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Apresentação 

 

A Carta de Infraestrutura de Janeiro discutiu a questão portuária no país. Voltaremos a esse setor nos 

próximos meses, por força da situação volátil e as indefinições que ainda o permeiam. 

O tema da Carta de Fevereiro é o setor ferroviário, cuja importância para o país é indiscutível, pela 

sua dimensão territorial, e papel de grande produtor de commodities minerais e agrícolas, demandantes 

de meios eficientes de transporte de grandes volumes por longas distâncias. Dado o desequilíbrio na 

matriz de transportes, e a participação ainda limitada das ferrovias, o novo governo lançou um conjunto de 

iniciativas para estimular a competição no setor e promover o investimento. 

Tal qual na questão portuária, há ainda dificuldade de entendimento da natureza das reformas que o 

governo propõe e seu status. Afinal, para onde caminha o setor? Qual a trajetória mais provável dos 

investimentos? Esperamos que esse número da Carta ajude o entendimento do leitor. 
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Editorial 

 

As reformas propugnadas pelo governo no setor ferroviário não são de natureza trivial, e o caminho 

escolhido está eivado de obstáculos. Tal qual no setor portuário, também no ferroviário o governo partiu 

de um diagnóstico que nos parece equivocado: as reformas da década de 1990 bloquearam o processo de 

modernização da infraestrutura, e haveria uma oposição objetiva de interesses entre entrantes e 

incumbentes. Estes teriam limitado incentivos ao investimento; os primeiros, pouco espaço para entrar no 

mercado e competir. No caso das ferrovias, a evidência maior seria o fato de que pós-privatização, pouco 

se avançou em termos de expansão da malha; e que as regras de direito de passagem e tráfego mutuo não 

asseguravam um ambiente aberto e competitivo.  

O governo optou por iniciativas em três frentes distintas: impôs novos limites e reduziu os tetos 

tarifários das operações ferroviárias existentes; criou um programa de investimentos voltado 

primordialmente para novas ferrovias (greenfield) e o aproveitamento de trechos subutilizados 

(brownfield); e estabeleceu que essas novas operações fossem desverticalizadas, operandas no modelo de 

open access. Ao mesmo tempo, questões antigas, afetas à instância pública – e que impactam diretamente 

a eficiência das operações ferroviárias - permanecem não resolvidas. São exemplos as invasões das faixas 

de domínio (acercando dos leitos), a escassez de passagens de nível adequadas, ou ainda a complexidade e 

morosidade dos processos de licenciamento ambiental e resolução fundiária.  

As iniciativas do governo aumentaram a incerteza no setor e até o momento é muito difícil prever o 

impacto no médio e longo prazo. Quais reformas serão efetivamente levadas adiante? Como os dois 

modelos ferroviários irão conviver, numa situação sem precedentes? Como serão incentivados os 

operadores com a demanda garantida, e distribuídos os elevados custos de transação quando da operação 

desverticalizada? Finalmente, é altamente provável que as restrições fiscais - crescentemente de natureza 

estrutural - irão restringir tanto o investimento do governo, como a capacidade do Tesouro ampliar as 

garantias que a Valec (ou sua sucedânea) poderá oferecer na compra de 100% da demanda ofertada pelas 

novas operadoras ferroviárias.  

Parece-nos que tal qual no setor portuário, há uma lição também nas reformas do setor ferroviário; o 

governo pode muito, mas não pode tudo. E uma abordagem mais aberta, melhor estudada e debatida, e 

por etapas, em que o governo se compromete a realizar sua parte para melhorar a produtividade do setor, 

incentivando incumbentes e entrantes a investir, seria possivelmente o que melhor serviria o interesse 

público.       

 

Cláudio R. Frischtak 
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As Perspectivas para 2014 

os temas de grande relevância para este 

ano, o primeiro diz respeito ao novo 

modelo de concessão. Em 2012, o governo 

anunciou um pacote de 11 mil quilômetros de 

novas ferrovias que seriam construídas e 

operadas por concessionários privados no âmbito 

do Programa de Investimento em Logística (PIL). 

Estimava-se que, em 25 anos, aqueles investiriam 

cerca de R$ 100 bilhões em 10 trechos. À época, 

não houve nenhum avanço no cronograma das 

licitações que, ao longo de sucessivas 

transformações, tornaram-se diferentes da 

proposta inicial, considerada pouco atrativa pelo 

setor privado. 

Como se dá o processo de licitação? 

Originalmente, os projetos básicos seriam 

elaborados pela Valec – que efetivamente o fez 

em apenas um caso, da Ferrovia de Integração 

Centro-Oeste (FICO), entre Lucas do Rio Verde 

(MT) e Campinorte (GO). Mais recentemente, 

para acelerar o processo licitatório e garantir a 

qualidade dos estudos, ficou definido que os 

projetos serão oferecidos por meio de 

Procedimento de Manifestação de Interesse 

(PMI). Com o edital do trecho lançado, empresas 

competem pela execução das obras de 

construção dos trechos de ferrovia. Em seguida, a 

Valec ficará encarregada pela aquisição de toda a 

capacidade de transporte das ferrovias por 35 

anos e venderá a terceiros interessados na 

operação do material rodante. Conhecido como 

open access, esse modelo prevê que a 

infraestrutura, sua manutenção e controle de 

tráfico fiquem  com uma concessionária, 

enquanto outros operadores têm direito à 

circulação na via.  

Esse modelo é distinto do que vigora em 

outras ferrovias já em regime de concessão, em 

que a mesma empresa responsável pela 

construção e/ou manutenção da malha 

ferroviária detém o monopólio das operações. 

Risco-Valec, Trechos e Atratividade. 

Diante de um histórico de fragilidades e 

inadimplências, a Valec ganhou a desconfiança 

tanto dos tomadores de recursos – os 

concessionários – como das instituições 

financeiras.   Havia – e permanecem – dúvidas 

quanto à capacidade da estatal pagar pela 

capacidade de carga adquirida das ferrovias, e 

fazê-lo ao longo do período de concessão. 

Além disso, agrupados em grandes 

segmentos, as futuras concessões dependiam de 

montantes muito significativos de investimentos, 

cujo financiamento possivelmente iria além da 

capacidade do balanço dos tomadores. 

Finalmente, os riscos de engenharia estavam (e, 

em muitos casos, permanecem) demasiadamente 

elevados. 

Sem a atratividade esperada, o governo tomou 

três medidas na tentativa de resolução destes 

problemas: 

• a) Criou uma estrutura de garantias por 

meio de R$ 15 bilhões em títulos públicos 

emitidos pelo Tesouro Nacional à Valec. 

Esses papéis serão custodiados por 

instituições financeiras, que funcionarão 

como agentes fiduciários. Por esse 

mecanismo, regido por contratos privados 

entre a Valec e os bancos, os 

concessionários de ferrovias poderiam 

acessar diretamente os recursos em caso de 

inadimplência, atenuando, potencialmente, 

o chamado Risco-Valec. Além disso, foram 

definidos seis tipos diferentes de garantias 

que poderão ser oferecidos pela Valec: 

créditos provenientes da comercialização da 

capacidade de transporte das ferrovias; 

títulos da dívida públicos federais aportados 

na estatal; o penhor de bens móveis, ou de 

direitos integrantes de seu patrimônio; a 

hipoteca de seus imóveis; alienação fiduciária 

dos bens da Valec; e outros contratos que 

"produzam efeito de garantia"; 

D
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• Desmembrou vários trechos, por meio da 

sua inclusão no Programa Nacional de 

Desestatização (PND), fazendo dos dez 

segmentos originais – doze imediatamente 

antes do desmembramento – um pacote de 

trinta e três seções, exigindo um volume 

menor de investimentos.  

• Elevou a Taxa Interna de Retorno (TIR) ex-ante 

do projeto de 6,5% para 8,5% (não 

alavancado), além de estender de 30 para 35 

anos o prazo de concessão dos trechos. 

 

Essas mudanças serão suficientes para garantir o 

sucesso do leilão? A denominada “Ferrovia da Soja” 

(FICO) – uma das ferrovias a serem licitadas 

futuramente - será possivelmente o primeiro grande 

teste. Já o sucesso do modelo, seu teste de litmus 

ainda levará alguns anos, ainda que Palmas-Anápolis 

talvez o antecipe, uma vez licitado e em operação 

(2014/15).    

O segundo dos grandes temas diz respeito 

às linhas greenfield que serão licitadas nos 

próximos anos.  

Podem-se dividir essas linhas greenfield em 

dois subgrupos: a) linhas em construção pela 

Valec; e b) linhas cuja construção será realizada 

por futuros concessionários privados no âmbito 

do PIL. Considerou-se, para fins de apresentação, 

a lista divulgada pelo PND1, por meio do decreto 

nº 8.094, que separou os trechos. O 

procedimento de inclusão no PND é de fato o 

primeiro passo para garantir a exploração privada 

das ferrovias2. 

Linhas sendo construídas pela Valec 

Estas linhas, listadas no Quadro 1, serão 

licitadas através de procedimento distinto das 

                                                           
1
 A lista do PND, entretanto, assim como a lista do PIL, não a 

presenta as ferrovias conforme sua situação. Diante da ausência 
de inventários oficiais, a Inter. B reconstruiu os dados a partir dos 
mapas da ANTF, ANTT e Ministério dos Transportes. 
2
 Um caso a parte é da Transnordestina, licitada no modelo 

tradicional, e em construção (com atraso considerável). Seus 
trechos incluídos no PIL/PND estão especificados nos Quadros 2 e 
3. 

demais linhas greenfield. Elas foram adicionadas 

ao PND, porém têm suas obras mobilizadas pela 

Valec. O governo ainda não se posicionou em 

relação ao procedimento que será adotado para a 

concessão, apesar de entender que o modelo 

será também o open acess. 

De acordo com o governo, dentre as linhas 

em construção pela Valec, uma será licitada ainda 

esse ano. O trecho entre Palmas (TO) e Anápolis 

(GO) faz parte da Ferrovia Norte-Sul, tem 855 km 

de extensão e está em fase de conclusão pela 

estatal. 

As regras apresentadas pela Agência 

Nacional De Transportes Terrestres (ANTT), neste 

mês, informam que estão impedidas de participar 

deste futuro leilão as atuais concessionárias de 

ferrovias. Essa é uma decisão que afeta 

diretamente as empresas concessionárias de 

trechos oriundos da privatização da RFFSA na 

década de 1990. Além disso, a ANTT definiu cotas 

nacionais mínimas para aquisição de serviços e 

materiais – 75% para equipamentos de operação 

da ferrovia, 30% para softwares de 

gerenciamento da malha e 50% para 

funcionários. A minuta do edital será tema de 

audiências públicas e potencialmente de 

mudanças. 

 

 

 

                                                           
3
 A Ferrovia de Integração Oeste-Leste apresenta, de acordo com 

a Valec, apenas uma frente de trabalho em obras: Ilhéus/BA – 
Caetité/BA. Os trechos subsequentes (Caetité/BA -Barreiras/BA e 
Barreiras/BA - Alvorada/TO) ainda não tiveram as obras iniciadas. 

Quadro 1: Linhas em construção pela Valec 

Estrada de 
Ferro Trecho 

EF 334 (FIOL)
3
 Ilhéus (BA)- Alvorada (TO) 

EF 151 (Norte-Sul) 
 

Anápolis (GO) - Estrela d'Oeste (SP) 

Palmas (TO) – Anápolis (GO) 

Fonte: Diversas/Elaboração própria/Valec 
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Linhas a serem construídas e operadas no âmbito 

do PIL  

Estes trechos são aqueles cujos estudos4, 

projetos e obras ainda serão realizados. Neste 

caso, não há nenhum investimento prévio na 

linha, que se caracteriza pela total ausência de 

infraestrutura. Dadas as dificuldades passadas, o 

TCU deixou claro que só irá avaliar sua viabilidade 

com base em projetos básicos de engenharia 

consistentes. Possivelmente, por conta deste 

fato, as licitações ocorrerão com mais atraso em 

relação ao cronograma original. 

 Do conjunto dos trechos (ver Quadro 2), 

apenas um edital foi liberado, aquele relativo à 

Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), entre 

Lucas do Rio Verde (MT) e Campinorte (GO). Este 

trecho teve seu projeto realizado pela Valec (pois 

a resolução que instaura o PMI ainda não 

vigorava) e aprovado pelo TCU, com exigência de 

alguns ajustes. 

O governo, apesar de ter recebido aval do 

TCU, ainda estuda modificações no edital. Estima-

se que o orçamento atualmente apreciado pela 

ANTT para as obras da FICO – R$ 5,4 bilhões – é 

insuficiente para bancar a construção. Além 

disso, a fim de atrair mais concessionárias ao 

leilão, avalia-se um possível aumento no 

percentual que será adiantado ao vencedor em 

relação ao valor total das obras; também é 

debatido um possível aumento na TIR, 

atualmente em 8,5%. As mudanças, entretanto, 

ainda compõe o debate, não sendo mais que um 

rascunho para uma possível alteração dos valores 

envolvidos na concessão. 

Este é um dos mais atrativos trechos do 

pacote de concessões porque tem mercado de 

grãos considerável, ao constituir-se                            

como importante via de escoamento dos granéis 

mato-grossenses.  

                                                           
4
 Com exceção do trecho Lucas do Rio Verde (MT) e Campinorte 

(GO), que teve seu projeto realizado pela Valec. 

Ainda não foram apresentados os projetos 

para os demais trechos. Possivelmente, o 

governo escolherá alguns para o PMI ainda no 

primeiro semestre. Como o prazo para a 

realização dos projetos é de cinco a seis meses, 

há possibilidade, embora remota, de novos 

editais serem lançados ainda esse ano. 

 

O terceiro tema de grande relevância é a 

concessão de linhas brownfield. Entendemos por 

brownfield aquelas linhas operacionais e aquelas 

que já o foram e estão desativadas.  

Linhas sob controle de concessionárias 

O governo negocia com as atuais 

concessionárias a devolução dos trechos inclusos 

no PIL, listadas no Quadro 3. A intenção é 

revitalizar os trechos oferecendo compensações 

sobre o que as concessionárias, por via dos 

antigos contratos, teriam direito: 

Quadro 2: Trechos  Greenfield no Âmbito do PIL 

Estrada de 
Ferro 

Trecho Contexto 

EF 116 
Entroncamento com EF 
265 (SP) – Pelotas (RS) 

Ferrovia Norte-Sul 

EF 116 Esteio (RS) – Pelotas (RS) Ferrovia Norte-Sul 

EF 151 
Estrela D'Oeste (SP) – 

Panorama (SP) 
Ferrovia Norte-Sul  

EF 267 
Panorama (SP) – 
Maracaju (MS) 

Extensão da Norte-Sul 

EF 151 
Açailândia (MA) – Porto 

Vila do Conde (PA) 
Extensão da Norte-Sul 

EF 277 
Guarapuava (PR)– 

Curitiba (PR) 
Ferroeste 

EF 354 
Uruaçu (GO)- Muriaé 

(MG) 
Transcontinental 

 x 
Lucas do Rio Verde (MT) 

– Campinorte 
FICO - Projeto realizado 

pela Valec 

EF 116 
Campo Formoso (BA) - 

Parnamirim (RN) 
Trecho Norte 

Transnordestina 

EF 431 
Eng. Araujo Lima 

(Camaçari, BA)- Camaçari 
(BA) 

Nova linha 

EF 484 
Maracaju (MS)– Cascavel 

(PR) 
Nova linha 

EF 484 
Maracaju (MS) – 
Dourados (MS) 

Nova linha 

EF 333 
Sorocaba (SP) – Curitiba 

(PR) 
Nova linha 

EF 025 
Feira de Santana (BA) - 
Engenheiro Araujo Lima 

(Camaçari,BA) 
Nova linha 

Fonte: Diversas/Elaboração própria/Mapa de Ferrovias ANTF 
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• As negociações com a FCA avançaram em 

2013 e a empresa concordou em fazer a 

devolução de 3.800 km de ferrovias ao 

governo, sendo 3.000 km com viabilidade 

econômica – detém tráfego regular – que 

estão listados no PIL e 800 km que estão 

sem tráfego significativo há anos. No caso 

dos trechos sem viabilidade econômica, a 

empresa deverá mobilizar investimentos 

em outras linhas que ainda funcionam 

como compensação para a degradação dos 

segmentos abandonados; em 

contraposição, as empresas também 

deverão ser contempladas com créditos 

para vender ao mercado, em concorrência 

com a estatal Valec, do direito de uso da 

nova ferrovia. 

• A ALL já firmou acordo acerca da devolução 

dos trechos inclusos no pacote; da mesma 

forma, o governo negocia com a MRS 

Logística. Os pormenores destes processos 

ainda não foram definidos. 

• A Transnordestina Logística (TLSA) assinou 

um acordo com a ANTT que libera trechos 

necessários para a modernização de linhas 

como Salvador-Recife, incluídas no PIL. A 

TLSA anunciou a retomada das obras dos 

demais trechos da Ferrovia Transnordestina 

que estavam paralisadas há seis meses. A 

concessionária vinha pressionando pelo 

reajuste do orçamento e obteve um acordo 

de investimento que permitiu um aumento 

de R$ 5,4 bilhões para R$ 7,54 bilhões, na 

sua maior parte financiados pelo FNDE. 

Ademais, obteve uma extensão do prazo de 

concessão da ferrovia para 2057. 

Norte-Sul: convivência entre os dois modelos 

A ferrovia Norte-Sul já tem um trecho em 

operação concedido à Vale, que opera o 

segmento entre Palmas e Açailândia, no 

Maranhão, licitado no modelo tradicional. Ainda 

não está claro como o modelo de gestão aberta 

vai conviver com o atual. Defensores do modelo 

open access apontam possíveis resoluções, 

enquanto outros assinalam o caráter anômalo do 

Brasil, que adotará para um mesmo segmento 

dois modelos regulatórios distintos. 

 

Linhas atualmente desativadas 

Finalmente, os demais trechos do PND são 

linhas já construídas, mas que estão desativadas5.  

É possível que, com a licitação, as novas 

concessionárias tenham que investir na 

reabilitação da capacidade operacional dessas 

linhas. 

 

                                                           
5
 I) EF 103, no trecho entre Niterói e Campos dos Goytacazes; II) 

EF 460, entre Nova Iguaçu  e Duque de Caxias;  e III) EF 472, entre  
Duque de Caxias e Visconde de Itaboraí. Esses trechos estão 
desativados respectivamente desde 2006 (EF 103), e há cerca de 
20 anos, nos demais. 

Quadro 3: Trechos devolvidos ou em discussão  

Estrada de 
Ferro 

Trecho Concessionária 

EF 430 
Alagoinhas (BA) - Campo 

Formoso (BA) 
FCA 

EF 025 Iaçu (BA)- Salvador (BA) FCA 

EF 103 
Visconde de Itaboraí 

(Itaboraí,RJ) – Vitória (ES) 
FCA 

EF 116 Belo Horizonte (MG) – Iaçu (BA) FCA 

EF 101 
Camaçari (BA) – Cabo (Cabo de 

Santo Agostinho, PE) 
TLSA/FCA 

EF 116 Eng. Bley (Lapa, PR) – Esteio (RS) All Malha Sul 

EF 277 
Curitiba (PR)- Engenheiro Bley 

(Lapa,PR) 
ALL malha sul 

EF 277 Lapa (PR) – Curitiba (PR) ALL Malha Sul 

EF 277/278 Curitiba (PR)- Paranaguá (PR) All Malha Sul 

EF 293 Pelotas (RS) - Rio Grande (RS) 
Norte-Sul:All 

Malha Sul 

EF 265 
Mairinque (SP) – 

Entroncamento com EF 116 (SP) 
ALL Malha Oeste 

EF 416 
Cabo (Cabo de Santo Agostinho, 

PE) – Suape (Cabo de Santo 
Agostinho, PE) 

Transnordestina: 
em construção 

EF 277 Cascavel (PR)– Guarapuava (PR) Ferroeste 

Fonte: Diversas/Elaboração própria/Mapa de Ferrovias ANTF 
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