

taxa média anual de crescimento da carga é o triplo da taxa para passageiros, conforme 

assim evidencia o quadro abaixo:  

 

         Pax transportados em milhões        Carga 
Ano Interior Subúrbios Total Toneladas mil 
1957        54.551           272.327         326.878                26.008  
1964        63.872           323.629         387.501                27.210  
1970        33.831           248.791         282.622                32.644  
1980        13.799           356.065         369.864                70.676  

1995          1.161           483.675         484.836                83.012  

Variação anual -9,63% 1,52% 1,04% 3,10% 
 

O final deste período culmina com a “saída” do Estado, com a finalização do 

processo de privatizações, iniciado em 1996, concluído em 1999. A essa altura, o 

efetivo da RFFSA, que incluía também a FEPASA, totalizava mais de 195 mil 

empregados.  

 

6. Fase pós-privatização (2000 até os dias atuais) 

Nesse período observa-se que grande parte da malha (22,1 mil quilômetros), que 

estavam a cargo da RFFSA, e mais a mala da FEPASA (4,3 mil quilômetros) migraram 

para iniciativa privada que assumiu a responsabilidade pela manutenção e 

investimentos, dedicando-se exclusiva-mente ao transporte de cargas. O Efetivo de 

pessoal foi reduzido para pouco mais de 56 mil trabalhadores, quase um terço do que 

era no auge da RFFSA.  

                                            
75 No sentido estrito, não houve privatização da malha, e sim a sua transferência para administração e 
operação do setor privado. O processo foi realizado mediante o arrendamento dos ativos operacionais e de 
apoio por um período de trinta anos, passível de prorrogação. O processo de concessão foi iniciado em 
julho de 1996 e concluído em janeiro de 1999, com a concessão da malha paulista, a Ferrovias Paulistas 
S.A.- FEPASA (BNDES, 2000). 
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O quadro abaixo serve para caracterizar bem esse período no qual se verifica a 

expressiva retomada de investimentos no período 1997-2005, com inversões da ordem 

de R$ 10 bilhões, dos quais mais de 2/3 destinados somente para material rodante.   

 

Quadro II – Investimentos Privados pós-privatização 

 
Fonte: ANTT, 2006. 

 

Outrossim, convém esclarecer que os 905 km da Estrada de Ferro Vitória Minas 

- EFVM, e os 892 km da Estrada de Ferro Carajás - EFC, ambas pertencentes a Cia. 

Vale do Rio Doce-CVRD, foram transferidos juntamente com os demais ativos desta 

empresa por ocasião do processo de privatização desta, em 1997.  

 

Contudo, é possível afirmar que uma pequena parcela do transporte regular de 

passageiros de longa distância ainda permanece ativa no Brasil, ficando a cargo das 

EFVM e EFC. Essas duas ferrovias transportam, respectivamente, 1,4 milhão e 400 mil 

passageiros ano, proporcionando um benefício social a milhares de usuários  por meio 

de tarifas inferiores em relação aos ônibus regulares, pois a grande maioria da 

população que vive na área de influência dessa duas ferrovias é baixo poder aquisitivo. 

 

Por derradeiro, o transporte de passageiros por via ferroviária está hoje, 

resumido aos seguintes volumes: 
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Espécie     Mil pax/ano   
Metrôs (2)                 728.339  56,6% 
Transporte Urbano (2)                 555.970  43,2% 
Longa Distância (1)                    1.800  0,1% 
Trens Turísticos (3)                    1.600  0,1% 

Total              1.287.709  100,0% 
        Fontes: (1) CVRD, (2) Revista Ferroviária, (3) ABOTTC. 
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ANEXO II – EXEMPLOS DE PPPs NO BRASIL E EM ALGUNS PAÍSES 

1.  Argentina 

Slateery (2005) relata a Argentina como exemplo de fracasso, ou melhor, de 

modelagem incompleta de uma PPP sem definições claras de obrigações e de papéis dos 

parceiros. Em 1993 o Governo da Argentina assinou um contrato de concessão para o 

fornecimento de água, e tratamento de esgotos, para a população de Buenos Aires, por 

30 anos, por um consórcio de operadoras privadas. Os principais problemas advindos 

foram:  

i) Apesar de ter prometido reduzir as tarifas iniciais em 25% reais, o que 

ocorreu foram contínuos reajustes tarifários, sem que fosse levada em conta 

a renda da combalida população portenha;  

ii)  Vários projetos de investimentos na infra-estrutura foram cancelados; 

iii)  A capacidade do órgão Regulador em assumir responsabilidades foi bastante 

questionada.   

2.  Chile 

Muitos autores se valem da experiência chilena com exemplo bem sucedido de 

PPPs onde, após rigorosíssima seleção, foram identificados 45 projetos com 

investimentos na faixa de US$ 6 bilhões, com destaque para projetos em rodovias, 

aeroportos e presídios.  

Segundo Franco (s/d), o sucesso chileno decorre da sólida estrutura político-

institucional e jurídico-regulatória, pois se trata do país da América do Sul com melhor 

histórico de estabilidade institucional e respeito aos contratos, além do que, o país tem a 

classificação de risco nível investment grade, ou seja, baixo risco para investidores.  

Outro aspecto interessante é que no Chile o principal marco referencial das PPPs 

é a garantia de uma receita mínima ao parceiro privado. Em havendo um excesso de 

receita esta deverá ser compartilhada com o parceiro público. 
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3. Estados Unidos 

São muitas as experiências norte-americanas. Um dos principais órgãos que atua 

na área é o National Council for Public-Private Partnerships – o “Council” uma 

entidade não lucrativa, e não partidária, fundada em 1985. O conselho atua como fórum 

para desenvolvimento e divulgação das melhores idéias no plano das PPPs. Como 

exemplo de parcerias bem sucedidas destaca os seguintes empreendimentos: 

i) Aeroporto Internacional de Denver, Colorado; o projeto foi desenvolvido 

pelo parceiro privado que desenhou e construiu a um custo de US$ 5 

bilhões, com a geração de 30 mil empregos; 

ii)  Obras no Rio Chattanooga, Tennensee: o projeto de US$ 356 milhões 

teve 82% dos recursos provenientes do ente privado, sem que isso 

provocasse algum tipo de aumento de impostos para a comunidade local, 

e sem afetar as finanças públicas; 

iii)  Recuperação e reforma da escola secundária em Falls Church, Virginia; 

iv) Construção de 9,3 milhas de uma Rodovia Pedagiada, em San Diego, 

Califórnia, totalmente executada com recursos do ente privado; 

v) Planta de dessalinização de água em Tampa, Florida, para atendimento a 

50 mil famílias; 

vi)  Planta de tratamento de esgoto em Sugar Land, Texas; 

4. Filipinas 

Slaterry (2005) valendo-se de sua experiência como consultora do IP3, relata os 

problemas observados no processo de “pppização” do abastecimento de água, em de 

Manila, Filipinas. O contrato foi firmado em 1997 entre a empresa estatal (MWS) e a 

privada (MWSI) estabelecia um prazo de 25 anos de concessão para o abastecimento de 

água para uma população de 6 milhões de pessoas. 

Entretanto, após seis anos da contratação o acordo foi denunciado pelo ente 

Privado, que devolveu a concessão para a Estatal alegando prejuízos por não poder 

aumentar a tarifa para recuperar prejuízos causados por eventos naturais (El Ninho), 

efeitos da crise asiática de 1997 e a desvalorização da moeda local em mais de 50%, 

fazendo com que a dívida em moeda estrangeira dobrasse. Os principais problemas 

identificados por Slaterry foram:  
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i) Falhas nas previsões de investimentos, que foram subdimensionados;  

ii)  Ausência de cláusulas contratuais que contribuíssem para restabelecer 

o equilíbrio econômico do contrato via tarifa; 

iii)  Ausência de instrumentos de proteção (hedges) para evitar perdas 

cambiais. 

5. Inglaterra 

Franco (s/d) menciona que as PPPs no Reino Unido têm um variadíssimo leque 

de aplicações em infra-estrutura social e econômica com destaque para mais de 250 

escolas 30 hospitais e 35 presídios além de outros, que totalizam US$ 600 bilhões76.  

A CNI - Confederação Nacional das Indústrias - produziu um paper bastante 

simples apresentando quinze argumentos favoráveis à defesa da experiência Inglesa. 

São eles: 

i) A base das PPPs deriva do modelo PFI – Private Finance Initiative, 

conceito este introduzido na Inglaterra, em 1992, para aumentar os 

investimentos em áreas sociais como saúde, educação, trabalho e 

previdência, presídios, segurança  e meio ambiente. Assim, por exemplo, 

o setor privado constrói e mantém a infra-estrutura de um hospital mas é 

o setor público que mantém a responsabilidade pela provisão de parte dos 

serviços, contratando médicos, enfermeiros e adquirindo os 

medicamentos; 

ii)  No período de 10 anos o governo britânico assinou 564 projetos de PFI 

no valor de US$ 54 bilhões (?), sendo mais de um terço na área de 

transportes;  

iii)  Os governos locais podem fazer suas PPPs, mas cerca de 70% são 

contratos efetuados pelo governo central; 

iv) Os contratos PFI são regularmente avaliados 77 e auditados pelo NAO – 

Nattional Audit Office, instituição independente do Governo e ligado ao 

Parlamento; 

                                            
76 Nota-se, aqui uma séria divergência entre as fontes: enquanto FRANCO estima em US$ 600 milhões, o 
paper da CNI se refere apenas a US$ 64 bilhões.  
77 O legislador brasileiro preocupou-se, através do art 14 da Lei 11.079/04, em introduzir figura 
semelhante na lei, prevendo a criação de um órgão gestor de PPPs federais, a ser instituído por decreto.  
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v) A transferência para o setor privado dos riscos que ele está mais apto a 

administrar (riscos operacionais e de obsolescência) contribui para o 

aumento da relação preço-qualidade;  

vi) O value for money78 também aumenta em função de a remuneração do 

setor privado ser vinculada única e exclusivamente à prestação do 

serviço; além disso, os pagamentos somente ocorrem com a 

disponibilidade do serviço dentre de um padrão de qualidade contratado;  

vii)  No elenco dos fatores críticos para determinação do sucesso das PPPs 

inglesa, destacam-se ao compromisso político, legislação adequada, 

expertise, priorização dos projetos e a existência de um fluxo regular e 

previsível de provisão de serviços e de pagamentos.  

viii)  Além destes, são igualmente importantes, a estabilidade política, 

econômica e social, e também a existência de marcos regulatórios 

(agências) fortes. Esses fatores são essenciais para garantir a confiança 

do investidor privado. 

ix) Dentre os aspectos negativos das PPPS são listadas os altos custos das 

licitações, dos projetos e o custo dos serviços inerentes às modelagens 

que assim limitam o acesso às pequenas e médias empresas  

Por outro lado, Alvarenga (2005), entretanto, desmistifica um pouco a 

experiência da Inglaterra, a qual não deve ser tomada como melhor exemplo de sucesso, 

como assim apregoaram os entusiastas defensores brasileiros. Segundo ele, houveram 

inúmeros problemas com o enriquecimento ilícito por meio de negociações contratuais 

duvidosos, com o agravante de ofertar serviços de má qualidade na área de saúde. No 

metrô de Londres, por exemplo, foram constatados tarifas elevadas e atrasos constantes 

no s horários dos trens.   

Por fim, segundo Freddo (s/d), um dos melhores exemplos de sucesso na infra-

estrutura inglesa foi a “pppização” da Rodovia A-13, que é considerada como sendo um 

marco em PPP. Trata-se do caso de como uma rodovia caótica pode vir a se transformar 

numa excelente alternativa para o público. Antes da PPP a A-13 era uma rodovia que 
                                            
78 O value for money (VFM), significa, grosso modo,  a mensuração da diferença apurada entre o que 
seria fazer a mesma obra através do Estado ou de um particular contratado para assumir seus riscos e 
custos. É possível que possa existir uma agregação de valor mensurável nos projetos, mas isso tem de ser 
feito de forma quantitativa, como, por exemplo, comparando-se os custos entre concessionárias públicas e 
privadas. Note-se que isso não significa que a tarifa cobrada do usuário sairá automaticamente mais 
barata pelo uso de uma PPP (Borges, 2005). 
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em muito se assemelhava às rodovias brasileiras: esburacada, congestionada e com 

elevado índice de acidentes. A inovação surgiu de duas maneiras: primeiro, foi a 

primeira rodovia londrina não pedagiada, mas realizada na modelagem DBFOT, que 

tradicionalmente obtém a remuneração pela cobrança de pedágio; segundo, o 

pagamento do shadow toll, se dá pela disponibilidade da rodovia e não pelo volume de 

veículos que nela trafega. Assim, os operadores devem performar segundo certos 

índices aceitáveis de congestionamento e acidentes. 

6. México 

O México vem sendo citado como exemplo mal elaborado na modelagem PPPs, 

sobretudo nas rodovias “pppizadas”, com resultados negativos para o investidor 

privado, e insatisfação por parte dos usuários, uma vez que os pedágios por lá são 

extremamente elevados. A principal característica da experiência mexicana foi a 

constituição de um fundo para cobrir parte dos recursos na construção dos projetos e do 

serviço da dívida. Doravante, o México tem se valido de firmas de consultoria inglesas 

para conceber e modelar suas operações e assim, ganhar alguma credibilidade junto aos 

investidores. 

7. Portugal 

Portugal colecionou alguns erros interessantes quando da implantação de suas 

primeiras tentativas. No início da década de 90 o País lançou mão das PPPs para superar 

as deficiências em sua malha rodoviária. Contudo, a falta de coordenação pelo setor 

público, e a subestimação dos custos futuros, resultaram em impactos fiscais 

imprevistos e na revisão das condições contratuais, mediante a cobrança de pedágio dos 

usuários, o que inicialmente não estava previsto (CNI, 2005).   

8. Brasil 

Ainda não há registros de contratações de nenhuma PPP no nosso País. Contudo, 

diversos Estados já desenvolveram seus próprios marcos regulatórios e/ou selecionaram 

alguns projetos passíveis de serem “pppizados” em suas esferas de poder. Os principais 

Estados que avançaram nesse sentido foram os seguintes: 
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a) Bahia: Lei nº 9.290 de 27 de dezembro de 2004. Institui o Programa de 

Parcerias Público-Privadas - PPP do Estado da Bahia e dá outras providências.  

b) Ceará: Lei nº 13.557, de 30 de dezembro de 2004. Institui o Programa de 

Parcerias Público-Privadas - Programa PPP, no âmbito da Administração Pública do 

Estado do Ceará e dá outras providências; 

d) Goiás: Lei nº 14.910, de 11 de agosto de 2004. Dispõe sobre a instituição do 

Programa de Parcerias Público-Privadas, da constituição da Companhia de 

Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás e dá outras providências; 

e) Minas Gerais: é o Estado mais avançado. Já possui diversos marcos 

regulatórios importantes. A Lei nº 14.868, 16 dezembro de 2003, que dispõe sobre o 

Programa de Parcerias Público-Privadas no Estado de Minas Gerais, a Lei nº 14.869, 16 

dezembro de 2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas 

Gerais e o   Decreto nº 43.702, 16 dezembro de 2003, que Instala o Conselho Gestor de 

Parcerias Público-Privadas - CGPPP no Estado de Minas Gerais, e dá outras 

providências. O único projeto PPP do Estado é a rodovia MG-050, que conta com uma 

extensão de 372 km, interligando a região metropolitana de Belo Horizonte à divisa 

com o Estado de São Paulo. Os investimentos previstos no projeto são da ordem de R$ 

650 milhões. O projeto prevê a recuperação, ampliação e manutenção durante os 

próximos 25 anos, estando, entretanto, ainda em fase de licitação pública 79 para o 

trecho compreendendo desde o entroncamento da BR 262 (Juatuba) até São Sebastião 

do Paraíso, e o trecho São Sebastião do Paraíso até a divisa MG/SP da rodovia BR 265 . 

Está prevista a criação de seis praças de pedágio, sendo o valor da tarifa de R$ 3,00 por 

praça. Por se tratar de uma concessão patrocinada, além da receita do pedágio pago 

pelos usuários da via, o concessionário fará jus ao recebimento de uma contraprestação 

do Estado, limitada a R$ 35 milhões por ano; 

 f) Rio Grande do Sul: Lei nº 12.234, de 13 de janeiro de 2005, dispõe sobre 

normas para licitação e contratação de parcerias público-privadas, institui o Programa 
                                            
79 O projeto esta sendo conduzido pela Unidade PPP do Estado e o edital de licitação da MG-050 foi 
lançado (Edital nº 070/2006). O Projeto da MG-050 é fruto de um esforço conjunto entre o Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG, a Unidade PPP/MG, a Advocacia-Geral 
do Estado, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG – e vários outros 
técnicos de vários órgãos e entidades do estado. Maiores detalhes em 
http://www.ppp.mg.gov.br/index.html. 
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de Parcerias Público-Privadas do Estado do Rio Grande do Sul - PPP/RS - e dá outras 

providências; 

 g) Santa Catarina: Lei nº 12.930, de 4 de fevereiro de 2004, que institui o marco 

regulatório dos programas de parcerias público-privada no âmbito do Estado de Santa 

Catarina, entre outras providências.  

 h) São Paulo: Lei nº 11.688, de 19 de maio de 2004, que institui o Programa de 

Parcerias Público-Privadas PPP no Estado de São Paulo, e dá outras providências. 

O Estado também possui uma unidade PPP 80, que lista os seguintes projetos: Linha 4 

do Metrô; Corredor Noroeste de Campinas; Corredor de Exportação; Sistema de 

Travessias Litorâneas; Complexo Desportivo Vaz Guimarães; ETA - Estação de 

Tratamento de Água de Taiaçupeba; Expresso Aeroporto - Trem de Guarulhos, e a 

Implantação do Sistema de Governo Eletrônico. Destes, o mais avançado é a linha 4 do 

Metrô, cuja licitação pública já foi realizada por meio do Edital de Concorrência 

Internacional nº 42325212, de 09/08/2006.   

O projeto visa melhorar a qualidade e a sustentabilidade do transporte urbano na 

Região Metropolitana de São Paulo, através da interconexão das redes existentes de 

metrô, trens urbanos e ônibus. A Linha 4  ligará a rede suburbana de trens à rede do 

Metrô, integrando todo o sistema ferroviário com uma grande rede de ônibus 

intermunicipais, interligando o centro da Capital ao bairro de Vila Sônia. O projeto 

promoverá uma integração modal e de tarifas entre ônibus, metrô e trens, de maneira a 

minimizar o custo geral do transporte (tarifa, tempo de viagem, confiabilidade e 

segurança) para os usuários de baixa renda do sistema. O licitante vencedor será 

responsável pela compra dos sistemas operacionais e de 29 trens que circularão na linha, 

que terá 12,8 quilômetros de extensão e 11 estações. Na primeira fase, prevista para 

entrar em funcionamento no final de 2008, a previsão é de que na sejam transportados 

cerca de 700 mil passageiros/dia. Ainda segundo o Edital, a tarifa da nova linha será a 

mesma praticada nas demais linhas do sistema metroviário de São Paulo.  

Por esse motivo, o vencedor do Leilão será aquele que apresentar a menor 

proposta de participação pecuniária (contraprestação) para o Governo do Estado de São 

Paulo, limitada ao máximo de R$ 120 milhões. O concessionário vencedor deverá 

                                            
80  Informações disponíveis em http://www.planejamento.sp.gov.br/PPP/# 
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obedecer aos mesmos padrões de excelência dos serviços prestados pelo Metrô 

paulistano, por um período de 30 anos. Depois deste prazo, todo o patrimônio retorna ao 

Estado. 

   
 


