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SumSum ááriorio

� A Constituição de 1988 e a Concessão dos Serviços P úblicos

� Concessões de Rodovias 

� Energia Elétrica

� Petróleo & Gás 

� Aquaviário

� Ferroviário

� Telecomunicações

� Considerações finais
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ConstituiConstitui çção de 1988 e a Concessão dos Servião de 1988 e a Concessão dos Servi çços Pos P úúblicosblicos

� Art. 175 da Constituição de 1988

“Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviço público”. 

- Determina que Lei estabelecerá a política tarifária e a 
obrigação dos  prestadores de serviços públicos manterem 
serviços adequados, entre outras questões.

� Lei 8.987/95 – “Lei das Concessões”

- Ao estabelecer a política Tarifaria introduziu a expressão: 
Equilíbrio Econômico-Financeiro - EEF dos contratos; e

- Ao caracterizar serviço adequado introduziu a expressão: 
Modicidade das Tarifas.
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ConstituiConstitui çção de 1988 e a Concessão dos Servião de 1988 e a Concessão dos Servi çços Pos P úúblicosblicos

� Lei das PPPs, nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004

- Estabelece que a nova modalidade de parceria é
exclusiva para os  projetos de pouca ou nenhuma 
viabilidade financeira, que necessitam do  
comprometimento de recursos públicos para 
pagamento ao parceiro privado. 

- Exclui da modalidade de PPP os projetos que têm 
retorno financeiro, mesmo que sejam executados e 
operados pelo setor privado (concessão comum).
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Concessão dos ServiConcessão dos Servi çços Pos P úúblicos: blicos: 
Convivência de dois sistemas - Concessões  e PPP

� A administração pública tem duas maneiras de atrair investimentos 
privados: fazendo Concessões e instituindo Parcerias Público-Privadas .

� Há uma diferença importante e as vezes tênue entre uma concessão e 
uma PPP – ter ou não viabilidade financeira . 

- Essa diferença depende das hipóteses adotadas na elaboração do 
projeto, como: o volume de investimento, as despesas operacionais e 
de manutenção e, principalmente, as estimativas de demanda (fluxo de 
veículos).   

� Os contratos de PPP serão regidos pelas normas gerais da Lei de 
Concessão. 

- Após a licitação, o contrato com a empresa vencedora estabelecerá o 
valor da tarifa inicial, que garante o seu equilíbrio econômico-financeiro 
– EEF, a semelhança do que já vem sendo praticado.
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Concessões RodoviConcessões Rodovi áárias no Brasil rias no Brasil 

--856,4T O T A L

Out/199720112,3
Osório – Porto Alegre –
Acesso Guaíba

Set/199625144,4
Rio-Teresópolis – Além 
Paraíba

Ago/199625406,8Presidente Dutra

Ago/19962013,2Ponte Rio -Niterói

Out/199525179,7Rio – Juiz de Fora

Início da operaçãoPrazo (anos)Extensão (km)Trecho Rodoviário

Tabela 1: Concessões rodoviárias realizadas pelo Governo Federal
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Concessões RodoviConcessões Rodovi áárias no Brasil rias no Brasil 

Tabela 2: Concessões rodoviárias realizadas pelos Estados

9.644T O T A L

68Espírito Santo

217Bahia 

564Rio de Janeiro

2.403Rio Grande do Sul

2.495Paraná

3.897São Paulo

EXTENSÃO (km)ESTADO CONCEDENTE
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Tabela 3: Praças de pedágio em operação

32113747T O T A L

101Mato Grosso Sul

101Bahia

210Ceará

420Espírito Santo

1260Rio de Janeiro

52260Paraná

57265Rio Grande Sul

1535935São Paulo

39175Gov. Federal

TOTAL
Postos cobrança

BidirecionaisUnidirecionaisConcedente

Concessões RodoviConcessões Rodovi áárias no Brasil rias no Brasil 
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� Tópicos sobre a tarifa nas concessões rodoviárias:

1. A tarifa inicial de pedágio nas primeiras concessões 
de rodovias federais; 

2. Importância da tarifa inicial em face do Equilíbrio 
Econômico-Financeiro - EEF dos contratos; e

3. Atualização da tarifa de pedágio: reajuste e revisão.

Concessões RodoviConcessões Rodovi áárias no Brasil rias no Brasil 
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� O processo licitatório tem o objetivo de reproduzir as condições de 
concorrência por meio da competição pela entrada no mercado, 
permitindo que, dessa forma, as rendas de monopólio sejam 
dissipadas e os usuários possam se beneficiar de tarifas mais 
baixas pelo serviço oferecido em regime de monopólio natural;

� No caso de concessões do governo federal ganha a licitação a 
empresa que oferecer a menor tarifa para a prestação do serviço. 
No estado de São Paulo, o critério foi de menor tarifa com valor fixo 
de outorga. No RS e SC, o critério adotado foi de tarifa pré-fixada 
com maior extensão de trechos; 

Concessões RodoviConcessões Rodovi áárias no Brasil:                                rias no Brasil:                                
Sistemática para estabelecer o valor inicial da tarifa de pedágio
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� O empresário ao calcular o valor inicial da tarifa de pedágio deve 
considerar os investimentos iniciais, os custos futuros (manutenção, 
operação, restauração, amortização e depreciação) e a remuneração 
do capital, projetados para cada ano. Ele obtém a tarifa inicial ao dividir 
essas despesas pela estimativa do fluxo de veículos para o prazo da 
concessão; 

� Este fluxo baseia-se nas observações iniciais do tráfego na rodovia e 
projetado para o período da concessão segundo uma taxa de 
crescimento r. Em termos matemáticos: 

Concessões RodoviConcessões Rodovi áárias no Brasil:                                rias no Brasil:                                
Sistemática para estabelecer o valor inicial da tarifa de pedágio

∑
∑ ∑

+
++++

=
n

inicial

n
fut

n
futinicial

rF

iREMiCI
TP

)1(

)1()1(



Vinte anos de ConstituiVinte anos de Constitui çção Federal (1988ão Federal (1988 --2008):2008):
InfraInfra--estrutura Econômicaestrutura Econômica

� Fatores que justificam o aumento da tarifa inicial:

i. Taxa básica de juros elevada;

ii. Falta de experiência anterior, maior risco político;

iii. Subestimar fluxo de veículos; e

iv. Poucos participantes na licitação, entre outros.

Concessões RodoviConcessões Rodovi áárias no Brasil:                                rias no Brasil:                                
Preocupação com o valor da tarifa inicial
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� A questão que nos preocupa com a taxa básica de juros elevada, 
SELIC, é com a taxa de retorno que atrai o interesse do 
empreendedor privado. Na medida em que os investidores podem 
preferir alocar as suas poupanças em títulos da dívida pública 
mobiliária, com liquidez e alto retorno. Normalmente, o empresário 
compara a TIR com o custo financeiro do dinheiro do país, ou seja, 
com o Custo de Oportunidade do Capital - COC. Uma taxa de juros 
elevada, como a praticada na época das primeiras concessões, 
provoca o aumento da tarifa inicial de pedágio. 

Concessões RodoviConcessões Rodovi áárias no Brasil:rias no Brasil:
O Valor do pedágio inicial e o custo de oportunidade do capital



Vinte anos de ConstituiVinte anos de Constitui çção Federal (1988ão Federal (1988 --2008):2008):
InfraInfra--estrutura Econômicaestrutura Econômica

� O COC elevado tem um impacto significativo sobre o valor da tarifa 
de pedágio inicial. O mais preocupante é que a tarifa inicial elevada 
não se dilui ao longo do tempo de vigência do contrato, pela 
garantia legal de manutenção do EEF. Em outras palavras, a TIR 
no momento inicial da assinatura do contrato, estará elevada e 
servirá de parâmetro para a concessionária solicitar revisões de 
tarifas, sempre que julgar necessária a sua recomposição.  

Concessões RodoviConcessões Rodovi áárias no Brasil:rias no Brasil:
O Valor do pedágio inicial e o custo de oportunidade do capital
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� A teoria do equilíbrio econômico-financeiro vem como forma de 
compensar os poderes estatais de alteração contratual. Assim, toda 
vez que o equilíbrio for rompido o contratado tem o direito de solicitar 
a revisão do valor da tarifa, para restabelecer a relação prevista 
inicialmente entre receitas e despesas; e

� Na assinatura do contrato é definido o valor inicial da tarifa e 
garantida à empresa concessionária o direito a manutenção do seu 
equilíbrio econômico-financeiro.     

Concessões RodoviConcessões Rodovi áárias no Brasil:rias no Brasil:
A tarifa inicial e o Equilíbrio Econômico-Financeiro de contratos
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� Reajustes Tarifários: 

- Reposição da Inflação.

� Revisão de Tarifa: 

- Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro.

Concessões RodoviConcessões Rodovi áárias no Brasil:rias no Brasil:
A sistemática de alteração do valor do pedágio



Vinte anos de ConstituiVinte anos de Constitui çção Federal (1988ão Federal (1988 --2008):2008):
InfraInfra--estrutura Econômicaestrutura Econômica

Tabela 4: Evolução do valor do pedágio - Variação Real de Tarifas de 

Pedágio em Rodovias Federais
* Utilizou-se o IPCA/IBGE para cálculo da variação real da tarifa.

Concessões RodoviConcessões Rodovi áárias no Brasil rias no Brasil 

CONCESSÃO
Tarifa 
Básica
Data

de 
Pedágio
Valor (R$)

Tarifa Atual
Data

de Pedágio
Valor

Variação
Nominal

TARIFA
REAL *(%)

PONTE 
RIO -NITERÓI

08/1996 1,20 08/2006 3,40 183,33 47,84

RIO –JUIZ  de 
FORA

09/1996 2,38 09/2005 6,40 168,91 45,41

PRESIDENTE 
DUTRA

05/1995 2,39 08/2006 7,50 213,80 35,62

RIO –
TERESÓPOLIS-
ALÉM PARAÍBA

09/1996 2,38 09/2005 6,50 173,11 56,62

OSÓRIO-PORTO 
ALEGRE

10/1997 2,00 12/2005 5,50 175,00 54,66
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� CONSIDERAR O MOMENTO LICITAÇÃO 

1. Valor licitação/tarifa inicial são influenciados pelo momento.

1.1. COC; 

1.2. taxa de juros do investimento; e 

1.3. incertezas.

2. Definida a licitação aplica-se a norma do EEF para tarifa inicial.

� CORREÇÃO TARIFA AO LONGO DO CONTRATO

1. Necessidade de reajustes automáticos?

2. Falta conceito operacional para “Modicidade das Tarifas”.

Concessões RodoviConcessões Rodovi áárias no Brasil:rias no Brasil:
Sugestões de novas concessões
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Setor ElSetor El éétrico Brasileiro: trico Brasileiro: 
duas décadas de escassez de investimentos 

(segunda metade dos anos 80)

� Crise da dívida externa: interrupção dos financiamentos ao setor 
elétrico – BID e BIRD (empréstimos setoriais com condicionalidades
macroeconômicas);

� Crise fiscal do Governo Federal: empresas estatais utilizadas como 
instrumento de política macroeconômica – combate à inflação; 
captação de recursos, etc.; e

� Situação do setor elétrico: abastecimento do mercado garantido 
pela conjugação de baixas taxas de crescimento econômico e 
situações hidrológicas favoráveis. 
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Setor ElSetor El éétrico Brasileiro: trico Brasileiro: 
duas décadas de escassez de investimentos 

(primeira metade dos anos 90))

� Crise fiscal do Governo Federal (redução dos investimentos); e

� Abertura econômica e baixo crescimento:

i. mudanças estruturais no mercado consumidor: setor industrial 
apresentou reduzida taxa de crescimento do produto, 
modernização tecnológica, uso mais eficiente da energia, menor 
participação das indústrias eletrointensivas; e 

ii. baixo crescimento econômico não deixou transparecer o 
problema da insuficiência de investimentos.
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Setor ElSetor El éétrico Brasileiro: trico Brasileiro: 
duas décadas de escassez de investimentos 

(segunda metade dos anos 90)

� Abertura econômica e crescimento intermitente [ajustamento dos 
setores industrial e de serviços (fechamento de firmas, modernização 
de processos produtivos, busca de maior produtividade e eficiência e 
terceirização)]; e

� Novo marco regulatório e as privatizações: 
i. Lei das Concessões (nº 8.987/95); 
ii. Abertura para o capital privado; 
iii. PND – incluiu Setor Elétrico; 
iv. Distribuição – segmento fortemente privatizado; e
v. Geração – não avançou – indefinição sobre MAE (falta de regras 

claras).
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Setor ElSetor El éétrico Brasileiro: trico Brasileiro: 
duas décadas de escassez de investimentos 

(primeira metade da década de 2000)

� Causas da crise de abastecimento de 2001 
i. insuficiência de investimentos; 
ii. regime hidrológico desfavorável; e 
iii. desequilíbrio entre oferta e demanda.

� Conseqüências da crise
- Racionamento do consumo; e
- Investimentos das Estatais Petrobras e Sistema Eletrobrás: 

i. Petrobras – principal instrumento do governo para alavancar 
investimentos; e 

ii. Sistema Eletrobrás – Furnas, Chesf e Eletronorte tiveram 
orçamento liberado para investir.
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Setor ElSetor El éétrico Brasileiro: trico Brasileiro: 
perspectivas 2008-2011

� Lei nº 10.848/2004 - novo marco regulatório do setor, 
destacadamente na comercialização de energia em ambiente 
regulado ou livre.

� Preocupação (insuficiência de oferta do insumo eletricidade para 
abastecer o mercado de 2009-2011); e

� Razões para preocupação: 
i. economia aquecida; 
ii. falta de grandes projetos para entrar em operação; 
iii. dependência de condições hidrológicas favoráveis; 
iv. Petrobras assumiu compromissos de fornecimento de gás acima 

de suas reais possibilidades de suprimento; e 
v. tendência de alta do preço da energia.
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PetrPetr óóleo & Gleo & G ááss

� Lei nº 2.004 de 1953: traçou primeira estratégia nacional para o 
Petróleo e criou a Petrobrás, concedendo o monopólio à empresa, e 
permanece até hoje como a maior exploradora de petróleo do Brasil 
atualmente;

� Constituição de 1988: manteve o monopólio estatal sobre a 
exploração do petróleo, diferente de outros setores essenciais a 
infra-estrutura nacional;

� Emenda nº 9 de 1995: permitiu que as atividades do setor fossem 
realizadas pelo setor privado, por meio de concessões; e

� Lei nº 9.478 de 1997: regula as novas possibilidades do setor, como 
as concessões.
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PetrPetr óóleo & Gleo & G ááss

� A Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/97):

- Reformulou as políticas para o setor seguindo diretrizes como: 
i. preservar o interesse nacional; 
ii. promover o desenvolvimento; 
iii. proteger os consumidores e o meio ambiente; 
iv. garantir o provimento energético; 
v. incentivar a livre concorrência; e 
vi. atrair investimentos.

- Criou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
- ANP responsável por regular, contratar e fiscalizar as atividades 
econômicas da indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis.
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PetrPetr óóleo & Gleo & G ááss

Gráfico 1: Evolução do Setor Petrolífero de 1970 a 2006

Fonte e elaboração: BEN (2007).
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PetrPetr óóleo & Gleo & G ááss
Gráfico 2: Evolução do consumo final por fonte energética no Brasil  

1970-2006
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Setor AquaviSetor Aquavi áário Brasileirorio Brasileiro

� As mudanças na Constituição de 1988 permitiram novamente o uso 
de concessões para o fornecimento dos serviços essenciais de infra-
estrutura e foi o primeiro setor a ser beneficiado pelas mudanças.

� Evolução do Setor desde a década de 1970:
- Década de 1970 - período dos últimos investimentos.
- Década de 1980 - a crise institucional no setor e o modelo de 
ineficiência de um monopólio público acabaram sucateando a infra-
estrutura portuária.
- Década de 1990 - extinção da Portobrás, pela Lei nº 8.029 de 
1990 e a sanção da Lei nº 8.630 de 1993 (“Lei dos Portos”), que 
também criou a Agência Nacional dos Transportes Aquaviários -
ANTAQ.
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Setor AquaviSetor Aquavi áário Brasileirorio Brasileiro

� “Lei dos Portos” – considerado como um marco no setor portuário:
- Dispõe sobre a exploração dos portos organizados e das instalações 

portuárias brasileiras e, também, por redefinir a estrutura do sistema 
institucional aquaviário nacional;

- Controle dos portos para Estados, Superintendências e Companhias
Docas; 

- Melhoria na regulação portuária, avanços na privatização de serviços 
portuários, maior liberalização e competitividade;

- Várias reformas e a busca por apoio e investimento do setor privado, 
por meio de concessões e arrendamentos; e

- Divisão dos investimentos - equipamentos e recuperação e 
manutenção das instalações portuárias (setor privado); construção e 
manutenção da infra-estrutura portuária (setor público). 
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Setor AquaviSetor Aquavi áário Brasileirorio Brasileiro

� Antes da década de 90 já existiam portos que operavam em 
regime de concessão, exemplo: Porto de Suape (concessão 
estadual). 

� No sistema portuário atual, as principais concessões são:
- 40 terminais de uso privativo;
- 19 portos administrados por empresas vinculadas ao MT;
- 14 portos delegados a governos estaduais e municipais;
- 3 portos com concessão a entidades privadas; 
- 2 portos com concessão a governos estaduais; e
- 1 porto com autorização a governo estadual.
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Setor AquaviSetor Aquavi áário Brasileirorio Brasileiro

Tabela 5: Movimentação do Total de Cargas no período de 1992 a 2007, 
em milhões de toneladas

Movimentação Total de Cargas (em milhões ton.) 

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 

340,5 347,0 360,4 387,7 386,4 414,2 443,0 435,7 484,7 506,2 529,0 570,8 620,7 649,4 692,8 754,7 

Fonte: Antaq (2008) apud ABDIB (2008)           
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� Criada em 1957, a RFFSA era a responsável por gerir os interesses da 
União no setor ferroviário brasileiro. Seu processo de  desestatização teve 
início em 1992 com Decreto nº 473 e se finalizou em 2007.  

� Atualmente, em virtude da criação da “Lei das Concessões” (Lei nº 8.987 
de 1995) deu-se início ao processo de privatização da malha ferroviária 
brasileira.

� A empresa pública Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. – VALEC 
está vinculada ao MT e tem a concessão de construção e exploração: 
i. para a construção e operação da Ferrovia Norte-Sul (3.100 km de 

extensão - início em Belém até o município de Panorama –SP); 
ii. EF 246 (1.500 km de extensão - municípios de Uruaçu - GO até

Vilhena – RO); 
iii. EF 267 (750 km de extensão – Panorama – SP até Porto Murtinho –

MS); e 
iv. EF 334 (1.500 km extensão – Ilhéus – BA até Alvorada – TO).
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Tabela 6: Primeiros leilões das malhas da RFFSA e FEPASA

Fonte: ANTF (2006) apud CNT (2007).
(*) A ferrovia é denominada hoje de América Latina Logística do Brasil S.A – ALL.

Malhas 
Regionais 

Data do 
Leilão Concessionárias 

Início da 
Operação 

Extensão 
(Km) 

Oeste 05.03.96 Ferrovia Novoeste S.A. 01.07.96 1.621 
Centro-Leste 14.06.96 Ferrovia Centro-Atlântica S.A. 01.09.96 7.080 
Sudeste 20.09.96 MRS Logística S.A. 01.12.96 1.674 
Tereza Cristina 26.11.96 Ferrovia Tereza Cristina S.A. 01.02.97 164 
Sul 13.12.96 Ferrovia Sul-Atlântico S.A.(*) 01.03.97 6.586 
Nordeste 18.07.97 Companhia Ferroviária do Nordeste 01.01.98 4.534 
Paulista 10.11.98 Ferrovias Bandeirantes S.A. 01.01.99 4.236 

   Total 25.895 
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� Em 2008, atuam 12 concessionárias com direito à operação, à
manutenção e ao investimento das malhas que detêm. São elas: 

1. Ferrovia Novoeste S.A. – NOVOESTE.
2. Ferrovia Centro-Atlântica – FCA. 
3. MRS Logística S.A.– MRS. 
4. Ferrovia Teresa Cristina S.A. – FTC. 
5. América Latina Logística do Brasil – ALL. 
6. Estrada de Ferro Paraná Oeste – FERROESTE. 
7. Estrada de Ferro Vitória à Minas – EFVM. 
8. Estrada de Ferro Carajás – EFC. 
9. Companhia Ferroviária do Nordeste – CFN. 

10. Ferrovias Bandeirantes S.A. – FERROBAN. 
11. Ferrovias Norte Brasil S.A. – FERRONORTE. 
12. VALEC/Subconcessão: Ferrovia Norte-Sul S.A. – VALEC.
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Tabela 7: Resultados do setor ferroviário desde o início das concessões 

Resultados       
do Setor

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Contêineres 
Movimentados

3.459 10.131 59.805 78.777 99.053 106.69 135.77 159.19 189.05 205.37 *

Produção 
Ferroviária
(Bilhões de TKU)

137,2 141,5 138,9 153,9 161,8 167,7 180,5 202,5 221,2 232,3 257,4

Volume 
Transportado 
(Milhões de TU)

253,3 259,3 256,0 288,1 291,6 315,8 336,4 368,4 386,0 404,3 445,2

Investimentos 
da União 
(R$ Milhões)

560,0 499,0 583,0 673,0 824,0 724,0 1.124,0 1.966,0 3.158,02.350,0 2.737,0

Investimentos 
das 
Concessionárias
(R$ Milhões)

398,0 386,0 538,0 617,0 766,0 668,0 1.089,0 1.958,0 3.114,02.221,0 2.597,0

Fonte: ANTF (2008). Obs.: (*) sem informação.
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� Em 1962, pela lei nº 4.117, foi instituído o Código Brasileiro de 
Telecomunicações e criada a Empresa Brasileira de Telecomunicações -
Embratel, responsável pelos serviços de longa distância.

� A exploração dos serviços de telefonia urbana era realizada por 
concessionárias operando nos estados e municípios

� Em 1972, pela lei nº 5.792, foi criada a Telecomunicações Brasileiras S.A. 
- Telebrás, concentrando a exploração dos serviços de telecomunicações 
na União, por meio de empresas-pólo e incorporando empresas já
existentes

� A Constituição de 1988 permitiu que o setor fosse explorado pela iniciativa 
privada, mediante concessão ou permissão (regulado pela Lei nº
9.295/96).
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� “Lei Geral de Telecomunicações”
- Criou a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, que regula 

e fiscaliza o setor. O Ministério das Comunicações faz o planejamento  
bem como a elaboração das políticas públicas para o setor 

- Viabilizou, em 1998, a privatização do Sistema Telebrás permitindo 
que a oferta de serviços de telecomunicações fosse feita pela iniciativa 
privada

� Investimentos no setor
- Após a privatização, o Governo Federal investindo no setor, por meio 

de dois programas: Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações – FUST; e o Fundo para Inovação Tecnológica em 
Telecomunicações – FUNTEL

- De 2005 a 2008, dos recursos destinados aos fundos, menos de 10%
foram efetivamente investidos.
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Tabela 8: Resultados do Setor de Telecomunicações desde a aprovação da Lei nº. 9.295 

Rádios em Geral (Estação)
7.6917.186

6.61
2

6.2785.9195.4704.3763.077
3.02

0
3.0113.0102.976

RADIODIFUSÃO (estações)

Densidade serviço TV por assinatura                                 
(Assinatura/100 domicílios)

10,28,98,37,97,67,78,07,76,56,26,04,7

TELEVISÃO POR ASSINATURA

Densidade telefônica                                     
(Acesso/100 hab)

63,653,246,636,626,220,317,014,09,14,52,81,7

SERVIÇO MÓVEL

Densidade total de telefones                          
(Telefones/100 hab)

84,373,968,158,748,342,939,032,424,216,813,411,0

EXPANSÃO DO SETOR

070605040302010099989796INDICADORES

Fonte: Ministério das Comunicações (2008).
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ConsideraConsidera çções Finaisões Finais

� A Constituição de 1988 e a Concessão dos Serviços Públicos


