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O Brasil tem urgência em resolver os graves problemas que estão impedindo o 
desenvolvimento da sua infraestrutura rodoviária. Essa necessidade e as duas 
décadas de experiência na gestão de rodovias credenciam o Conselho Diretor da 
ABCR e seus associados a recomendarem caminhos e soluções para o setor, o que é 
realizado neste documento destinado a oferecer subsídios aos novos governantes 
e parlamentares brasileiros. 
Os números reforçam essa legitimidade. Desde 1995, o setor já investiu cerca 
de R$ 180 bilhões em melhorias e operação das concessões sob sua gestão, uma 
malha rodoviária que inicialmente era de 600 km e hoje atinge 20.264 quilômetros 
de extensão, sendo 9.235 km de estradas federais. As melhores e mais seguras 
rodovias do país são as concedidas à iniciativa privada, conforme tradicional 
pesquisa realizada anualmente pela Confederação Nacional de Transporte.
A sociedade brasileira já compreende que, diante das dificuldades fiscais do 
poder público, a única alternativa para avançarmos, melhorando a infraestrutura 
brasileira, está na participação do capital privado, seja via programas de concessão, 
seja via as PPP. Uma legítima e inteligente solução, capaz de gerar avanços para a 
logística do País. 
Mas, se existe unanimidade em relação a esses pontos, por que pouco acontece? Por 
que o País continua a mercê de visões corporativistas e equivocadas? Por que os 
programas de concessão de rodovias não são uma política permanente de estado, 
deixando de ser ferramenta para uso político e circunstancial de governos?
O fato é que, tecnicamente, estamos regredindo em infraestrutura logística. Ou 
assumimos de vez que o setor privado é o parceiro para reverter esse quadro 
dramático, desenvolvendo rodovias mais seguras e eficientes, ou continuaremos 
com perdas econômicas e de vidas nas estradas deste país. 
Está mais do que na hora de termos uma visão de progresso e de longo prazo para o 
programa de concessões de rodovias. Concessão não é privatização ou construção, é 
prestação de serviço ao usuário. É fundamental, portanto, que se crie um ambiente 
favorável e efetivamente atraente para investidores locais e internacionais.
O desejo do Conselho Diretor da ABCR é que as recomendações deste estudo se 
transformem em subsídios importantes para que os setores públicos e privados se 
unam na reconstrução da infraestrutura rodoviária do País.
O Brasil precisa voltar a crescer urgente e de forma sustentável. Para isso, o 
programa de concessão de rodovias deve ser uma prioridade nacional.

César Borges
Presidente-executivo da ABCR

UMA PRIORIDADE NACIONAL
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Este sumário resume as propostas da ABCR para que o Brasil avance em seu programa de Concessões 
de Rodovias. Foram abordados inicialmente os desafios políticos e estratégicos para compartilhar uma 
agenda básica de entendimento, sem a qual será muito difícil desenvolver a infraestrutura necessária 
ao futuro do País. Ao final, foram resumidas as recomendações específicas de apoio à implementação. 
A ABCR entende que a solução para os impasses econômicos e institucionais atuais, capaz de 
destravar investimentos, concentra-se em algumas frentes essenciais: fortalecer instituições, criar 
um ambiente favorável ao desenvolvimento, acreditar no modelo das concessões e aperfeiçoar os 
instrumentos existentes.
A presente iniciativa situa-se no bojo do propósito institucional da ABCR de estabelecer um espaço 
aberto, ético e transparente de diálogo entre o mercado privado e os futuros governantes do País.

Este é o primeiro item da agenda. Os programas de concessão são parte essencial do conjunto de ações 
para a retomada dos investimentos e recuperação da economia. A gravidade da situação impõe encami-
nhamento urgente dessas ações, seja pelo impacto direto das obras de infraestrutura em toda a cadeia 
de produção, seja, principalmente, pelo enorme custo associado à ausência de infraestrutura adequada 
às necessidades do País. Mesmo com a obviedade da constatação, a agenda não tem avançado. 
Faltam recursos públicos até para manutenção das rodovias, e, apesar disso, por diversas razões, 
não ocorreu nenhum leilão de concessões de rodovias na esfera federal nos últimos três anos1. 
Entretanto, ao longo desse período, os estados têm avançado mais com seus programas. O sucesso 
dos programas de concessões representa a solução possível para o enfrentamento dos gargalos 
da infraestrutura nacional, no curto e médio prazo. 
É necessário que todos compreendam a gravidade da situação e trabalhem com senso de 
urgência e vontade política. Observando, contudo, que senso de urgência não significa ausência 
de planejamento cuidadoso.

Estudos recentes da Empresa de Planejamento e Logística - EPL (“Plano Nacional de Logística”) e da 
Fundação Dom Cabral (“Diagnóstico e Projeções para a Infraestrutura de Logística de Transportes 
no Brasil”), assumindo que sejam concluídos todos os projetos atuais de novas ferrovias, indicam 
que o modal rodoviário ainda será predominante no transporte de cargas nos próximos 20 anos. 
A importância do transporte rodoviário implica que é urgente investir na expansão e qualidade 
da malha existente, que não tem recebido investimentos suficientes sequer para sua manutenção.
Uma evidência dessa falta de investimentos é que no período de 2009 a 2017 a malha rodoviária 
cresceu apenas 0,45%, enquanto que a frota de caminhões cresceu 34,26% e automóveis 53,22% 
(“Anuário CNT do Transporte 2018”).

I. DESAFIOS

URGÊNCIA. Falta clareza e consenso sobre a importância dos investimentos em 
infraestrutura para o Brasil.

IMPORTÂNCIA DAS RODOVIAS. O modal rodoviário é estratégico e 
continuará sendo a principal via de transporte de cargas e pessoas do País.

1 Neste ano deve ser licitada a Rodovia de Integração do Sul – RIS (BR-101/290/386/448-RS)
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Para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento, é necessário organizar a gestão pública para 
que possa lidar com os desafios de planejar e executar os investimentos. Esse desafio passa, inclusive, 
pela qualificação do setor público para administrar com eficiência a relação público-privada.
“O sistema orçamentário e a configuração institucional do planejamento e regulação da 
infraestrutura devem ser modificados para superar as ineficiências dos processos decisórios 
fragmentados e a troca de favores políticos”2.
A gestão eficiente do desenvolvimento da infraestrutura implica reestabelecer a centralidade 
da administração do setor, com clareza institucional e interlocutores definidos, de maneira a 
superar indefinições e incertezas sobre o papel institucional dos órgãos governamentais e sanar 
os problemas que levaram ao desmonte do planejamento do setor.
A iniciativa da criação do Programa de Parceria de Investimentos – PPI, com o objetivo de estimular 
a participação privada nos investimentos e resolver problemas de governança, parecia sinalizar 
um fortalecimento do processo decisório – ainda que por meio da criação de mais uma instância 
de decisão – ao invés de fortalecer e qualificar o Ministério dos Transportes, como poder político 
decisório, e a ANTT, como poder regulatório. No entanto, os avanços esperados não ocorreram e 
permanece, com isso, a falta de alinhamento entre os órgãos da administração pública.

Por sua complexidade, longa maturação e necessidade de recursos vultosos, a deficiência no 
planejamento do setor de transportes tende a aumentar os investimentos necessários, preterir 
prioridades e desperdiçar oportunidades logísticas e de conexões entre modais.
Nos últimos anos o País passou por diferentes planos e programas (PAC, PAC2, PIL, PIL2, Avançar), 
nenhum deles com execução minimamente próxima do previsto. 

GOVERNANÇA. Restabelecer a centralidade da administração do setor.

PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA. Pensar no longo prazo: implementar um 
projeto de Estado e não de governo.

A evolução da infraestrutura depende da participação do capital privado, não só para compensar 
a falta de recursos públicos para investimentos, mas também para trazer eficiência na realização e 
gestão desses investimentos, e permitir que o estado cuide de suas funções essenciais. Mas algumas 
parcelas do governo (e da sociedade) ainda veem o setor privado com extrema desconfiança.
O desafio de estabelecer condições para atrair o capital privado nacional e internacional 
pressupõe assumir, de fato, uma agenda de entendimento e respeito com os investidores, 
os quais não podem ser tratados como um “mal necessário” para suprir a falta de recursos 
públicos. É preciso nos libertarmos da armadilha do antagonismo público-privado, refratário aos 
investimentos, e estabelecer condições de confiança e relacionamento republicano construtivo 
para o desenvolvimento da infraestrutura. 
Os investidores têm opções alternativas sobre onde destinar seus recursos, no Brasil e no exterior. 
Por isso, é preciso criar atratividade através de bons projetos, suportados por um planejamento 
de longo prazo de qualidade, de estabilidade regulatória e segurança jurídica.

ATRAÇÃO DO CAPITAL PRIVADO. A mudança de mentalidade em relação  
à iniciativa privada.

2 Relatório do Banco Mundial: Raiser, M., Clarke, R., Procee, P., Briceño-Garmendia, C., Kikoni, E., Kizito, J., & Viñuela, 
L. De Volta ao Planejamento: Como Preencher a Lacuna de Infraestrutura no Brasil em Tempos de Austeridade, 
Banco Mundial, 2017.
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A criação das agências reguladoras independentes no direito brasileiro teve como lógica priorizar: 
(i) uma regulação técnica e sistêmica, em detrimento de regulações políticas e pontuais; (ii) 
concentrar expertise e conhecimento para otimizar decisões e (iii) centrar a atuação estatal em 
sua vertente regulatória, ao invés da atuação direta (empresarial) do Estado.
Entretanto, os instrumentos utilizados para que as Agências atinjam seus propósitos – 
independência, autonomia administrativa e orçamentária, e autoridade técnica face ao mercado 
e agentes regulados – vêm sendo relativizados e minorados. 
No caso da ANTT, uma questão agravante dos problemas é a invasão das suas competências 
regulatórias pelo órgão de controle (TCU). Não se trata de um problema de qualificação da 
agência, como chegou a ser alegado, mas sim principalmente do desequilíbrio institucional que 
inibe os técnicos da agência diante dos imensos poderes do órgão de controle de fiscalizar e 
punir a qualquer momento. Entre outras medidas, é preciso estabelecer a devida proteção ao 
gestor público que age de boa-fé.
Grande parte dos problemas das agências reguladoras estão endereçados em medidas propostas 
no âmbito do PL 6621/16 (Lei Geral das Agências Reguladoras).

Fiscalizar os contratos de concessão contribui para o aperfeiçoamento da atividade regulatória 
e sua estabilidade, repercutindo em modelos e concessões que podem funcionar melhor para a 
realização de seu fim maior, que é o atendimento da necessidade social iminente de usuários por 
uma infraestrutura em bom funcionamento.
No entanto, o controle exercido sobre a atividade finalística das agências deve ser de natureza 
cooperativa e suplementar, sob risco de confundir a fiscalização do órgão de controle com a 
regulação do setor em si. Ao ultrapassar esses limites, ao invés de funcionar como agente de 
aperfeiçoamento regulatório, o órgão de controle poderá exacerbar ainda mais o cenário de 
insegurança jurídica, um dos principais entraves ao desenvolvimento da infraestrutura. 
O sucesso do programa de concessões depende de uma relação mais dinâmica entre público 
e privado, que deve ser seguida pelo deslocamento de um controle preponderantemente 
voltado a processos para um controle mais focado em resultados. Como parte de seu papel de 
aperfeiçoamento da regulação, o órgão de controle deve preocupar-se em não criar incentivos à 
inibição e inércia do regulador.

AGÊNCIAS REGULADORAS. Acreditar no modelo e garantir o exercício  
dos papéis institucionais.

CONTROLE. A necessidade de equilíbrio entre execução e controle.

Recentemente, a Empresa de Planejamento e Logística S/A (EPL) – agora subordinada à Secretaria 
do PPI – divulgou o Plano Nacional de Logística (PNL). Embora seja um estudo que ainda está 
sendo desenvolvido, trata-se de uma melhoria em relação aos planos anteriores, por tratar de 
forma integrada os diferentes modais e apresentar simulações da redução de custos associada a 
diferentes cenários de investimentos.
Entretanto, a visão do PNL ainda é de médio prazo (até 2025) e não considera a infraestrutura 
estadual que é muito representativa e integrada com a infraestrutura federal. O PNL também 
deve considerar a influência dos veículos de passeio, que representam em torno de 40% do 
tráfego rodoviário.
O planejamento de infraestrutura deve ser estável, independente de oscilações políticas, de maneira 
a garantir o uso eficiente dos recursos públicos e atrair os investidores privados mais qualificados.
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Desde a década de 1990, já se completaram três etapas do programa de concessão de rodovias 
federais, além de vários programas estaduais (SP, PR, RJ, RS, BA, PE, MG e MT). Ao longo desse 
período, foram adotados diferentes modelos de concessões, com alterações que buscavam, em 
parte, sanar problemas detectados em etapas anteriores, mas que, infelizmente, parecem ter 
criado novas e graves dificuldades.
Para a realização de leilões competentes, devem ser observados requisitos como: projetos básicos 
bem elaborados; matriz de risco equilibrada e consistente; tratamento adequado de licenças 
ambientais e desapropriações; qualidade e transparência dos EVTEA’s (Estudos de Viabilidade 
Técnica, Econômica e Ambiental); consulta pública efetiva; orçamentos de Capex e Opex realistas; 
exigência de qualificação dos licitantes e plano de negócios; preocupação com a coerência e 
homogeneidade das tarifas de pedágio no país e efetiva análise da exequibilidade das propostas.
A escolha pelo critério de menor tarifa como único balizador das licitações tem provocado 
disparidades nos preços das tarifas praticadas no território brasileiro, o que causa incompreensão 
dos usuários e falta de uniformidade na qualidade entre os diferentes sistemas rodoviários. Uma 
maior homogeneização das tarifas vigentes poderá ser atingida por meio da adoção de outros 
critérios de seleção de parceiros, como por exemplo, o modelo de ônus de outorga, conjugado 
com mecanismos que revertam tais recursos aos usuários de rodovias.

O contrato de concessão é um instrumento complexo, regido por lei específica (a lei federal 
nº 8.987/95), cujas particularidades demandam uma gestão a partir de premissas diferentes 
daquelas que baseiam as obras públicas tradicionais, regidas pela Lei 8.666/93 ou outras 
legislações correlatas.
Devem ter redação clara, com definição mais precisa de seus riscos, dos fatores que incidem sobre 
a execução do contrato e do cálculo do fluxo de caixa marginal, de forma a reduzir a insegurança 
jurídica. É necessário ainda que os contratos sejam elaborados de forma a fazer frente às 
inevitáveis alterações de cenário que ocorrerão ao longo de sua vigência. Ajustes dessa natureza 
devem ser entendidos como normais numa relação de longo prazo, na qual serão possíveis, senão 
frequentes, alterações de ônus e bônus da contratação. 
Há que se ressaltar a questão da gestão dos contratos. Os gestores públicos têm se mostrado 
reticentes em tomar ações que poderiam gerar ganhos para a sociedade, por inibição diante da 
ação do órgão de controle ou simplesmente por incapacidade técnica. Nesse sentido, o contrato 
deve ser capaz de oferecer as efetivas balizas jurídicas para a sua gestão e fazer alocação adequada 
de riscos, condição indispensável para atrair capital privado e garantir uma relação público-
privada baseada em confiança e cooperação.

LEILÕES. O processo licitatório deve induzir à atração das empresas mais eficientes.

CONTRATOS SUSTENTÁVEIS. Contratos de longo prazo dependem de estabilidade 
regulatória e segurança jurídica.
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1) RECOMENDAÇÕES INSTITUCIONAIS:

• Fortalecimento das Agências Reguladoras e exercício de suas competências legais.  
Apoiar a aprovação das principais medidas propostas no âmbito do PL 6621/2016, no 
sentido de garantir agências reguladoras tecnicamente aptas, transparentes, dotadas de 
autonomia financeira e independência política, bem como de profissionais qualificados que 
possam exercer suas competências de maneira plena (ver página 34).

• Restabelecimento do equilíbrio entre gestão e controle da Administração Pública. 
Demarcar melhor os espaços decisórios, inclusive e especialmente dos órgãos de controle, 
bem como a garantia do enforcement aos dispositivos da Lei n. 13.665/2018, denominada 
Lei de Segurança Jurídica, por meio de sua aplicação no momento da atuação dos órgãos de 
controle. (ver página 36).

• Centralidade decisória. Superar o imobilismo institucional do setor rodoviário, por 
meio da articulação de ações no âmbito do governo, e da reafirmação do protagonismo do 
Ministério dos Transportes em âmbito federal e das Secretarias de Transportes em âmbito 
estadual na orientação e impulsionamento do setor (ver página 38).

2) RECOMENDAÇÕES REGULATÓRIAS:

• Aprimoramento da regulação e da segurança jurídica no setor rodoviário. Estabelecer 
procedimentos administrativos uniformes, claros e adequadamente previstos em Lei, com 
especificação de prazos definidos para tomada de decisão pela Administração Pública e 
regras de transição para alterações normativas. Adotar mecanismos legais e contratuais de 
controle de conflito de competências, para evitar decisões contraditórias e garantir a sua 
segurança jurídica. Faz-se necessária, ainda, a obrigatoriedade irrestrita de realização de 
análise de impacto regulatório previamente à edição de qualquer norma, de maneira que 
ela seja balanceada em seus efeitos práticos, proporcionalidade e adequação antes de sua 
efetiva adoção. Finalmente, tornar efetivos os mecanismos de transparência, participação 
social, comunicação e diálogo, especialmente no momento que antecede o exercício das 
funções normativa, fiscalizadora e sancionatória (ver página 40).

• Aprimoramento do processo decisório e medidas de governança. Definir de forma 
clara a competência de cada órgão e agente envolvido na concessão, sem sobreposições, 
além de se buscar a implementação de mecanismo de articulação entre os entes e, na 
medida do possível, porta única para o relacionamento com o particular. Deverão ser 
adotados padrões precisos de governança contratual entre o Poder Público e a conces-
sionária (ver página 38). 

II. RECOMENDAÇÕES
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• Não interrupção do cronograma atual do PPI. É importante assegurar a continuidade dos 
procedimentos para a modelagem das 9 rodovias federais já enquadradas como prioritárias 
no âmbito do marco institucional do PPI, adequando sua modelagem às considerações 
indicadas nessa agenda de recomendações (ver página 43).

• Financiamento de empreendimentos. Expandir as fontes e formas de financiamento 
e, ao mesmo tempo, equacionar os riscos do contrato para ampliar sua atratividade e 
financiabilidade. Expandir a desoneração de debêntures para o setor, fomentar operações 
financiadas pelo próprio projeto (Project finance) e mitigar riscos financeiros, como o risco 
cambial, podem se mostrar instrumentos eficazes para atrair tanto o capital doméstico quanto 
o estrangeiro (ver página 44).

• Estudos de viabilidade consistentes, consequentes e participativos. Adotar as 
melhores práticas na realização dos EVTEA (Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica 
e Ambiental), não admitindo “adaptações” para que caibam nas expectativas econômicas 
do Poder contratante. Deve-se superar limitações existentes na estruturação de projetos 
dos empreendimentos devido às restrições para contratação de projetos de engenharia 
(Lei 8666/93), além de criar mecanismos mais eficientes de apreciação e crítica dos 
estudos pelos interessados e pela própria comunidade, notadamente nas fases iniciais da 
modelagem (ver página 46).

• Alocação de riscos do contrato. Devem ser distribuídos de forma clara e objetiva entre o Poder 
Concedente e a concessionária, pré-definidos no contrato de concessão a partir de critérios 
racionais. Riscos que fogem ao controle da concessionária ou ao controle de quaisquer das 
partes não podem ser atribuídos exclusivamente à concessionária. É necessária a previsão 
de limites econômicos claros (tanto para a licitação quanto para a execução contratual) para 
riscos cuja quantificação não pode ser dimensionada a priori, como, por exemplo, custos de 
condicionantes ambientais, de desapropriação, de desocupação, de remoção de interferências 
e de remanejamento de população (ver página 54).

• Processos licitatórios que favoreçam a efetiva execução contratual. Resgatar o papel 
do plano de negócios de cada concorrente e da qualificação técnica dos licitantes, bem 
como privilegiar o modelo de ônus de outorga como critério de julgamento, conjugado 
com mecanismos que revertam tais recursos aos usuários de rodovias. Deve-se, ainda, 
acelerar o procedimento de licenciamento ambiental antes da licitação - obtenção da 
licença prévia e, sempre que possível, da licença de instalação (ver página 49).

3) RECOMENDAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÂO DE EMPREENDIMENTOS

• Planejamento integrado. Como requisito para se definir bons empreendimentos, deve 
haver um planejamento de curto prazo (24 meses), de médio prazo (5 anos) e de longo prazo 
(até 30 anos), com a análise cuidadosa dos impactos socioeconômicos, levando em conta as 
especificidades de tráfego, as características regionais e as necessidades de cada sistema 
rodoviário. O planejamento de longo prazo deverá ser prioridade em relação a projetos 
pontuais de infraestrutura, considerando-se os programas de investimentos e a coordenação 
entre as instâncias governamentais (como, por exemplo, o PPI, PNL ou programas federais, 
estaduais ou municipais de PPPs e Concessões). Sempre deverá haver tempo suficiente 
para a elaboração de estudos de viabilidade fundamentados, projetos básicos responsáveis, 
obtenção das licenças ambientais correspondentes, previsão antecipada de desapropriações, 
etc. (ver página 42).

ABCR14



• Procedimentos de reequilíbrio econômico-financeiro. Entender a sua normalidade em 
contratos de longo prazo, sujeitos a alterações para que sigam atendendo ao interesse público 
que norteou a contratação. Deve-se utilizar o critério de Fluxo de Caixa Marginal somente 
para novos investimentos e a recomposição da TIR da proposta para alterações no arranjo 
inicial da concessão. É necessário adotar, igualmente, mecanismos contratuais destinados a 
garantir a responsividade e tempestividade na análise dos pedidos de reequilíbrio, bem como 
a consideração única e concomitante de todos os eventos de desequilíbrio (ver página 55).

• Utilização de mecanismos alternativos de solução de controvérsias. Trata-se da adoção 
de cláusula fechada de arbitragem (previsão das condições essenciais da arbitragem no 
contrato de concessão, de maneira a evitar discussões no momento da controvérsia) e do 
estabelecimento de mecanismos contratuais permanentes e amigáveis de resolução de 
conflitos, como a previsão de dispute boards (juntas de especialistas independentes para a 
apreciação de questões técnicas) ou da mediação (ver página 57).

• Devolução amigável de concessões. Materializar a devolução amigável das concessões 
expressamente prevista pela Lei 13.448/2017, por meio da elaboração e publicação do 
Decreto que regulamentará o seu procedimento. Regular, igualmente, a metodologia de 
cálculo das indenizações relativas aos investimentos já realizados, para os casos previstos na 
Lei nº13.448/2017. (ver página 63).

• Outros aprimoramentos importantes na disciplina contratual. Tais como eliminar 
imprecisões quanto ao fator de produtividade, incorporar o compartilhamento de risco de 
demanda e de variações macroeconômicas extraordinárias, e regulamentar o processo de 
devolução de concessões (ver página 60).

As recomendações deste documento visam basicamente ao futuro do setor  
(“Novos Caminhos para Concessões de Rodovias no Brasil”). Mas nas discussões  
internas para elaboração do trabalho, ficou evidente a necessidade de se destacar 
algumas questões atuais enfrentadas pelas concessionárias na gestão dos seus 
contratos. Incluímos um sumário destas questões e propostas de solução no Box 2, 
página 32 (“Questões atuais enfrentadas pelas concessionárias”).
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NOVOS CAMINHOS PARA AS CONCESSÕES DE RODOVIAS NO BRASIL 17

A malha rodoviária nacional pavimentada – 
federal e estadual – é de 212.886 km, segundo 
a Confederação Nacional do Transporte (CNT)3, 
e por ela circula a maior parte das cargas 
transportadas no país. Segundo estudos recentes 
da Empresa de Planejamento e Logística (EPL)4 
e Fundação Dom Cabral (FDC)5, mesmo com 
a conclusão de todos os projetos atuais de 
novas ferrovias, os estudos indicam que o 
modal rodoviário ainda será predominante no 
transporte de cargas nos próximos 20 anos6.

A importância do transporte rodoviário 
implica que, além dos novos projetos, é ur-
gente investir na expansão da qualidade 
da malha existente, que não tem recebido 
investimentos suficientes sequer para sua 
manutenção. As defasagens existentes im-
pedem a expansão da economia.

Para destravar os investimentos em rodovias, 
é essencial atrair capitais privados domésti-
cos e internacionais, não só por conta da li-
mitação de recursos enfrentada pelos cofres 
públicos, mas também para melhorar a efi-
ciência das operações. Entretanto o capital 
privado tem muitas opções alternativas onde 
destinar seus recursos, no Brasil e no exterior. 
É preciso criar atratividade por meio de bons 
projetos, suportados por um planejamento 
de longo prazo de qualidade, de estabilidade 
regulatória e segurança jurídica.

O presente trabalho é resultado da avaliação 
de que, ao mesmo tempo em que o Brasil 
possui urgência em atrair investimentos 
privados, apresenta também grande potencial 
para tanto. A chave para transformar esse 
potencial em realidade consiste na superação 
dos seguintes desafios:

I. Restaurar ambiente favorável ao investi-
mento, o que contempla desde a estabilida-
de macroeconômica até a estabilidade de 
regras e segurança jurídica;

II. Restabelecer a confiança e a estabilidade 
no relacionamento entre público e privado;

III. Fortalecer as bases institucionais, regulató-
rias e negociais desse relacionamento, aper-
feiçoando os instrumentos e processos atuais.

Entendendo a importância dos investimentos 
em rodovias para o país, a ABCR apresenta 
neste documento propostas para aperfeiçoar o 
sistema de Concessões de Rodovias, tendo em 
vista o objetivo de ampliar a malha rodoviária 
e sua qualidade nos níveis federal e estadual.
O documento está organizado em quatro se-
ções, incluindo essa breve Introdução. 
Na Seção 2 são apresentadas observações so-
bre a situação da economia e os desafios para 
materialização do ambiente de estabilidade e 
crescimento econômico. 
A Seção 3 descreve alguns aspectos críticos do 
quadro corrente da infraestrutura, com foco 
no modal rodoviário. 
A Seção 4 sintetiza as propostas defendidas 
pela ABCR para criar um ambiente favorável às 
concessões via fortalecimento de instituições e 
aperfeiçoamento de instrumentos já existentes.
Além disso, o documento contém ainda três 
Apêndices: 
i. Breve descrição histórica dos programas fe-

derais e estaduais de concessão rodoviária; 
ii. Referência a experiências internacionais de 

países que utilizam modelos de concessões; e 
iii. Estatísticas de concessões de rodovias.

1 INTRODUÇÃO

3 Fonte: Pesquisa CNT de rodovias 2017.
4 Plano Nacional de Logística (PNL), divulgado pela EPL.
5 “Diagnóstico e Projeções para a Infraestrutura Logística de Transportes no Brasil”, pela Fundação Dom Cabral, julho/2018.
6 Ver a Seção 3 deste trabalho, página 23.
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A recuperação da economia brasileira, es-
pecialmente depois de vivida a maior crise 
econômica desde a década de 30, dependerá 
substancialmente da implementação de uma 
agenda econômica focada na garantia da es-
tabilidade macroeconômica, na expansão dos 
investimentos e em ganhos de eficiência. 
As perdas na economia brasileira foram signi-
ficativas nos últimos anos. O PIB se reduziu em 
cerca de 7% entre 2014 e 2016, os investimen-
tos recuaram quase 30% entre 2014 e 2017 e as 
perdas de empregos formais totalizaram cerca 
de 3 milhões, sendo que o setor da construção 
respondeu por 35% deste montante. O índice 
ABCR também acompanhou o contexto de dete-

rioração econômica recente, apresentando que-
das consideráveis no período, especialmente no 
fluxo de veículos pesados como ilustrado no box 
ao fim desta Seção (página 21).
A situação fiscal permanece um grande desafio. 
Além do elevado endividamento do setor 
público, as contas seguem no vermelho, com 
gastos acima da arrecadação, mesmo excluindo-
se as despesas com juros. Para cumprimento de 
metas e regras fiscais, o governo tem diminuído 
substancialmente as despesas discricionárias 
(que é onde pode agir, ainda que representem 
apenas 10% do orçamento). Nesta categoria, 
a variável recorrente de ajuste tem sido os 
investimentos públicos.

A situação fiscal tem impedido, inclusive, a 
realização do investimento necessário para 
a manutenção da infraestrutura corrente. 
Seriam necessários investimentos próximos 
a 2,5% do PIB7 para manter o estoque de 
capital existente, percentual acima dos 2% 
registrados nos últimos 20 anos. Ressalte-
se que este percentual é menos da metade 
da média dos investimentos dos BRICS no 
período, sem contar a China.
Em estudo recente do FMI8, com foco na Amé-
rica Latina, aponta-se que investimentos de 
qualidade em infraestrutura não só elevam o 

crescimento econômico como potencializam 
os investimentos de forma geral, criando, 
portanto, significativos benefícios econômi-
cos à sociedade.
Para o País aumentar sua taxa de investimen-
to, entretanto, é necessário que equacione sua 
situação fiscal, reduzindo a despoupança pú-
blica. A diminuição da drenagem da poupança 
doméstica para financiamento do governo é 
o que permitirá maior disponibilidade de re-
cursos para financiamento dos investimentos, 
motor necessário para que o país cresça, gere 
emprego e distribua riqueza pela sociedade.

INFRAESTRUTURA SOFRE COM LIMITAÇÃO FISCAL

2 CONTEXTO ECONÔMICO: PROBLEMAS E DIREÇÃO

7 Relatório do Banco Mundial (2017). Ver nota de rodapé 2
8 Disponível em: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/02/14/The-Growth-Return-of-Infrastructure-in-
Latin-America-44663>. Acesso em: 12/07/2018.
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Neste contexto, a evolução dos investimentos 
em infraestrutura depende da participação 
do capital privado. Sua presença não deve 
apenas compensar a falta de recursos públi-
cos, mas também trazer eficiência na realiza-
ção e gestão desses investimentos e projetos, 
contribuindo para o crescimento econômico. 
No entanto, a mudança de mentalidade em 
relação ao capital privado ainda se faz neces-
sária, dado que alguns setores do governo (e 
da sociedade) ainda veem o setor privado e o 
lucro com desconfiança.
Recursos privados existem principalmente nos 
mercados internacionais, onde as baixas taxas 
de juros dos países desenvolvidos tornam 
atraentes as oportunidades de investimentos 
nos países em desenvolvimento. 
O investidor privado precisa de regras está-

veis e segurança jurídica, notadamente no 
tocante às formas claras e objetivas de solu-
ção de controvérsia em que o Poder Público 
faça parte. Quanto mais claras as regras e a 
segurança em relação a seu cumprimento, 
maior o interesse, a competição entre inves-
tidores e, consequentemente, os benefícios à 
sociedade em termos de quantidade, quali-
dade do serviço e preço.
Países com instituições frágeis e que não 
oferecerem garantias ao setor privado, quando 
conseguem atrair o investidor, pagam muito 
mais caro pelos serviços prestados, dado o 
maior risco e incerteza inerente ao negócio.
Assim, o desafio de estabelecer condições para 
atrair o capital privado nacional e internacional 
pressupõe assumir de fato uma agenda de 
entendimento e respeito com os investidores.

Por sua vez, garantir condições mais amigáveis 
ao capital privado também significa promover 
melhorias em gestão e planejamento. Em 2017, 
o Banco Mundial divulgou um relatório9 o qual 
“sugere que mudanças mais fundamentais na 
configuração institucional do planejamento e 
regulamentação da infraestrutura e no sistema 
orçamentário do Brasil serão necessárias 
para superar as ineficiências resultantes de 
processos decisórios fragmentados e da troca 
de favores políticos”.

Da mesma forma, deve-se prover linhas de 
crédito adequadas ao financiamento dos em-
preendimentos, seja por meio de bancos de fo-
mento, ou da criação de condições favoráveis 
no mercado de crédito privado. Entre outros 
pontos discutidos na Seção 4 deste trabalho, 
a ampliação de diferentes modalidades de fi-

nanciamento, como Project Finance – financia-
mento com o fluxo de caixa gerado pelo em-
preendimento como garantia- é essencial para 
atrair a iniciativa privada para o setor.
Para o Brasil sair desta armadilha de baixo 
investimento em infraestrutura, o presente 
estudo apresentará propostas que, em sua 
essência, enxergam na atração do capital 
privado a saída para a execução de projetos 
relevantes de investimentos, focados em 
infraestrutura de transporte.
Ainda que o País já tenha um histórico 
importante com concessões de rodovias, a 
experiência mostra que, diante da urgente 
necessidade de melhora na infraestrutura de 
transporte do País, este modelo precisa ser 
aperfeiçoado e expandido tanto no âmbito 
federal quanto no estadual.

NECESSIDADE DE CAPITAL PRIVADO COMO COMPLEMENTO  
AO INVESTIMENTO PÚBLICO

PROBLEMAS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO

9 Relatório do Banco Mundial (2017). Ver nota de rodapé 2.
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O índice ABCR de atividade foi criado em 2002, a partir da parceria da Associação Brasileira 
de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e Tendências Consultoria Integrada. O objetivo 
do indicador é medir o fluxo de veículos das rodovias pedagiadas sob concessão privada. 
O índice tem se mostrado um importante instrumento para mensurar o desempenho 
da economia brasileira. Seu dinamismo tem estreito relacionamento com a atividade de 
importantes setores, como indústria, comércio e serviços.

BOX 1 - Índice ABCR

Fonte: ABCR, 2018.

FIGURA 1 - ÍNDICE ABCR: O TERMÔMETRO DA ECONOMIA
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3 INFRAESTRUTURA, ENGRENAGEM  
    DO CRESCIMENTO

3.1 A FALTA DE INFRAESTRUTURA COMPROMETE O FUTURO
A riqueza de uma nação depende da sua 
capacidade de produção e consumo de bens 
e serviços. Nesse contexto, uma eficiente 
infraestrutura de transportes é elemento 
central na potencialização dessa capacidade. 

Conforme resume a figura abaixo, que relaciona 
o PIB per capita de 80 países com suas respec-
tivas posições no ranking de desenvolvimento 
em infraestrutura, não existe país economica-
mente desenvolvido sem infraestrutura forte.

FIGURA 2 - Relação entre infraestrutura e PIB per capita

Fonte: Fórum Econômico Mundial10.

10 Global Competitiveness Report 2017-2018, Fórum Econômico Mundial, 2017. Disponível em: http://www3.weforum.org/
docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf 
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Nos últimos 20 anos, o Brasil investiu, na mé-
dia anual, 2% do PIB em infraestrutura. Em 
2017, o País registrou sua pior taxa histórica, 
investindo apenas 1,4% do PIB. Como, resul-
tado o estoque atual de infraestrutura tem 
decaído. Em 2016, o valor de todos os ativos 
físicos de infraestrutura em relação ao PIB era 
de 12,1%, substancialmente inferior àquele 
observado, por exemplo, em 1984 – 21,4%13.
De acordo com relatório do Banco Mundial14, o 
montante investido é muito menos do que o ne-
cessário para apenas manter em boas condições 
o estoque atual de infraestrutura disponível no 
território nacional. O relatório mostra que a ma-
nutenção do estoque de infraestrutura brasileira 
exigiria investimento anual médio de 2,4% do PIB. 

Nos casos das rodovias, de acordo com o Anuá-
rio CNT do Transporte 2018, o crescimento da 
malha entre 2009-2017 foi de apenas 0,45%. 
Mas, neste período, a frota de caminhões cres-
ceu 34,26% (evoluindo de 2,026 milhões para 
2,72 milhões) e de automóveis cresceu 53,22% 
(de 34,536 milhões para 52,916 milhões). A 
discrepância desses números é um registro 
muito preocupante da situação da rede rodo-
viária do Brasil nos próximos anos.
Para efeitos de comparação, os países da 
América Latina investem entre 2,4 e 3,2% do 
seu PIB em infraestrutura. O Chile por exemplo, 
investiu na última década mais de 4% do PIB 
em estrutura básica, enquanto o Brasil não 
alcançou média de 2,5% no período15.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, em 
2017, o Brasil, 8ª economia mundial, era 
considerado o 73º país em um ranking de 
infraestrutura com 137 países16. Quando 
comparada apenas a qualidade das rodo-

vias, a posição brasileira cai para 103º. Tais 
posições são incompatíveis com o tamanho 
da economia brasileira e, principalmente, 
com sua arrecadação pública, como mostra 
a tabela a seguir. 

O BRASIL INVESTE POUCO

O BRASIL OCUPA A 73ª POSIÇÃO EM RANKING DE INFRAESTRUTURA

11 Stupack, J. M. Economic Impact of Infrastructure Investment. (CRS Report R44896). Washington, D.C.: Congressional 
Research Service.
12 “Impacto econômico e social da paralisação das obras públicas”. CBIC, 2018. Disponível em: https://cbic.org.br/wp-
content/uploads/2018/06/Impacto_Economico_das_Obras_Paralisadas.pdf. Acesso em: 29/07/2018.
13 Ver: “Um risco de ruptura na infraestrutura de transportes”, Prof. Paulo Tarso Vilela de Resende, Broadcast, Agência 
Estado, 19/07/2018 . Reprodução autorizada pelo autor.
14 Relatório do Banco Mundial (2017). Ver nota de rodapé 2.
15 Ver: “Investimento em Infraestrutura e Recuperação da Economia”, CBIC , 2015. Disponível em: https://cbic.org.br/wp-
content/uploads/2017/11/Investimento_Em_Infraestrutura_e_Recuperacao_da_Economia_2015.pdf. Acesso em: 12/07/2018.
16 Fórum Econômico Mundial, 2017. Ver nota de rodapé 10.

O investimento em qualquer tipo de infraestru-
tura – transporte, comunicação, energia ou sane-
amento – impacta os níveis de emprego e renda 
direta e indiretamente, seja pela contratação de 
mão-de-obra no próprio setor ou pelos ganhos 
de eficiência e produtividade provocados em ou-
tros setores, que por sua vez representam redu-
ção de custos e criação de condições para novos 
empreendimentos11, criando um círculo virtuo-

so de promoção do desenvolvimento econômico.
Um estudo da Câmara Brasileira da Indústria 
de Construção (CBIC)12 mostra que, se as atu-
ais obras paradas no País fossem retomadas 
e concluídas, haveria adição de 1,8% ao PIB 
brasileiro no curto e médio prazos, o que sig-
nifica um acréscimo de R$ 115,1 bilhões no 
produto nacional e uma elevação de 0,65% na 
capacidade de crescimento da economia.

INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DETERMINAM CRESCIMENTO
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QUALIDADE  
DAS RODOVIAS INFRAESTRUTURA

TAMANHO  
NA ECONOMIA 

MUNDIAL (2016)

RECEITAS DO GOVERNO 
GERAL17 (% PIB, PROXY  

DE ARRECADAÇÃO)

Chile 24º 41º 41º 22,63%

Equador 29º 72º 62º 32,00%

Panamá 49º 37º 72º 20,75%

México 52º 62º 15º 24,82%

Trinidad  
e Tobago 66º 59º 106º 23,34%

Uruguai 95º 45º 75º 29,55%

Argentina 96º 81º 21º 34,07%

Brasil 103º 73º 8º 30,12%

Peru 108º 86º 49º 18,22%

Colômbia 110º 87º 39º 25,63%

Costa Rica 123º 65º 73º 13,95%

TABELA 1 - Infraestrutura e indicadores de renda na América Latina
(países selecionados)

Fonte: Fórum Econômico Mundial, Banco Mundial18 e FMI19.
Nota: Os dados referentes às receitas do governo geral em 2017 para Chile, Costa Rica, Equador e Panamá são estimativas 
por parte do FMI.
Elaboração: Tendências.

Em relação aos BRICS, a situação do Brasil não 
é diferente: Rússia (35º), Índia (66º), China 
(46º) e África do Sul (61º) possuem infraestru-
tura significativamente superior à brasileira.
Além de baixo investimento histórico, o Brasil 
sofre também com queda no nível de investi-
mento em períodos mais recentes. Os gráficos 
a seguir mostram os aportes em infraestrutura 
de transporte terrestre e infraestrutura total 
no País entre 1980 e 2015, indicando que não 

foram promovidos investimentos privados su-
ficientes para fazer frente à queda nos investi-
mentos públicos. 
Naturalmente, se nada for feito a respeito, 
tendo em vista a constatação de que o País 
sequer investe os recursos necessários para 
manter sua infraestrutura atual, a situação 
da infraestrutura de transportes brasileira 
tende a piorar significativamente nos pró-
ximos anos.

17 O conceito de governo geral envolve as três esferas de governo  - central, estadual e municipal - , exceto o Banco Central e 
órgãos de administração indireta, como empresas estatais.
18 Os dados de ranking de qualidade de rodovia e infraestrutura encontram-se disponíveis em: http://www3.weforum.org/
docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf. Acesso em: 11/07/2018. 
Os dados sobre tamanho da economia encontram-se disponíveis em: http://databank.worldbank.org/data/reports.
aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.CD#. Acesso em: 15/08/2017.
19 Disponível em: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx. Acesso em: 15/08/2018.



ABCR26

1980-1988 1980-1988

1,36

1990-2000 1990-20002011-2015 2011-2015

INFRAESTRUTURA TOTAL TRANSPORTE TERRESTRE

3,82

0,54
0,32

0,86

2,08
2,37

5,18

0,19
0,62

0,38
0,24

0,09
0,1

1,07
1,19

1,3
0,89

FIGURA 3 - Investimento em infraestrutura no Brasil
(em % do PIB)

Fonte: Banco Mundial20. Elaboração: Tendências.
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3.2 O PROBLEMA DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

O PESO DAS RODOVIAS NA MATRIZ DE TRANSPORTE
Há pelo menos 60 anos, as rodovias foram 
escolhidas como o principal meio de transporte 
nacional. O boom ocorrido com JK no Plano de 
Metas foi reforçado tanto no governo militar 
quanto durante os anos 90, quando tiveram 
início as iniciativas de concessões das rodovias. 
Pesquisas e estudos têm evidenciado o papel 
fundamental das rodovias tanto no presente 
quanto no futuro do Brasil. Por exemplo, o 
Plano Nacional de Logística (PNL)21 e um es-
tudo recente publicado pela Fundação Dom 
Cabral (FDC) evidenciam que não há previ-

sões de mudança significativa na participa-
ção do modal rodoviário na matriz de trans-
portes nacional. 
De acordo com o trabalho da FDC22, caso seja 
concretizada uma série de obras e inversões 
previstas até 2035, a divisão de modais pouco 
será alterada. As rodovias continuarão a con-
centrar, aproximadamente, 50% do transporte 
de cargas, em relação aos atuais 52,7%, en-
quanto o transporte ferroviário, por exemplo, 
apresentará ligeiro aumento na sua participa-
ção, saindo de 27,2% para 30,5%, em 2035.

20 Relatório do Banco Mundial (2017). Ver nota de rodapé 2.
21 A Empresa de Planejamento e Logística é responsável pelo Plano Nacional de Logística (PNL), que sugere quais são os 
empreendimentos necessários para se otimizar a infraestrutura de logística até o ano de 2025. 
22 O trabalho da FDC (ver nota de rodapé 5), entre outros pontos, compreende uma malha rodoviária pavimentada mais extensa 
(195,2 mil km) do que aquela prevista no Plano Nacional de Logística (PNL), próxima do valor informado pelo Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação. Por esse motivo, foram adotadas as previsões da FDC neste documento. Ver dados do Ministério 
dos Transportes em: < http://www.transportes.gov.br/component/content/article.html?id=5341>. Acesso em: 18/07/2018.
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Uma observação interessante a ser conside-
rada na distribuição modal das cargas é a 
influência do transporte de minério de fer-
ro, feito especificamente por meio de ferro-
vias ou dutos (o uso de caminhões só ocor-

re no ambiente de exploração). Se a divisão 
modal não incluísse o minério de ferro, o 
peso atual do modal rodoviário se elevaria 
de 52,7% para 70%. E o modal ferroviário 
seria reduzido de 27,2% para 8%.

2015 2025 2035

MODAL TRILHÃO TKU % TRILHÃO TKU % TRILHÃO TKU %

Rodoviário 0,724 52,7% 0,847 50,1% 0,98 50,3%

Ferroviário 0,373 27,2% 0,527 31,2% 0,594 30,5%

Aquaviário* 0,232 16,9% 0,273 16,1% 0,314 16,1%

Dutoviário 0,044 3,2% 0,044 2,6% 0,061 3,1%

Total 1,373 1,691 1,949

TABELA 2 - Divisão modal da produção de transporte de cargas

Fonte: Fundação Dom Cabral. (ver nota de rodapé 5).
 *O transporte aquaviário inclui a modalidade hidroviária e de cabotagem.

Importante destacar que apesar da pequena 
queda na participação do modal rodoviário, 
devido ao aumento absoluto na demanda de 
transporte de cargas, a quantidade de cargas 
transportadas em rodovias passará de 0,724 

trilhão de TKU23 para 0,98, – um aumento de 
35% em um sistema de transportes já satu-
rado –, o que exige ainda mais investimentos 
em ampliação e aumento da capacidade da 
malha existente.

23 TKU refere-se a toneladas quilômetros úteis, que compreende a soma dos volumes de cargas em toneladas multiplicados 
pela extensão das respectivias viagens em quilômetros.
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FIGURA 4 - Densidade da malha rodoviária pavimentada por país
(valores em km/1000 km2)

Fonte: Confederação Nacional de Transportes (CNT) com dados do Sistema Nacional de Viação (SNV) e da Central de 
Inteligência Americana (CIA).
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A BAIXA COBERTURA E QUALIDADE DA MALHA RODOVIÁRIA POR PAÍS
Apesar dessa proeminência da malha rodoviária, o Brasil ainda possui baixíssima densidade de 
rodovias pavimentadas quando comparado a outros países, conforme ilustrado na figura abaixo.

Deve-se registrar, porém, que a qualidade da 
malha rodoviária no Brasil reflete realidades 
muito diferentes. Cerca de metade das auto-
estradas do País está concentrada no estado 
de São Paulo, sem dúvidas a região do Bra-
sil com a melhor infraestrutura rodoviária. 

A rede de São Paulo possui 23 km por 1.000 
km2 de área territorial, o que a coloca em 
destaque em relação a outros estados ou pa-
íses desenvolvidos. No estado da Califórnia, 
por exemplo, a densidade é de 16 km por 
1.000 km2, e na França de 21 km24.

24 Autoestrada é um termo utilizado para denominar qualquer rodovia asfaltada, com pelo menos duas faixas de rolamento 
em cada sentido e idealmente – mas nem sempre – sem cruzamentos em nível ou impedimentos como semáforos ou 
lombadas (nos Estados Unidos ela seria chamada interstate, freeway ou expressway; no Reino Unido seria motorway e na 
Alemanha seria Autobahn). “Infraestrutura rodoviária no Brasil: para onde vamos?”, Bain & Company (2016).
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A QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
Além da baixa densidade nacional da malha 
rodoviária, o País enfrenta ainda o problema da 
baixa qualidade dos serviços oferecidos pelas 
rodovias existentes. Segundo Banco Mundial25, 
cerca de 44% da malha rodoviária enfrenta 
algum tipo de deficiência, como necessidade 
de recuperação, ampliação ou pavimentação.
O estudo da FDC26 indica resultados similares 
aos do Banco Mundial, 45,3% do tráfego rodovi-

ário encontra-se em rodovias com baixos níveis 
de serviço (níveis de serviço D, E e F)27. Não há 
perspectiva de melhora desse quadro, o qual 
tende a se agravar ao longo do tempo, tendo em 
vista o crescimento projetado para o tráfego e a 
constante necessidade de manutenção e adequa-
ção das vias já existentes. A figura abaixo mostra 
a projeção da FDC para a distribuição do tráfego 
por nível de serviço (categorias A a F) até 2025.

FIGURA 5 - Distribuição do tráfego na malha rodoviária por nível de serviço

Fonte: Fundação Dom Cabral28.
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25 Relatório do Banco Mundial (2017). Ver nota de rodapé 2.
26 FDC (2018), ver nota de rodapé 5.
27 Os níveis de serviço são calculado pela relação entre o volume de tráfego e a capacidade viária instalada em cada trecho 
rodoviário. Segundo o manual HCM 2010, o serviço é classificado em 6 níveis:
   • A (Fluxo Livre) – Concentração bastante reduzida. Conforto e conveniência: ótimo; 
   • B (Fluxo estável) – Concentração reduzida. Conforto e conveniência: bom; 
   • C (Fluxo estável)- Concentração média. Conforto e conveniência: regular; 
   • D (Próximo do fluxo instável) – Concentração alta. Conforto e conveniência: ruim; 
   • E (Fluxo instável) – Concentração extremamente alta. Conforto e conveniência: péssimo;
   • F (Fluxo forçado) – Concentração altíssima. Conforto e conveniência: inaceitável.
28 Ver nota de rodapé 5.
29 Vide Edição da Pesquisa CNT de rodovias (2017).
30 Relatório do Banco Mundial (2017). Ver nota de rodapé 2.

A AVALIAÇÃO DAS RODOVIAS CONCEDIDAS
As rodovias concedidas ao setor privado são 
mais bem avaliadas do que aquelas adminis-
tradas pelo setor público. Conforme dados da 
Confederação Nacional de Transporte29, em 
2017, todas as 19 melhores rodovias do Bra-
sil estavam sob regime de concessão, apre-
sentando taxa de aprovação por parte dos 
usuários muito superior às rodovias públicas. 

Nas rodovias concessionadas, 74% dos usu-
ários avaliam a qualidade como ótimo/bom, 
23% como regular e 3% como ruim/péssimo. 
Já em rodovias públicas, as taxas são, respec-
tivamente, 27%, 39% e 34%.
De acordo com o Banco Mundial30, mais de 
40% das ineficiências rodoviárias são veri-
ficadas no Sudeste do País, região de maior 
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PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO E PARTICIPAÇÃO PRIVADA
Apesar da evidente necessidade de maiores 
investimentos em infraestrutura rodoviária, 
é fácil concluir que, em um ambiente de 
lenta recuperação econômica e intensa 
restrição fiscal, muito dificilmente os recursos 
necessários poderão vir dos cofres públicos. 
Por isso, torna-se imprescindível que a ini-
ciativa privada se envolva nos investimentos 
rodoviários, contribuindo ativamente com o 
desenvolvimento do setor.
Ao mesmo tempo em que o Brasil tem urgên-
cia em atrair investimentos privados, tam-
bém mostra grande potencial para isso. No 
entanto, transformar esse potencial em re-
alidade significa superar desafios como: (a) 
restaurar um ambiente favorável ao investi-
mento, contemplando tanto a estabilidade 
macroeconômica como a estabilidade de re-
gras, e promovendo segurança jurídica; (b) 
restabeler a confiança e a estabilidade no re-
lacionamento entre setor público e privado; 
e (c) fortalecer as bases institucionais, regu-
latórias e negociais desse relacionamento, 
com aperfeiçoamento dos instrumentos e 
processos atuais.

O País não pode esperar mais por soluções que 
se anunciam como inovadoras, mas que já se 
mostraram limitadas no passado e que, acima 
de tudo, comprometem o futuro. “O Brasil re-
quer planejamento de longo prazo, com proje-
tos estruturantes assumidos e protegidos pela 
sociedade e inseridos numa agenda de Estado 
para a infraestrutura. Mas os planos devem 
combinar a melhoria da eficiência rodoviária 
constante com a reestruturação planejada da 
atual matriz multimodal de transporte. É fun-
damental criar um ambiente seguro e confiável 
para o investimento privado em parceria com 
o setor público, que conectem o agora e o ama-
nhã. Caso contrário, teremos sempre um país 
sem fluência logística e sem competitividade.”32

Tendo em vista a importância dos investimen-
tos em rodovias para o Brasil e a consequente 
necessidade de se planejar e atrair a iniciativa 
privada, a ABCR apresenta na próxima Seção 
deste trabalho as suas propostas para aperfei-
çoar o sistema de concessões de rodovias do 
País, com os propósitos de ampliar e qualificar 
a malha rodoviária nacional tanto no nível fe-
deral quanto estadual.

31 Relatório do Banco Mundial (2017). Ver nota de rodapé 2.
32 Prof. Paulo Tarso Vilela de Resende. Ver nota de rodapé 13.

tráfego de bens e pessoas. O congestionamen-
to da rede e a má elaboração de projetos são 
as principais causas deste cenário, responsá-
vel por substanciais números de acidentes e 
mortes nas rodovias brasileiras. 
Além do imensurável problema dos feri-
mentos e mortes, a má qualidade das es-
tradas traz consigo também perdas econô-
micas relevantes. Limita o crescimento de 
setores que dependem de capilaridade de 
transporte para expandir, aumenta os cus-
tos logísticos em todo o País e comprome-
te a competitividade da economia nacional, 
sempre com consequências negativas para 
o desenvolvimento econômico.

Segundo o mesmo estudo do Banco Mundial, 
se o Brasil solucionasse as ineficiências de 
alocação na matriz multimodal de transportes 
e as ineficiências de operação no sistema de 
rodovias federais, poderia potencialmente 
economizar 1,4% do PIB.
Em termos monetários, a lacuna de investi-
mentos em rodovias também é grande. En-
tre 2006 e 2015, o investimento em trans-
portes no Brasil ficou próximo a US$ 118 
bilhões (preços de 2015), e seriam neces-
sários, para os 10 anos subsequentes, US$ 
352 bilhões31. Isto significaria um aumento 
de 198% nos níveis históricos da década, ou 
seja, de US$ 234 bilhões.
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Para além de solucionar o presente, há que se 
equacionar o futuro e desenhar novos caminhos 
para a parceria entre Estado e iniciativa privada 
no setor de rodovias. Para as novas concessões 
e, sobretudo, para destravar os urgentes inves-
timentos no setor, a ABCR sugere propostas 
objetivas e claras para o aperfeiçoamento dos 
processos e procedimentos inerentes às Con-
cessões de Rodovias, em três grandes frentes: 

I. a reafirmação de papéis institucionais e a 
promoção da articulação entre os atores 
governamentais;

II. o aprimoramento da regulação e segu-
rança jurídica;

III. o foco na implementação eficaz de empre-
endimentos, desde o seu planejamento, até 
a modelagem e execução contratual.

4 NOVOS CAMINHOS PARA CONCESSÕES
    DE RODOVIAS NO BRASIL

As recomendações deste documento visam 
basicamente ao futuro do setor (“Novos 
Caminhos para Concessões de Rodovias no 
Brasil”). Mas nas discussões internas para 
elaboração do trabalho, ficou evidente a 
necessidade de se destacar algumas questões 
atuais enfrentadas pelas concessionárias na 
gestão dos seus contratos. 
Incluímos um sumário destas questões e 
propostas de solução no início desta Seção 
(Box 2, abaixo - “Questões atuais enfrentadas 
pelas concessionárias”). 
Um caso especial é a importância de tratar 

das concessões da terceira etapa do programa 
federal, que foram severamente afetadas pela 
crise econômica que se seguiu aos leilões 
(ver Apêndice 1, página 65). Trata-se de uma 
infraestrutura de extensão superior a dos novos 
projetos de concessão atualmente na pauta no 
governo federal. A prospecção da concessão 
de novos trechos rodoviários deve ser tratada 
pelo menos com a mesma prioridade do 
equacionamento das questões ainda não 
resolvidas no parque de concessões existente. 

Pensar o futuro significa, obviamente, olhar o 
presente e dele tirar as lições necessárias.

4.1 RESOLVER O PRESENTE, APONTAR PARA O FUTURO
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BOX 2 - Questões atuais enfrentadas pelas concessionárias

Adoção de prazos peremptórios para 
tomada de decisão pela Administração 
Pública no curso da modelagem e 
execução dos contratos de concessão

Superar o clima de desconfiança, através 
da implementação de canais de diálogo 
transparentes, para interação entre os 
interessados (Agências reguladoras, órgãos 
de controle e concessionárias) com o intuito 
de discutir e definir parâmetros claros para 
avaliação dos pleitos de reequilíbrio

Garantir a responsividade e tempestividade 
na análise dos pedidos de reequilíbrio, 
bem como a possibilidade de suspensão de 
investimentos (exceto os emergenciais) até 
que seja realizado o reequilíbrio

Abandono da prática de realização parcial de 
reequilíbrio sem a consideração de todos os 
eventos que ensejaram impacto na equação 
econômico-financeira do contrato

Reconhecimento do caráter não 
gerenciável de tais riscos, impedindo 
que a concessionária possa sofrer as 
consequências econômicas negativas 
(sanções e descontos) pela sua ocorrência

Silêncio ou demora da Administração 
Pública para prover respostas às demandas 
das concessionárias

Desconfiança em relação aos pleitos de 
reequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato de concessão

Deterioração da situação financeira 
do contrato de concessão em razão da 
defasagem temporal entre a ocorrência de 
um evento desequilibrador e o tempo até a 
realização do reequilíbrio

Tratamento burocrático dos elementos 
de recomposição do contrato, com a 
aplicação automática de descontos que não 
consideram a integralidade dos eventos que 
geraram alterações contratuais

Responsabilização indevida da 
concessionária por riscos não gerenciáveis 
(entraves na obtenção de licenciamento 
ambiental ou de obras, riscos de 
desapropriação)

SOLUÇÕES PROPOSTASPRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS 
PELAS CONCESSIONÁRIAS

Reconhecimento do caráter extraordinário 
da situação macroeconômica, com a 
repactuação de investimentos de maneira a 
garantir a continuidade da concessão

Ajuste da aplicação do fator D, para 
contemplar mecanismos que permitam a 
mensuração proporcional e progressiva do 
cumprimento dos investimentos

Desconsideração das circunstâncias 
macroeconômicas extraordinárias e de seus 
impactos na concessão

Aplicação do Fator D33 de forma binária 
(cumpriu/não cumpriu), desconsiderando 
o cumprimento parcial (investimento 
realizado pela Concessionária)

33 O Fator D é um mecanismo preestabelecido no contrato de concessão que visa a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato para os casos de inexecução de obras e serviços previstos na concessão, de acordo com os Parâmetros Técnicos e Parâmetros 
de Desempenho, estimando o seu impacto no fluxo de caixa. Assim, caso uma obra ou serviço não seja executado, o correspondente 
impacto dessa inexecução será retirado da tarifa. Este fator não constitui uma espécie de penalidade. Para mais informações sobre 
Fator D sugere-se ver o item 4.4.4.2 (página 60).
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BOX 2 - Questões atuais enfrentadas pelas concessionárias | Continuação

Aplicação efetiva da obrigatoriedade 
de análise de impacto regulatório 
para aprimorar a qualidade das 
decisões que alterem direitos, inclusive 
alterações legislativas (PLs) e decisões 
administrativas

Adoção de medidas para destravar os 
compromissos de financiamento e curar os 
efeitos de seu retardamento

Aprimorar a aplicação de sanções 
contratuais e a fixação de seu valor 
econômico, evitando que se transformem 
em um procedimento desvinculado das 
finalidades da concessão 

Administração de contratos em curso 
sem tomadas de decisões unilaterais 
ou contrárias ao que está pactuado em 
contrato. Caso se façam necessárias, 
que tais decisões sejam acompanhadas 
da célere quantificação de seu 
impacto econômico e da consequente 
recomposição do equilíbrio, observando 
os prazos contratuais de respostas e 
resolução de conflitos

Reconhecimento das consequências 
econômicas do exercício deficiente do 
poder de polícia no âmbito das concessões 
(análogo a “fato do príncipe”)

Regulamentação e implementação do 
mecanismo de devolução amigável 
de concessões prevista na Lei nº 
13.448/2017, além de definir a 
metodologia de cálculo das indenizações 
relativas aos investimentos já realizados

Edição de Leis e tomada de decisões 
arbitrárias, contraditórias e/ou 
despropositadas que provocam efeitos 
econômicos negativos sobre a concessão 
(por exemplo, isenção de pedágio para 
eixos suspensos)

Não concretização das condições de 
financiamento anunciadas pelo BNDES

Aplicações de sanções de forma automática 
e descolada do propósito para o qual foram 
estabelecidas

Tomada de decisões arbitrárias e/ou 
delonga na tomada de decisão por conta 
dos administradores públicos causando 
impactos econômicos negativos nos 
contratos existentes e insegurança 
jurídica para o setor, inibindo a atração de 
investidores, financiadores e restringindo 
opções no mercado segurador

Impactos econômicos negativos decorrentes 
da falta do exercício do poder de polícia 
por parte do estado quanto ao controle e 
fiscalização de pesagem de veículos, evasão 
de tráfego e controle de velocidade

Concessões que deixaram de ser 
economicamente viáveis a partir da crise 
macroeconômica (em especial as da terceira 
etapa do programa federal de concessões)

SOLUÇÕES PROPOSTASPRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS 
PELAS CONCESSIONÁRIAS
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A falta de alinhamento institucional entre os 
órgãos da administração pública responsáveis 
pela condução dos processos administrativos 
de concessões de rodovias não apenas dificulta 
a gestão das concessões já existentes, como 
também atrapalha o andamento das novas 
concessões, que não chegam a se concretizar. 
A multiplicidade de atores estatais demanda 
intensa coordenação de ações e competências e 
nem sempre facilita o processamento eficaz de 
empreendimentos e investimentos. 

As Agências Reguladoras responsáveis por 
impulsionar e protagonizar essa atividade 
vêm enfrentando verdadeira paralisia em 
sua atuação, seja em função do sistemático 
questionamento de suas decisões de mérito e 
responsabilização de seus servidores, seja em 

decorrência de ingerências políticas sobre seus 
atos, seja ainda por carecerem dos recursos 
econômicos ou humanos necessários para fazer 
face às suas incumbências institucionais.
O quadro agrava-se pela dificuldade de diá-
logo e entendimento entre estes órgãos e as 
entidades responsáveis pelo controle externo 
de suas iniciativas, notadamente Ministério 
Público e Tribunais de Contas. No caso dos 
Tribunais de Contas (e, especificamente, do 
Tribunal de Contas da União), sua atuação 
contribuiu para o chamado “apagão das cane-
tas” que atualmente é enfrentado pelo setor 
de infraestrutura rodoviária, prejudicando 
substancialmente a condução dos contratos.
Esses três desafios institucionais passam a ser 
abordados abaixo.

4.2 DESAFIOS E PROPOSTAS INSTITUCIONAIS

Ganhou força, nas últimas décadas, um modelo 
pelo qual a intervenção do estado na economia 
e a consecução dos interesses públicos é cen-
trada na regulação indireta estatal, por agên-
cias reguladoras independentes. Esse modelo 
aposta em uma regulação técnica, com funda-
mento na racionalidade econômica e conheci-
mento setorial, buscando a isenção contra os-
cilações e ingerências políticas. 
A criação de agências reguladoras indepen-
dentes no direito brasileiro teve, portanto, 
como lógica (i) priorizar uma regulação téc-
nica e sistêmica em detrimento de regulações 
políticas e pontuais; (ii) concentrar expertise 
e conhecimento para otimizar decisões e (iii) 
centrar a atuação estatal em sua vertente re-
gulatória, ao invés de garantir a satisfação dos 
interesses públicos pela atuação direta (em-
presarial) do Estado. 
Entretanto, os instrumentos legais adota-

dos para que as Agências atinjam tais pro-
pósitos - a independência política ante os 
governos aos quais as agências estão vin-
culadas, a sua autonomia administrativa e 
orçamentária, e a autoridade técnica face 
ao mercado e aos agentes regulados - vêm 
sendo relativizados e minorados.

A autonomia financeira das Agências tem 
sido vítima de contingenciamentos orçamen-
tários que sufocam sua gestão financeira, es-
pecialmente intensificados por conta da cri-
se fiscal atual. Igualmente, os instrumentos 
dedicados a garantir independência política 
dos dirigentes das Agências (notadamente 
o mandato e a pressuposição de excelência 
para o exercício do cargo) foram fragilizados 
por nomeações que não guardam relação de 
especialidade técnica com o setor regulado 
ou a nomeação de dirigentes interinos não 
cobertos pela garantia do mandato fixo.34

4.2.1 DESPRESTÍGIO E PARALISIA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

34 A FGV fez uma pesquisa em 2016 com 140 diretores de agências reguladoras e concluiu que 34% saíram de ministérios e 
outros órgãos de governo. Somente 6% fizeram carreira na iniciativa privada. Quase um terço dos diretores era filiado a 
partidos políticos, o que é proibido em muitos países” Ver: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dominadas-
por-indicacoes-politicas-agencias-tem-11-vagas-na-prateleira,70002279777. Acesso em: 06/06/2018. Vale registrar, 
contudo, que no caso da ANTT há mais de quatro anos a Agência não tem em seu quadro nenhum dirigente interino.
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Além disso, as Agências Reguladoras, que 
deveriam exercer um papel independente 
e voltado ao interesse público, nem sempre 
atuam com imparcialidade em relação aos 
diferentes interesses envolvidos e com a 
neutralidade técnica esperada, o que tende a 
incrementar o risco país.

A falta de autonomia e a crescente onda 
de responsabilização pessoal dos agentes 
reguladores por órgãos de controle, como os 
Tribunais de Conta, também tem tornado a 
Agências pouco responsivas, processo que 

atinge tanto as Agências Reguladoras de 
rodovias estaduais quanto a ANTT.
Finalmente, no que diz respeito à qualidade 
técnica das Agências, a evasão de técnicos 
experientes e qualificados dos quadros das 
Agências, ou ainda as dificuldades e desin-
centivos sofridos por estes profissionais no 
exercício de suas incumbências, têm dificul-
tado o desempenho célere das atividades re-
guladoras ou comprometido a sua qualidade.
Diante desse diagnóstico, apresentamos as se-
guintes propostas para a sua superação:

PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS E 
EXERCÍCIO PLENO DE SUAS COMPETÊNCIAS LEGAIS:

• Garantir agências reguladoras tecnicamente aptas, transparentes, independentes 
e autônomas.

• Apoiar as principais medidas propostas no âmbito do PL 6621/2016, notadamente:
a. Assegurar a autonomia administrativa e financeira das agências, impedindo 

contingenciamentos orçamentários que sufocam a sua gestão financeira. No 
caso das agências federais, trata-se de torná-las órgãos setoriais do Sistema de 
Planejamento e Orçamento e de Administração Financeira Federais, podendo 
negociar seus orçamentos diretamente com o Planejamento, e de determinar que 
parte das receitas das Taxas de fiscalização fiquem em conta vinculada a própria 
Agência, e não sejam mais dirigidas para a Conta Única do Tesouro. 

b. Fortalecer a autonomia administrativa das agências, que passam a ter competência 
para solicitar diretamente ao Planejamento (i) autorização para realização de 
concursos públicos, (ii) provimento dos cargos autorizado por lei e (iii) realizar 
alterações no quadro de pessoal e nos planos de carreira.

c. Promover a independência política das Agências, impedir nomeações políticas e 
favorecer a excelência técnica de seus dirigentes, por meio (i) da proposição de 
novas regras de nomeação que impedem indicações meramente políticas, por 
vedar a indicação de Ministro de Estado, Secretário de Estado, Secretário Municipal, 
dirigente estatutário de partido político e titular de mandato no Poder Legislativo de 
qualquer ente da federação, ainda que licenciados dos cargos, estendendo a vedação 
aos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau e (ii) do impedimento 
da indicação de pessoas desprovidas da expertise técnica desejável para o cargo 
(exigência de prazo mínimo de tempo de experiência profissional). 

d. Assegurar a capacitação técnica dos servidores das Agências, de maneira a reforçar 
sua autoridade técnica e impedir estratégias de desqualificação ou diminuição de 
seu papel institucional.
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Constitucionalmente, incumbe aos Tribunais 
de Contas o dever de promover a fiscalização 
da legalidade, legitimidade e economicidade 
de atos da Administração Direta e Indireta. 
Mais do que a competência jurídica de fiscali-
zação, os Tribunais de Contas possuem um pa-
pel institucional fundamental para o desenvol-
vimento da infraestrutura em âmbito nacional, 
regional e local. É certo que sua posição de 
ente controlador tem como propósito o aper-
feiçoamento da atividade regulatória, o que 
deve repercutir em modelos de concessões 
que funcionem melhor, realizando seu fim últi-
mo, que é o atendimento da necessidade social 
premente de usuários por uma infraestrutura 
em bom funcionamento. 

Contudo, caso não se atente aos limites ju-
rídico-constitucionais do controle e às pre-
missas técnico-jurídicas que devem orientar 
a fiscalização de contratos de parceria, o ór-
gão controlador poderá exacerbar ainda mais 
o cenário de insegurança jurídica. Nessa hi-
pótese, o controle representa um entrave ao 
desenvolvimento da infraestrutura, ao invés 
de funcionar como agente de seu aperfeiçoa-
mento regulatório. 

O que se observa no cenário atual é que os 
Tribunais de Contas e, especificamente, o 
Tribunal de Contas da União, em um esforço 
de cumprir seu papel de controlador de for-
ma eficiente e diligente, acabou ampliando 
seu escopo de atuação para além da mera 
auditoria de conformidade e legalidade dos 
empreendimentos, passando a fazer apre-
ciações de mérito e conveniência, de resul-
tados e de desempenho. Não raro, suas deci-
sões determinam a realização de alterações 
de pontos fundamentais da modelagem dos 
empreendimentos ou da própria execução 
dos contratos, substituindo-se à ação – ou 
deliberação – dos entes executivos e à pró-
pria regulação contratual. Ao reprovar es-
colhas contrárias aos seus entendimentos, 
ou “penalizar” erros técnicos e imprecisões, 
responsabilizando pessoalmente elos intei-

ros da cadeia decisória de algumas Agên-
cias Reguladoras, com a presunção de culpa 
desses agentes, os Tribunais de Contas aca-
bam por constituir um desincentivo à atua-
ção das Agências e seus agentes.
Tais interferências, a um só tempo, (i) trazem 
insegurança jurídica quanto aos processos 
conduzidos pelo poder executivo, (ii) colocam 
em questão a distribuição de competências 
constitucionalmente estabelecida e (iii) cos-
tumam ter como efeito o retardamento ou o 
abandono de projetos relevantes para o setor 
da infraestrutura.
Os próprios Tribunais de Contas têm se en-
gajado em um esforço de revisão de seu pa-
pel e de reconhecimento do impacto de sua 
atividade sobre os projetos que analisam. A 
Instrução Normativa 81/2018 do TCU, por 
exemplo, que dispõe sobre a fiscalização dos 
processos de desestatização no governo fe-
deral,  pretendeu conferir maior segurança e 
previsibilidade aos procedimentos de análise 
do órgão, bem como desburocratizar a sua re-
alização, por meio da efetiva hierarquização 
da fiscalização (princípio da significância). 
Ainda assim, há um grande caminho a ser 
percorrido para atingir a efetiva harmonia 
entre os imperativos da atividade executiva e 
da atividade controladora. O recente processo 
de análise e aprovação da concessão da 
Rodovia de Integração do Sul (RIS), na esfera 
federal, e as divergências que evidenciou 
entre TCU, ANTT e o Governo, ilustra os 
impasses do choque entre diferentes forças 
institucionais e as consequências sobre a 
execução de investimentos em infraestrutura 
(ver Box 4 – Novas diretrizes da ANTT para 
as concessões de rodovias e o novo edital 
de concessão da Rodovia de Integração do 
Sul, página 58). Em nível estadual, a atuação 
dos Tribunais de Contas denota igualmente 
falta de entendimento e compreensão entre 
as entidades executivas e de controle, com 
prejuízos para o destravamento das concessões 
de rodovias estaduais. 

4.2.2 AJUSTES NECESSÁRIOS ENTRE EXECUÇÃO E CONTROLE
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Reconhece-se que a tarefa de funcionar, a um 
só tempo, como fiscal orientado ao aprimo-
ramento da regulação e controlador sensível 
à necessidade de destravamento da infraes-
trutura mediante a implementação bem-su-
cedida do programa de concessões, é desa-
fiadora. Mas, para destravar os projetos de 
concessão rodoviária e readquirir segurança 
na sua realização, faz-se necessário achar 
um ponto de equilíbrio institucional.
O restabelecimento do correto balancea-
mento entre gestão e controle da Admi-
nistração Pública é condição para o pleno 
exercício de cada uma das competências 
institucionais dos agentes envolvidos e, em 
certa medida, depende do reconhecimento 
do próprio papel de cada um dos agentes, 
com a criação de um espaço aberto, ético e 
transparente de diálogo. Para tanto, algu-
mas diretivas precisam ser observadas:

a. O sucesso do programa de concessões 
federais depende de uma relação mais 
dinâmica do privado com o público, ao 
que deve se seguir um deslocamento do 
controle preponderantemente voltado a 

processos para um controle mais focado 
em resultados;

b. Em seu papel de aperfeiçoamento da re-
gulação, o TCU deve preocupar-se em 
não criar incentivos à inibição e inércia 
do regulador, além de fomentar uma go-
vernança da Agência Reguladora que não 
permita paralisias decisórias que possam 
dar causa a inexecuções, desequilíbrios e, 
em especial, não atendimento às necessi-
dades dos usuários;

c. O controle deve ter como premissa a 
proteção do gestor público e do regula-
dor que age de boa-fé para a promoção 
da infraestrutura nacional, evitando pu-
nir pessoalmente agentes públicos cujos 
atos refletem unicamente o propósito de 
realizar sua missão institucional de con-
cretização do programa de concessões.

As propostas abaixo pretendem garantir os 
espaços de decisão e atuação entre esferas 
executiva e controladora, de maneira a que 
cada uma delas possa se desenvolver com 
plenitude e nos limites constitucionalmente 
estabelecidos para a sua atuação.

PROPOSTAS PARA O RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ENTRE GESTÃO 
E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

• Restabelecer o equilíbrio entre gestão e controle da administração pública, por meio 
de uma demarcação melhor dos espaços decisórios.

• Explicitar a regra constitucional de que apenas o controle orçamentário e financeiro 
enseja determinações e o controle operacional admite tão somente recomendações 
(para entidades agências reguladoras independentes, o controle se restringe à 
atividade-meio, não alcançando a sua atividade-fim).

• Apoiar a concretização dos avanços sedimentados na Lei 13.665/2018, por meio 
de sua aplicação no momento da atuação dos órgãos de controle, notadamente 
(i) a consideração das consequências práticas das decisões de controle, bem 
como a demonstração de sua necessidade e adequação; (ii) a obrigação de indicar 
consequências jurídicas e administrativa de decisões de invalidação de atos 
administrativos, bem como os meios para sua regularização, (iii) a consideração dos 
obstáculos e dificuldades reais do gestor e (iv) a fixação de período de transição para 
decisões que inovem no cenário interpretativo vigente.
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A fragmentação de competências entre os di-
ferentes atores estatais no âmbito da Adminis-
tração faz com que, com frequência, as decisões 
acerca da formulação de políticas públicas, es-
tudos, modelagem, controle e realização dos 
leilões de concessão sejam tomadas por entes 
isolados das demais etapas do processamento 
de projetos, com frequente perda de qualidade 
e tempo para o empreendimento.

Na esfera federal, por exemplo, Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), 
Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) e Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (DNIT) desempenham 
papéis relevantes na concessão de rodovias. 
Mais recentemente, a Empresa de Planeja-
mento e Logística (EPL), o PPI (Programa 
de Parcerias de Investimento), Ministério do 
Planejamento e Casa Civil, passaram a atuar 
no planejamento e desenho de empreendi-
mentos do setor. Nos estados da Federação, 
ainda que as competências possam ser mais 
concentradas, há também dificuldade em co-
ordenar e superar entraves burocráticos no 
planejamento e realização de projetos. 

Um exemplo claro dessa falta de articulação 
foi o que ocorreu com as Medidas Provisórias 
700/201535 e 800/201636, que perderam sua 
eficácia e deixaram de ser convertidas em lei 
pelo Congresso Nacional, por ausência de coor-
denação e esforços do governo em vê-las pros-
perar. Tais iniciativas tinham potencial para 
beneficiar o setor, pois poderiam solucionar 
problemas críticos decorrentes de procedimen-
tos burocráticos ou da profunda alteração das 
condições macroeconômicas da prestação dos 
serviços concessionados. Procuravam em sínte-
se, conferir sustentabilidade econômico-finan-
ceira aos empreendimentos que tinham sido 
impactados pela crise econômica.
A ausência de articulação ou de integração entre 
os entes governamentais provoca não apenas 
a lentidão na aprovação de projetos, como 
também a perda de conhecimento relevante 
para sua estruturação. As consequências 
se traduzem no adiamento do programa de 
concessões de rodovias, na devolução das 
concessões existentes ou ainda na paralisação 
de projetos em curso. 
Há necessidade, portanto, de se assegurar a 

4.2.3 APRIMORAMENTO DO PROCESSO DECISÓRIO E DA GOVERNANÇA

35 A MP nº 700/15, que dispunha sobre desapropriações por utilidade pública, contemplava medidas que possibilitariam 
acelerar os processos de desapropriação voltados a empreendimentos de infraestrutura.
36 A MP 800/17, previa a necessária “reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias federais”, permitindo que 
fossem celebrados aditivos contratuais com as concessionárias de rodovias federais cujos contratos previam a concentração 
de investimentos em seu período inicial, de maneira a postergar, ou alongar, o calendário de investimentos originalmente 
acordado no início da concessão. (ver concessões federais - 3ª etapa, pág, 68).

PROPOSTAS PARA O RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ENTRE GESTÃO 
E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: | Continuação

• Prever expressamente em lei que os órgãos de controle poderão se manifestar, em 
caráter não vinculante, no momento de aplicação dos mecanismos de participação 
previstos para a atuação das Agências Reguladoras, como, por exemplo, no curso 
das consultas e audiências públicas ou durante o processo de análise de impacto 
regulatório (AIR) promovido pelas Agências.
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efetividade das decisões tomadas pelas ins-
tituições competentes. Isso passa, entre ou-
tras providências, pela desburocratização, 
pela eliminação de sobreposição de com-
petências decisórias e pela simplificação de 
procedimentos e atos complexos, de manei-
ra a evitar revisões ou contradições no seu 
encaminhamento. 
Passa, igualmente, pela afirmação de uma 
centralidade decisória, ou seja, pela atribuição 

do papel preponderante de um ente estatal 
sobre os demais, no que tange às decisões 
que coordenam, orientam e impulsionam o 
setor, de maneira articulada e proativa. Esse 
papel de protagonismo e dinamismo deveria 
ser novamente capitaneado pelo Ministério 
dos Transportes, no âmbito federal, e pelas  
Secretarias de Transporte, no âmbito estadual.
Diante desse quadro institucional, são pro-
postas as seguintes soluções:

PROPOSTAS PARA APRIMORAMENTO DO PROCESSO DECISÓRIO  
E MEDIDAS DE GOVERNANÇA:

• Promover a necessária centralidade decisória, restituindo-se o protagonismo do 
Ministério dos Transportes em âmbito federal e das Secretarias de Transportes 
em âmbito estadual.

• Garantir que a definição clara da competência de cada órgão e agente envolvido na 
concessão, sem sobreposições, decorra da lei e seja expressa no contrato de concessão. 

• Nos casos em que mais de um ente estatal estiver envolvido com determinado 
empreendimento ou relacionamento com particulares, promover a articulação 
entre os entes e, na medida do possível, porta única para o relacionamento com 
o particular. 

• Para assuntos interdisciplinares ou que necessariamente envolvam a manifestação 
de uma série de entidades distintas, adotar o instituto da “Conferência de 
Serviços”, – a reunião de órgãos e entidades competentes para a tomada de 
decisões célere e concertada - para que obrigatoriamente órgãos ou entidades 
distintas atuem em conjunto, evitando paralisia ou decisões contraditórias. É 
o caso, notadamente, das licenças e condicionantes ambientais, autorizações 
governamentais prévias de um empreendimento, entre outros.

• Adotar padrões precisos de governança contratual entre o Poder Público e a 
concessionária.
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A segurança jurídica envolve não apenas a 
previsão de regras claras e unívocas sobre 
as concessões de rodovias, mas também a 
ausência de percalços em sua aplicação, a boa 
fé dos envolvidos e a estabilidade das regras do 
jogo, aspectos essenciais aos investimentos de 
longo prazo. Perpassa, ainda, a interação das 
concessionárias com os entes que regulam suas 
ações e a definição exata e precisa dos encargos 
do particular. Garantir a previsibilidade da 
regulação e reduzir as incertezas é essencial 
para a dinâmica do setor.
A elevação dos níveis de segurança jurídica e 
de eficiência na criação e aplicação do direito 
público pressupõe, ainda, neutralizar os fato-
res de distorção da atividade jurídico-decisó-
ria pública, dentre os quais37: (i) o alto grau 
de indeterminação de grande parte das nor-
mas públicas; (ii) a relativa incerteza, ineren-
te ao Direito, quanto ao verdadeiro conteúdo 
de cada norma; (iii) a tendência à superficia-
lidade na formação do juízo sobre complexas 
questões jurídico-públicas; (iv) a dificuldade 
de o Poder Público obter cumprimento vo-
luntário e rápido de obrigação por terceiros, 
contribuindo para a inefetividade das políticas 
públicas; (v) a instabilidade dos atos jurídicos 
públicos, pelo risco potencial de invalidação 
posterior; (vi) os efeitos negativos indiretos 
decorrentes da demora, dos custos e do adia-
mento do cumprimento de obrigações; (vi) a 
edição autoritária de normas; (vii) a arbitra-
riedade, contradição, leviandade ou obscuri-
dade no exercício de atividades regulatórias 
no setor; e (viii) a tomada de decisões técnicas 
por entes que não detêm conhecimento neces-
sário para deliberar corretamente a respeito 
do tema tratado.
Um exemplo recente de prevalência da arbi-

trariedade e irracionalidade sobre a segurança 
jurídica diz respeito às gratuidades do pedá-
gio para caminhões vazios (que circulam com 
eixos suspensos) nas vias terrestres federais, 
estaduais e municipais, sob concessão ou não, 
em todo o território nacional. As gratuidades, 
que foram incluídas pela MP 833/2018 na Lei 
dos Caminhoneiros (Lei no 13.103/2015), têm 
caráter estritamente político e não condizem 
nem com a lógica, nem com o conteúdo dos 
contratos de concessão.

A proliferação de litígios e controvérsias no 
âmbito das concessões de rodovias outorgadas 
nos últimos anos, bem como a paralisação de 
projetos do setor, são exemplos que ilustram 
os danos decorrentes da insegurança regula-
tória. No setor rodoviário, como em todo o se-
tor de infraestrutura, o momento atual parece 
ter acirrado tais distorções, dada a crescente 
desconfiança e desentendimento entre os ato-
res públicos e privados. 

Um aspecto específico a ser considerado diz 
respeito à morosidade ou silêncio da Adminis-
tração quanto a questões urgentes levadas ao 
seu crivo. Decisões públicas são imprescindí-
veis ao desenvolvimento de atividades de inte-
resse coletivo, ao gozo de benefícios públicos 
e à satisfação plena de direitos. Daí porque é 
crucial equacionar o problema da demora na 
decisão administrativa e propor soluções jurí-
dicas para minimizar seus efeitos. 

Em âmbito nacional, há propostas de disci-
plina do silêncio administrativo, a exemplo 
do PLS 129/2017, que visa a alterar a Lei 
Federal de Processo Administrativo para 
prever responsabilidade e efeitos positi-
vos do silêncio administrativo. Ainda que a 
proposta possa ser aprimorada38, é possível 

4.3 DESAFIOS E PROPOSTAS PARA REGULAÇÃO  
       E SEGURANÇA JURÍDICA

37 SUNDFELD, Carlos Ari. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Contratações Públicas e Seu Controle. 2013: Malheiros, p. 278
38 Entendemos que o PLS 129/2017 não se mostra como a melhor alternativa de conferir efeitos ao silêncio administrativo em 
nosso sistema jurídico. Primeiramente, a sua proposta de redação contraria a recente Lei 13.655/18, pois o atraso justificado 
poderia ensejar responsabilização do agente público. Em segundo lugar, o efeito constitutivo do silêncio administrativo não 
é claramente assegurado, ensejando simplesmente a remessa da demanda à autoridade hierárquica superior. Ademais, a 
redação deixa de fora casos em que a decisão já é da cúpula administrativa, como um colegiado de Agência Reguladora.
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melhorar o funcionamento das instituições 
públicas com efeitos diretos sobre o desen-
volvimento com a previsão de que o silên-
cio administrativo, em determinados casos, 
gera efeitos positivos.
É claro e urgente o desafio de se promover a se-
gurança jurídica e regulatória das concessões 

de rodovias, de forma a devolver a estabilidade 
jurídico-regulatória aos acordos de longo prazo 
celebrados entre público e privado, promoven-
do a segurança jurídica, contribuindo para per-
cepção de um ambiente atrativo e previsível às 
futuras concessionárias e investidores.
Propõe-se, para isso, as seguintes medidas:

PROPOSTAS PARA O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DA REGULAÇÃO  
E DA SEGURANÇA JURÍDICA NO SETOR RODOVIÁRIO:

• Assegurar a definição e previsão de procedimentos administrativos uniformes, 
claros e adequadamente previstos em Lei em matéria de concessões de rodovias;

• Especificar prazos definidos e peremptórios para tomada de decisão pela 
Administração Pública no curso da modelagem e execução dos contratos de 
concessão, conferindo efeitos positivos ao silêncio administrativo, no caso 
de procedimentos administrativos voluntários iniciados a requerimento e 
observando-se as normas de validade já previstas para o ato administrativo.

• Adotar mecanismos legais e contratuais de controle de conflito de competências. 

• Aplicar, de maneira efetiva, os preceitos da Lei de Segurança Jurídica para 
Inovação (Lei 13.655/18), no que diz respeito à observância de regras de 
decisão responsáveis (notadamente de consideração dos impactos concretos 
da regulação, demonstração de sua necessidade e adequação, razoabilidade da 
regulação sancionatória, obrigatoriedade de regime de transição para novos 
entendimentos, etc.)

• Adotar, de forma irrestrita, a obrigatoriedade de análise de impacto regulatório 
para aprimorar a qualidade das decisões que alterem direitos, inclusive alterações 
legislativas (PLs) e decisões administrativas. 

• Aprimorar os mecanismos de transparência e participação social como mecanismo 
de redução de incertezas no processo regulatório e, mais especificamente, ampliar 
e tornar efetiva a utilização dos mecanismos de participação de particulares na 
elaboração da regulação, notadamente dando conteúdo material aos mecanismos 
de consulta pública, audiência pública e reuniões participativas.

• Ampliar e tornar efetivos os mecanismos de comunicação, diálogo e consenso 
no âmbito da concessão que antecedem o exercício das funções normativa, 
fiscalizadora e sancionatória.
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4.4 DESAFIOS E PROPOSTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO  
       DE EMPREENDIMENTOS

Projetos de expansão de infraestrutura se 
mostram essenciais para o crescimento eco-
nômico. Por sua complexidade, longa matu-
ração e por demandar vultosos investimen-
tos, a ausência de planejamento de longo 
prazo para o setor de transportes tende à 
ineficiência nos investimentos, a preterir 
prioridades e a desperdiçar oportunidades 
de logística e conexões entre modais.
A baixa capacidade de planejamento de mé-
dio e longo prazo tem se evidenciado pela fre-
quente frustração de metas e cronogramas 
estabelecidos, adiamento de investimentos, 
mudanças de rota e, finalmente, pela seleção 
de projetos não necessariamente prioritá-
rios para o país. A falta de coordenação entre 
as instâncias governamentais, já menciona-
da, contribui para dificultar o planejamento 
de longo prazo, assim como a desconside-
ração de aspectos práticos que impactam a 
sua viabilidade efetiva, como financiamento, 
logística, intermodalidade, meio ambiente, 
vetores de crescimento e tendências de lon-
go prazo. Finalmente, a ausência de unifor-
mização de exigências e riscos previstos nas 
concessões, mesmo no âmbito de um mesmo 
ente federativo, traz grande heterogeneida-
de entre os arranjos e contratos existentes 
e impede que sejam estabelecidas práticas 
uniformes para o conjunto do país.
Assistimos a várias tentativas de planeja-
mento efetivo e de longo prazo para o setor 
de transportes no Brasil. Na esfera federal, 
as tentativas mais recentes associam-se à 
criação de estruturas dedicadas exatamente 
à integração de projetos e priorização de de-
mandas de infraestrutura: o Plano Nacional 
de Logística (PNL) e o Programa de Parce-
rias de Investimento (PPI). Na esfera esta-
dual, igualmente, assistimos à implantação 
de programas que pretendiam planejar e or-
ganizar as iniciativas estatais de concessão, 

como é o caso do Programa de Concessões 
de Rodovias do estado de São Paulo. 
O PPI aposta na coordenação e concentração 
de esforços para destravar parcerias com a 
iniciativa privada, de maneira a ampliar e for-
talecer a execução de empreendimentos pú-
blicos de infraestrutura. Pretende-se, assim, 
criar um ambiente mais receptivo aos inves-
tidores potenciais nos projetos qualificados 
como prioritários, garantindo a expansão 
da infraestrutura pública. O programa tam-
bém conta com a Empresa de Planejamento 
e Logística (EPL) na elaboração de estudos 
na área de infraestrutura e logística com a 
missão de congregar informações, analisar 
dados e compor o panorama utilizado para 
conduzir esses investimentos e as conces-
sões previstas. A EPL é responsável pelo Pla-
no Nacional de Logística (PNL), que prevê 
quais são os empreendimentos necessários 
para se otimizar a infraestrutura de logística 
até o ano de 2025. Tem como objetivo prin-
cipal identificar e propor, com base no diag-
nóstico de infraestrutura de transportes, 
soluções que incentivem a redução dos cus-
tos, melhorem o nível de serviço e busquem 
equilíbrio da matriz de transportes com o 
uso dos diferentes modais de transporte in-
tegrados à malha rodoviária regional. 
Há também ensaios de planejamento nas es-
feras estaduais, como os Planos Estaduais 
de Logística e Transporte (PELT). Os PELTs 
foram elaborados por alguns estados, como 
Paraná e Rio Grande do Sul, e apresentam 
diagnósticos e gargalos no setor de infraes-
trutura, bem como propostas de obras para 
trazer competitividade e desenvolvimento 
aos estados. Estes planos são tentativas sa-
lutares de planejamento e desenvolvimento 
da infraestrutura, apesar de seu caráter des-
centralizador e não necessariamente alinha-
do aos movimentos em nível federal.

4.4.1 PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO E SELEÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
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Se tais iniciativas representam esforços e avanços louváveis para o efetivo planejamento e coordena-
ção de iniciativas, ainda há medidas consistentes a serem adotadas para evitar iniciativas colidentes 
tanto em âmbito federal, quanto na relação entre União e estados da Federação. São elas:

39 Nesse sentido, é relevante mencionar que a Portaria do Ministério dos Transportes n. 609, de 5 de outubro de 2016, já 
permite que os contratos de concessão para a exploração de infraestrutura rodoviária federal prevejam diferentes classes de 
concessão, considerando itens como “volume de tráfego, previsão de ampliação de capacidade, atributos socioeconômicos 
das regiões impactadas, caráter estratégico dos trechos rodoviários, entre outros, visando à obtenção da relação mais 
eficiente entre a capacidade de suporte da demanda projetada e o conjunto de obrigações previstas”. Segundo a Portaria, 
essas diferentes classes de concessão poderia ensejar a fixação de padrões técnicos e operacionais diferenciados em trechos 
distintos do objeto do contrato e seriam objeto de regulamento pela ANTT.

PROPOSTAS PARA O PLANEJAMENTO EFICAZ E INTEGRADO DOS 
INVESTIMENTOS NO SETOR DE TRANSPORTES:

• Consolidar o planejamento de longo prazo visando um horizonte de 30 anos, como um 
projeto de estado e não de governo, a ser observado independentemente de oscilações 
políticas ou de mandatos eletivos.

• O planejamento deve ser feito de forma integrada, conciliando de forma adequada os 
planos de curto (24 meses), médio (5 anos) e longo prazo (até 30 anos), baseados em 
análise cuidadosa dos impactos socioeconômicos, levando em conta as especificidades 
de tráfego, as características regionais e as necessidades de cada sistema rodoviário.

• Priorizar projetos inseridos em um planejamento de longo prazo em detrimento de 
projetos pontuais de infraestrutura, que não estejam articulados com outros projetos 
ou não evidenciem seu caráter estruturante. A prioridade dos empreendimentos deve 
passar pela sua inclusão em programas refletidos de investimentos e pela coordenação 
entre as instâncias governamentais (como, por exemplo, o PPI, PNL ou programas 
federais, estaduais ou municipais de PPPs e Concessões). 

• Adotar um modelo coerente e harmônico de avaliação de empreendimentos, com 
análise cuidadosa dos impactos socioeconômicos da referida intervenção, para 
aprimorar o processo de tomada de decisão e proporcionar a alocação racional e 
eficiente de recursos.

• Considerar as especificidades de tráfego, características regionais e necessidades de 
cada sistema rodoviário, bem como as suas consequências para a estruturação do 
empreendimento, para estabelecer uma hierarquia de formatos adaptados à realidade 
de cada rodovia, por meio, por exemplo, da fixação de obrigações condizentes com as 
possibilidades econômicas da rodovia e da previsão de prazos compatíveis com as 
projeções de tráfego39.

• Aumentar a abrangência do PNL, para a totalidade da malha de transporte e logística 
do País, com a consideração das malhas rodoviárias estaduais e dos veículos de 
passageiros, bem como expandir sua visão até 2035. 

• Garantir sempre tempo suficiente para a elaboração de estudos de viabilidade 
fundamentados, projetos básicos responsáveis, obtenção das licenças ambientais 
correspondentes, previsão antecipada de desapropriações, etc.
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Pelas exatas características das concessões, 
equacionar o financiamento dos empreendi-
mentos é ponto nevrálgico para o seu sucesso. 
O BNDES é responsável pela maior parte dos fi-
nanciamentos de infraestrutura no Brasil, uma 
vez que o mercado de capitais doméstico ain-
da é incipiente em relação ao financiamento 
de empreendimentos dessa natureza e que, até 
recentemente, as tarifas praticadas pelo banco 
público eram sensivelmente baixas em relação 
ao restante do mercado brasileiro de crédito. 

A inexistência de alternativas palpáveis de 
financiamento fora do setor público trouxe 
– e continua trazendo – grandes dificuldades 
para a viabilização de empreendimentos e 
sua efetiva concretização. Na balança positiva 
temos a atual política do BNDES que alongou 
o prazo dos financiamentos para rodovias 
em até 35 anos. A manutenção de prazos 
mais longos e compatíveis com o prazo da 
concessão é fundamental para a alavancagem 
eficiente dos empreendimentos.

A emissão de debêntures é uma forma comum 
de financiamento utilizada por empresas do se-
tor de infraestrutura e conta com o benefício de 
serem isentas de Imposto de Renda (IR) para 
pessoas físicas e investidores estrangeiros40. 
Contudo, os investidores institucionais domés-
ticos41, importantes atores no mercado finan-
ceiro local, ainda pagam IR sobre esses ativos.
O financiamento de empreendimentos em 
infraestrutura pode se tornar mais atrativo 
se a isenção de IR sobre essas debêntures se 
estender para investidores institucionais. Por 
meio dessa isenção, seria possível aumentar 
a demanda por esses ativos, facilitando a 
captação por parte das empresas emissoras e 
o financiamento desses empreendimentos.
É preciso ainda implementar a padronização 
e simplificação da emissão de debêntures42, 
com o objetivo de promover transparência e 
liquidez dos ativos no mercado secundário43. 
A padronização envolve maior agilidade 
para elaborar e analisar escrituras, facilidade 
para acessar informações, comparar ativos e 

prever cláusulas de resgate e/ou vencimento 
antecipado, redução no tempo e nos custos de 
estruturação e distribuição da oferta, além de 
melhoria no processo de precificação dos ativos 
por meio de critérios de cálculo unificados. Desta 
forma, facilita-se a compreensão do investidor 
sobre o ativo negociado, promovendo maior 
interesse e liquidez dos ativos.

Por outro lado, a simplificação envolve a 
facilitação na emissão dos ativos, dado que as 
atuais regras determinam que há necessidade 
de aprovação do ministério setorial para a 
emissão de debêntures incentivadas44, gerando 
maior agilidade ao procedimento e permitindo 
que seu uso seja extendido e ampliado.

Por fim, a pacificação da possibilidade de 
que as próprias concessionárias de rodovias 
(SPEs – sociedades de propósito específico) 
emitam debêntures e dívida no exterior pode 
facilitar a captação de recursos pelo setor. O 
financiamento desses projetos poderia ocorrer 
diretamente em mercados estrangeiros, com 
menores taxas e condições mais favoráveis.

4.4.2 FINANCIAMENTO E ATRAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA

4.4.2.1 Utilização de debêntures 

40 Segundo a Lei nº 12.431/2011.
41 Entre esses investidores encontram-se empresas seguradoras, bancos e fundos de pensão, entre outros.
42 Por meio da padronização são definidos parâmetros mínimos para a elaboração de escrituras para ofertas de debêntures 
distribuídas. Esses parâmetros referem-se às formas de redação e homogeneização da ordenação de cláusulas, à 
uniformização de cálculo e à consolidação dos aditamentos à escritura original.
43 Disponível em: http://www.anbima.com.br/pt_br/representar/grupos-de-trabalho/padronizacao-de-debentures/
padronizacao-de-debentures.htm. Acesso em: 30/05/2018.
44 Ressalvados os casos tidos como prioritários.



NOVOS CAMINHOS PARA AS CONCESSÕES DE RODOVIAS NO BRASIL 45

Mecanismos de proteção cambial têm se 
mostrado relevantes para atração do capital 
estrangeiro. Diversos países desenvolveram 
ferramentas para minimizar riscos cambiais. 
No caso chileno, por exemplo, as autoridades 
estabeleceram um mecanismo de banda cam-
bial da moeda doméstica em relação ao dólar.
Recentemente, o estado de São Paulo tem 
inserido mecanismos de proteção cambial 
em concessões de rodovias, como no caso do 
Rodoanel Norte, das Rodovias do Centro-Oeste 
Paulista e na Rodovia dos Calçados, na esteira 
do proposto para o setor de aviação civil pela 
ANAC (Agência Nacional da Aviação Civil), em 
conjunto com o Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, em 2017. Esses 
mecanismos envolvem desde reajustes na 
tarifa do usuário, no caso da variação cambial 
extrapolar uma margem de 5%, a reduções 

no valor da outorga a ser paga ao longo da 
concessão se houver desvalorização do real. 

A previsão de tais mecanismos para os ris-
cos cambiais tiveram papel relevante em 
despertar o interesse de investidores estran-
geiros para as concessões paulistas. É funda-
mental que esses mecanismos ofereçam he-
dge com custo inferior àquele de mercado. 
Dois pontos que poderiam ser aperfeiçoados 
na experiência paulista envolvem a proteção 
tanto dos juros quanto do principal no finan-
ciamento contraído e o aumento do prazo de 
validade do mecanismo.

A implementação desse tipo de instrumento 
de redução dos riscos cambiais pode favorecer 
a financiabilidade dos empreendimentos 
e tornar o investidor estrangeiro menos 
reticente em relação a essa modalidade.

O poder público, e em especial o BNDES, 
possui papel significativo no financiamento 
dos empreendimentos em infraestrutura no 
Brasil. As condições concedidas pelo banco 
ao setor de concessionárias em diversos 
projetos foram extremamente importantes 
e favoráveis ao seu desenvolvimento. Por 
exemplo, na concessão da rodovia BR 050/
GO/MG45, as taxas de juros praticadas (TJLP 
+ 2% a.a) encontravam-se sensivelmente 
abaixo daquelas de mercado, assim como 
a carência foi estipulada para durar até o 
fim do período de investimentos (previsto 
em 5 anos) e o prazo de amortização foi 
estabelecido em 20 anos. Neste caso, a 
participação dos recursos públicos poderia 
chegar em 70% dos investimentos previstos 

nos 5 primeiros anos.

No setor de concessionárias, há também 
a possibilidade do banco participar por 
meio do BNDESPAR no capital social das 
concessionárias por meio da subscrição de 
ações das companhias. 

Ainda que, recentemente, o banco tenha 
passado por um redirecionamento46 do seu 
papel, depois de um período de ampla atua-
ção e fomento, não é possível prescindir de 
sua atuação no setor sem comprometer os 
planos nacionais e regionais de concessões 
para as próximas décadas. Mesmo em fase 
de reestruturação, o BNDES deve manter-se 
ativo no financiamento, incentivando e com-
plementando o funding privado.

4.4.2.2 Mecanismos para contornar riscos cambiais

4.4.2.3 Manutenção da atuação do BNDES

45 Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20151030_rodovia_
br050gomg. Acesso em: 24/07/2018.
46 Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/bndes-reduz-spread-de-risco-e-cria-area-de-projetos/. Acesso em: 
23/06/2018.
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O modelo de financiamento por Project 
Finance47 foi adotado em diversos casos 
internacionais de sucesso em concessão 
de rodovias, como no Chile e na Espanha, 
de forma que sua implementação deve ser 
ampliada e baseada nesses bons exemplos. 
O financiamento por meio dessas operações 
tem a vantagem de contar com o fluxo de caixa 
do projeto como garantia de pagamento, ao 
invés do balanço da empresa ou de seus 

acionistas, conferindo igualmente maior 
financiabilidade do empreendimento.
Para garantir o sucesso de empreendimentos 
financiados via Project Finance, é necessário 
que estes sejam bem elaborados, com projetos 
e estudos de viabilidade bem executados, 
de maneira a garantir expectativas positivas 
quanto à operação e, consequentemente, 
condições favoráveis de financiamento junto 
às instituições financeiras.

4.4.2.4 Operações de Project Finance

47 Project Finance é um modelo de financiamento de longo prazo, no qual a garantia de pagamento é o próprio fluxo de 
caixa do projeto, e não a situação financeira das empresas responsáveis pelo empreendimento ou seus acionistas.

PROPOSTAS PARA FAVORECER O FINANCIAMENTO DE 
EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA:

• Expandir a desoneração das debêntures para outros investidores além de pessoas 
físicas e estrangeiros, sempre levando em conta o custo fiscal envolvido.

• Padronizar as debêntures buscando atrair capital estrangeiro, utilizando sempre 
benchmarks externos, por exemplo.

• Contemplar o risco de variação cambial, tal qual feito pelo estado de São Paulo 
recentemente, para minimizar o risco do capital estrangeiro.

• Manter o BNDES como parte complementar do financiamento privado.
• Promover alternativas para atrair capital estrangeiro, como a permissão para que 

SPEs possam emitir dívidas no exterior
• Ampliar as operações de Project finance no setor.

4.4.3 MODELAGEM EFICIENTE DE EMPREENDIMENTOS

Estudos de viabilidade técnica, econômica e 
ambiental são condição prévia essencial para 
a realização de empreendimentos. Destinam-
se não somente a demonstrar a viabilidade do 
empreendimento, mas também a dimensioná-
lo corretamente, a estabelecer limites e 
condicionamentos (valor da outorga e tarifa 
máxima, por exemplo), a equalizar expectativas, 
a oferecer informações aos interessados e, em 
última instância, a viabilizar sua participação 
na futura licitação do empreendimento. 

Apesar de sua incontestável relevância, 
frequentemente os EVTEA não obedecem às 
melhores metodologias existentes, possuem 
grande deficiência de informações ou, 
ainda, são “adaptados” para que caibam nas 
expectativas econômicas do Poder contratante.

Talvez pelo fato de que, com o tempo, os EVTEA 
passaram a ser “meramente indicativos” para a 
concessão, verifica-se um descaso em relação 
à seriedade e profundidade dos estudos. Nas 

4.4.3.1 Estudos de viabilidade consistentes e participativos
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48 Na BR 163/MS, por exemplo, foi necessária a inclusão de nada menos do que 63 retornos em nível para suprir a ausência 
completa de retornos nos EVTEA que precederam a concessão.

modelagens mais recentes de concessões 
de rodovias, a frustração das expectativas 
previstas nos EVTEA, ainda que gritante, 
não gera efeitos contratuais, o que pode ter 
contribuído para o desleixo de determinados 
estudos de viabilidade. 
Elementos de projetos básicos pouco de-
finidos, sem visão de longo prazo, acabam 
por demandar diversas mudanças durante a 
execução dos contratos, exatamente porque 
as necessidades não foram identificadas, di-
mensionadas ou quantificadas corretamente  
quando dos estudos prévios à contratação. 
Estudos de viabilidade mal feitos elevam so-
bremaneira a necessidade de reequilíbrios 
futuros em função da necessidade de inves-
timentos não previstos, mas indispensáveis 
para a implementação concreta dos empreen-
dimentos. Exemplo claro deste fato foi a não 
inclusão, nos EVTEA das rodovias da 3ª Etapa 
do programa de concessões federais, da cons-
trução de retornos nas rodovias duplicadas, o 
que obrigaria o usuário a percorrer grandes 
distâncias para realizar o retorno.48

O desafio, nesse ponto, é restituir a impor-
tância e credibilidade dos EVTEA no proces-
so licitatório. A qualidade dos estudos de 
viabilidade contribuem para determinar a 
seriedade dos proponentes e a competitivi-
dade da licitação, uma vez que as incertezas 
tenderão a ser precificadas pelos concorren-
tes. Contribuem, ainda, para a execução do 
contrato na forma originalmente contratada, 
com mais segurança para o poder público e 
para às futuras concessionárias.
É preciso acreditar na importância do papel do 
poder público na elaboração e apresentação de 
projetos básicos completos e bem elaborados, 
baseados nas necessidades identificadas a 
partir da realização de um planejamento de 
longo prazo, também de qualidade, onde 
estejam previstas futuras intervenções 
possíveis, em função das perspectivas real de 
demanda de tráfego.

Essa capacidade de concepção estatal deverá 
ainda ser complementada pela ampla partici-
pação de interessados, de atores privados e da 
própria comunidade na realização dos estudos 
e na modelagem dos empreendimentos, para 
além dos mecanismos já consagrados pela le-
gislação (consulta pública, audiência pública, 
esclarecimentos ao edital e manifestação de 
interesse privada). Faz-se necessário superar 
o clima de desconfiança na possibilidade de  
interação entre o Poder Concedente e os inte-
ressados no contrato de concessão. 
Com frequência, o diálogo e o debate entre 
Público e a iniciativa privada são realizados 
em uma etapa avançada da modelagem dos 
empreendimentos – por exemplo, durante a 
fase de audiência e consulta pública - quando as 
decisões principais já foram tomadas e quando 
uma revisão de rota representaria grande perda 
de tempo para o curso do empreendimento. 
Nessa fase avançada de maturidade dos 
estudos (a consulta pública), há menor chance 
de alterações drásticas das premissas adotadas 
e de mudanças significativas de rotas, o que 
poderia ser alcançado por meio de consultas 
e sondagens de mercado na fase inicial de 
modelagem, sobre pontos específicos da 
modelagem ou dos estudos. Perde-se, assim, 
a possibilidade de ouvir especialistas do 
setor e as partes que serão impactadas e, por 
conseguinte, a oportunidade de incorporar 
suas ideias e sugestões.
Por outro lado, dúvidas quanto à compatibilidade 
de oitivas e consultas a particulares ao princípios 
de objetividade, transparência, impessoalidade 
e isonomia frequentemente impedem que o 
diálogo estratégico, comercial e negocial entre 
o Poder Público e a iniciativa privada realmente 
ocorra com normalidade. 
Neste ponto, o principal desafio é promover 
um clima de confiança entre as partes 
e implementar mecanismos efetivos de 
interação e diálogo, que funcionem de forma 
clara, transparente e estabelecida em lei. 
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Deve-se elaborar EVTEAs bem fundamentados, avalizados pelo diálogo com os investidores, assim 
como outros estudos essenciais e licenças ambientais, dentre outros. Os contratos assinados se 
tornaram deficientes e ruins por não terem sido suportados por estudos de qualidade.
Nesse sentido, a ABCR propõe:

PROPOSTAS PARA FAVORECER O FINANCIAMENTO DE 
EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA:

• Prever e garantir o tempo técnico adequado para a realização dos EVTEA de forma 
que se tenha projetos básicos bem elaborados, licenciamento ambiental efetivado, 
estudos de tráfego consistentes e matriz de risco adequada a cada empreendimento. 
O primeiro e essencial passo para que possamos alcançar este patamar de qualidade é 
a adoção de um Planejamento de Longo Prazo, tratado como Politica de Estado, a ser 
rigorosamente seguido. 

• Incentivar a adoção de conteúdo mínimo e melhores práticas na realização dos 
EVTEA, não admitindo “adaptações” para que caibam nas expectativas econômicas 
da Poder contratante.49

• Superar limitações existentes na estruturação de projetos dos empreendimentos 
devido às restrições da legislação atual aplicável à contratação de projetos de 
engenharia (Lei 8666/93), instituindo a contratação por modelo similar ao utilizado 
pelas instituições multilaterais de financiamento (IFC, Banco Mundial, etc), o “Request 
for Proposal”, modelo de escolha técnica, híbrido entre a licitação e a contratação 
direta, onde a instituição contratante solicita propostas técnicas e econômicas a uma 
“short list” de empresas de notória especialização para a tarefa a ser realizada.

• Criar mecanismos mais eficientes de apreciação e crítica dos estudos pelos interessados 
e pela própria comunidade, anteriormente à fase de consulta pública, de maneira a 
que sugestões de aprimoramento possam ser incorporadas ainda em um momento 
inicial de modelagem do projeto. 

• Prever expressamente a possibilidade de realização de roadshows de empreendimentos, 
mecanismos como a tomada de subsídios e reuniões participativas na fase de 
modelagem de empreendimentos

• Prever outros mecanismos de apresentação de insumos pelos agentes privados, 
independentemente de PMI/MIP.

• Prever expressamente que alterações substanciais nos projetos ou condições do 
empreendimento deverão ensejar a realização de novas consultas e audiências públicas, 
de maneira a preservar o caráter material (e não meramente formal) desses eventos.

49 A “agenda regulatória” da ANTT contempla a atualização da Resolução nº 1187, de 09 de novembro de 2005, que dispõe 
sobre os procedimentos de execução de obras e serviços pelas concessionárias nas rodovias federais reguladas pela ANTT. A 
ABCR tem contribuído com sugestões para a minuta da nova Resolução está sendo elaborada pela ANTT.
Há alguns anos o Instituto de Engenharia de S. Paulo, através do GT ABNT/CEE-162 – Comissão Especial para estudos 
sobre NORMAS TÉCNICAS PARA A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, chegou a criar um GT específico para tratar 
dos orçamentos para Concessões de Serviços (GT5), mas os estudos não tiveram continuidade.
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50 Embora certos estados, como Minas Gerais e Goiás, ainda exijam a apresentação do plano de negócios no momento da 
análise das propostas econômicas dos licitantes.
51 Observa-se que a experiência internacional é bastante variada em relação à credibilidade atribuída ao Plano de Negócios 
e seu papel, tanto no processo licitatório, quanto na execução do contrato. Na Espanha, as informações constantes do Plano 
de Negócios serão consideradas  para fins de revisões dos contratos de concessões provocadas por variações de demanda, 
bem como para embasar a amortização antecipada do capital de crédito. Já na França, o plano de negócios (junto com o 
plano industrial) é analisado pelo Poder Público e avaliado como elemento das propostas. No México, por sua vez, o Plano 
de Negócios é considerado para fins de constituição do “Fundo de Contingências do Direito de Via”.

Superada a fase de modelagem contratual e 
de publicização dos instrumentos da licitação 
(por meio de consulta e audiência pública), 
promove-se a licitação, destinada à obtenção 
da proposta mais vantajosa para a Administra-
ção. Mais do que a proposta com menor tarifa 
de pedágio, trata-se de selecionar o concorren-
te e a proposta que possam mais bem atender 
à demanda pública, ou seja, que apresentem 
condições de firmeza, seriedade e economici-
dade que ampliem as chances de efetiva execu-
ção futura do contrato de concessão.
No que se refere ao critério de seleção do 
parceiro privado, o modelo federal, balizado 
estritamente na obtenção da menor tarifa de 
pedágio ofertada para a execução das obrigações 
contratuais, não se demonstrou capaz de atingir 
todas as finalidades desejáveis para um processo 
de licitação, como, por exemplo, a uniformização 
das tarifas praticadas, a solidez econômica 
necessária para a realização dos investimentos e 
a continuidade da concessão. 
Por sua vez, o modelo centrado na outorga 
(com estabelecimento prévio da tarifa de 
pedágio), adotado pelo estado de São Paulo, 
por exemplo, trouxe questionamentos quanto 
aos recursos que são “retirados” do circuito 
das rodovias para custear despesas de caráter 
geral da Administração, uma vez que a outorga 
é recolhida ao caixa único do ente licitante. 
É imprescindível que os procedimentos 
licitatórios sejam capazes de identificar e 
excluir propostas inexequíveis ou agentes 
privados sem estrutura sólida e capacidade 
de execução de suas propostas antes da 
seleção do vencedeor do certame. Esses 
procedimentos passam pelo fortalecimento 
de três instrumentos de avaliação: a exigência 
de condições de qualificação técnica rigorosas, 

o depósito de garantias, e a necessária 
consideração do Plano de Negócios das 
proponentes como medida de verificação da 
seriedade de suas propostas econômicas.
No que se refere ao Plano de negócios, ou 
conjunto de documentos necessários e su-
ficientes, que demonstrem a viabilidade e 
exequibilidade da proposta apresentada, sua 
exigência e apreciação no momento da licita-
ção tem sido abandonada nas licitações mais 
recentes, tanto em nível federal quanto es-
tadual50. O despreparo do Poder Público em 
analisar e avaliar o Plano de Negócios que 
acompanhava e fundamentava as propostas, 
fizeram com que o Poder Público abandonas-
se a exigência desse documento em boa parte 
das licitações51. A ausência do Plano de Ne-
gócios gerou perdas para a averiguação da 
seriedade dos licitantes e exequibilidade das 
propostas e elevou significativamente o risco 
e incerteza para as partes do contrato, quando 
da realização dos processos de reequilíbrio 
econômico-financeiro naturais em contratos 
de infraestrutura e de longo prazo (Ver Box 
3 - O papel do Plano de Negócios e sua impor-
tância como peça integrante das Propostas e 
dos Contratos de Concessão, página 51). 

Sem uma análise detalhada do Plano de 
Negócios no curso da licitação, como saberá 
o Poder Público que a oferta apresentada 
contempla todas as obrigações estipuladas 
para a futura concessionária e que esta 
suportará financeiramente todas estas 
obrigações? O que se espera é que se tenha 
um empreendimento exitoso, que atenda às 
expectativas tanto do Poder público quanto 
dos usuários das rodovias, e para isso é 
imprescindível que as premissas econômicas 
adotadas sejam sindicáveis.

4.4.3.2 Licitações que possibilitem a efetiva execução do contrato
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Sob outra perspectiva, a escolha pelo critério 
de menor tarifa como único balizador das lici-
tações traz ainda a consequência de provocar 
grandes disparidades nos preços das tarifas 
praticadas no território brasileiro. A intensa va-
riação de valores (tarifas) cobrados dos usuá-
rios finais causa incompreensão dos usuários e 
falta de uniformidade na qualidade entre os di-
ferentes sistemas rodoviários. Segundo noticia-
do, em 2013 a variação entre tarifas praticadas 
no país já chegou a 832%52. Diversos fatores se 
relacionam a esse contexto, como o fato de a ro-
dovia ser concessionada ou não, a modelagem 
adotada para os casos de concessão, as carac-
terísticas dos lotes, o volume de tráfego envol-
vido, a geografia local e as exigências previstas 
em contrato. É fato, contudo, que uma maior 
homogeneização das tarifas vigentes poderá 
ser atingida por meio da adoção de critérios de 
seleção de parceiros que não sejam exclusiva-
mente centrados na menor tarifa ofertada.
Além disso, a previsão de ônus de outorga terá 
a vantagem de estabilizar as tarifas em caso 
de futuro reequilíbrio econômico-financeiro, 
tendo em vista que a sua redução ou aumento 
poderá viabilizar eventuais ajustes de recom-
posição do equilíbrio sem que o usuário sinta 
tal variação. Para isso, contudo, será necessá-
rio que o sistema de pagamento do ônus da ou-
torga seja distribuído no tempo, e não pago à 
vista no momento da assinatura do contrato. 
Dada a importância do valor das tarifas bási-
cas nas concessões, o procedimento para a sua 
fixação deve ser técnico e independente e não 
determinado por uma proposição pontual du-
rante o leilão (licitação) para seleção da conces-
sionária. A tarifa deve ser definida através de 
metodologia e critérios claros, além de dar res-
paldo à operação das concessionárias, levando 
em conta seus custos e o equilíbrio econômi-

co-financeiro do projeto, de modo a manter o 
empreendimento viável e atrativo ao investidor. 
Trata-se de um elemento essencial de política 
setorial, que não pode deixar de ser estabele-
cido pelo Governo. Neste cenário, a seleção do 
parceiro privado que tenha como critério de 
julgamento o valor de outorga pago ao Poder 
Concedente permitirá que a tarifa seja definida 
de forma técnica e independente pelo Governo.

Nesse sentido, deve-se promover um sistema 
de tarifas harmônico e coerente, baseado 
no padrão de qualidade da infraestrutura 
e serviços disponibilizados aos usuários, e 
não aos custos associados a cada sistema 
rodoviário, sob pena de se perpetuar a extrema 
desigualdade entre rodovias e usuários.

Finalmente, outro aspecto da licitação que 
frequentemente traz incertezas para a futu-
ra contratação diz respeito ao licenciamento 
ambiental existente no momento da licitação. 
É frequente que licitações sejam lançadas tão 
somente com meras diretrizes para o licencia-
mento ambiental, cabendo à concessionária 
adotar as demais providências para o restante 
do licenciamento durante a execução do con-
trato. Contudo, sem, no mínimo a Licença Pré-
via53, ainda não são conhecidas as condicio-
nantes ambientais que deverão ser realizadas 
para prosseguir com o empreeendimento, por 
isso não se tem ainda a dimensão do tempo e 
do custo necessários para o seu cumprimento. 

O licenciamento ambiental, que é condição 
prévia para o início do cumprimento das obri-
gações de construção da concessionária, re-
presenta, portanto, uma grande incógnita cujo 
risco é alocado ao particular, o que impede a 
oferta de propostas consistentes, realistas e fi-
dedignas no momento da licitação54. Por este 
motivo, para favorecer a efetiva execução con-

52 Ver: https://oglobo.globo.com/economia/tarifas-de-pedagios-variam-no-pais-832-em-rodovias-federais-10172965. 
Acesso em 24/05/2018.
53 A demora na elaboração de estudos pelos órgãos responsáveis, como o Ibama, pode atrasar a concessão da licença, a 
execução de importantes obras e até mesmo a condução da operação pela Concessionária. Consequentemente, pode-se 
exigir mais tempo para início da cobrança de pedágios e aumentar o risco percebido pelos credores. O atraso também pode 
ensejar redução de tarifas por meio do fator D, no caso dos contratos em que o poder concedente é o governo federal.
54 Vale mencionar que há um Projeto de nova Lei do Licenciamento Ambiental (PL 3.729/04) capaz de oferecer maior 
segurança jurídica aos empresários que buscam realizar novas obras. Entre suas proposições, o projeto busca reduzir o 
prazo para emissão de licenças ambientais para obras de infraestrutura, inclusive as rodoviárias.
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55 Art.15 – No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios: 
   §3º O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os 
objetivos da licitação

tratual em conformidade com os prazos e com 
a equação econômico-financeira originalmente 
estabelecida, é conveniente – e crucial – que o 

licenciamento ambiental já esteja equacionado, 
da maneira mais abrangente possível, previa-
mente à assinatura do contrato.

A partir dos editais da 3ª Etapa – Fase III (2013), o Governo Federal optou por proibir 
a apresentação do Plano de Negócios das Proponentes nas licitações, por entender que 
cabe a cada Proponente desenvolver o seu próprio plano e projeções, os respectivos 
custos e investimentos necessários ao pleno atendimento das obrigações relacionadas 
à Concessão. Não caberia à ANTT avaliar ou conhecer as premissas que levaram à 
Proponente a concluir pela viabilidade de sua proposta.
Entretanto, a Lei Federal nº 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços 
Públicos) preconiza exatamente o contrário: a Administração tem o dever de recusar 
propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os 
objetivos da licitação,55 o que lhe obriga a apreciar e se manifestar sobre tal viabilidade.
No mesmo sentido, o art. 37, XXI da Constituição Federal dá conteúdo material à garantia do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao exigir que sejam “mantidas as condições 
efetivas da proposta” dos contratados pela Administração. Para que tal proteção seja efetiva 
– e não meramente formal - essa equação precisa constar dos contratos, não podendo ser 
presumida em seu conteúdo concreto, ou ainda relegada para fixação posterior.
Apesar da previsão legal,  tanto a ANTT quanto vários entes estaduais passaram a exigir 
dos licitantes apenas apresentação de carta de instituição ou entidade financeira que 
assessora a Proponente na montagem financeira do empreendimento, declarando que 
analisou o plano de negócios a ela apresentado pela Proponente e atesta sua viabilidade 
e exequibilidade, bem como a carta de empresa de auditoria independente, registrada no 
órgão competente, declarando que analisou o Plano de Negócios a ela apresentado pela 
Proponente e atesta a sua adequabilidade, sob os aspectos contábil e tributário.
Nenhum dos dois atestados acima são capazes aferir corretamente a exequibilidade 
do projeto, pois tanto o Banco como a Auditoria Independente avaliam apenas a lógica, 
as condições da montagem financeira e os aspectos contábil e tributário, com base 
somente nos dados e valores que lhe são passados diretamente pela proponente. Não 
há nenhuma avaliação técnica se estes dados e valores são apropriados ou não, até 
porque, como regra geral, nem o Banco, nem o Auditor Independente, têm expertise e 
conhecimento técnico para fazer este tipo de avaliação. Necessitariam de conhecimento 
em avaliação de tráfego, evolução de seu crescimento futuro, avaliação de rotas de 
fuga, conhecimentos na área de engenharia e outros para aferir as alternativas de 
projetos e os orçamentos destas obras, sem mencionar a experiência em operação de 
rodovias para avaliar os seus respectivos custos.

BOX 3 - O papel do plano de negócios e sua importância como 
peça integrante das propostas e dos contratos de concessão
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Esta solicitação também não garante que os dados fornecidos para estas avaliações do 
Banco e do Auditor Independente são de fato os dados reais da proposta por eles analisada.
Nos processos licitatórios anteriores esta avaliação era feita pelo corpo técnico do Poder 
Concedente ou por consultorias especializadas contratadas, ou até mesmo pelos demais 
proponentes durante a fase de vistas às demais propostas apresentadas, o que permitia 
avaliar a real exequibilidade ou não da proposta de cada proponente, papel indelegável 
do Administrador Público.
A apresentação do Plano de Negócios, bem como sua avaliação e análise durante o 
processo licitatório, é ainda condição para a verificação, pelo poder concedente, de que a 
proposta apresentada realmente contemplou e precificou todas as exigências e obrigações 
da futura concessionária definidas no Edital e Plano de Exploração Rodoviária. Ou seja, 
o poder concedente poderá verificar, antes da adjudicação do contrato, se o proponente 
está considerando em sua oferta a entrega de tudo aquilo que lhe foi solicitado.
O Plano de Negócios deverá servir, assim, como parâmetro objetivo e consequente da 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, como também para a 
verificação da exequibilidade da proposta ofertada, por garantir:
• A coerência entre evolução do tráfego projetado e previsão de obras de ampliação de 

capacidade devido ao atingimento do Nível de Serviço limite estipulado no edital;
• A coerência entre o orçamento unitário das principais obras de melhorias e ampliações 

em relação ao orçamento disponibilizado nos Estudos de Viabilidade do Poder 
Concedente, com aferição através de desvio padrão estipulado no edital;

• A verificação de previsão de obras de conservação especial (manutenção periódica) 
entre o término da fase de recuperações e o último ano da concessão;

• A verificação de previsão de obras e serviços ao final da concessão para  atendimento 
aos parâmetros técnicos exigidos, quando da devolução do sistema rodoviário;

• A consistência nos aportes de capital e premissas de financiamento adotados;
• Testes de stress para covenants do agente financiador;
• Taxa interna de retorno do projeto.

BOX 3 - O papel do plano de negócios e sua importância como peça 
integrante das propostas e dos contratos de concessão | Continuação
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PROPOSTAS PARA A ADOÇÃO DE PARÂMETROS DE LICITAÇÃO QUE 
FAVOREÇAM A EFETIVA EXECUÇÃO CONTRATUAL:

• Adotar como regra a exigência dos elementos necessários e suficientes para a 
averiguação da exequibilidade das propostas (Plano de Negócios), que (i) deverá 
demonstrar claramente a sua viabilidade, o atendimento inequívoco das condições 
do Edital, o fluxo de caixa, a TIR considerada e a sua compatibilidade com a tarifa ou 
a outorga ofertada; (ii) deverá integrar a proposta econômica de cada concorrente 
e (iii) ser avaliado no curso da licitação, eventualmente com o auxílio de entidades 
especializadas para tanto. 

• Contemplar, na licitação, exigências mínimas de qualificação técnica dos licitantes, 
com vistas a assegurar o seu entendimento em relação aos desafios de uma concessão 
e a sua capacidade futura de efetivamente executar o contrato.

• Sempre que possível, privilegiar o modelo de ônus de outorga (com estabelecimento 
prévio da tarifa de pedágio) como critério de julgamento das concorrências de 
concessão rodoviária.

• Adotar parâmetros mais estáveis de tarifas, com vistas a uniformizar a cobrança (ou 
reduzir discrepâncias) no território brasileiro, bem como evitar que esse seja  o único 
critério de seleção das concessionárias.

• No caso de fixação de ônus de outorga, contemplar mecanismos que permitam que 
os recursos arrecadados a este título revertam aos usuários de rodovias, por meio, 
por exemplo, de sua conversão em novos investimentos ou melhoria de sistemas 
adjacentes, contornos urbanos, etc, e que não tenham fins meramente fiscais.

• Adotar progressivamente medidas para promover, em médio prazo, licitações 
precedidas de licenciamento ambiental prévio (Licença Prévia e, no longo prazo, 
Licença de Instalação).

Em consequência, são propostas as seguintes medidas:
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No que se refere à alocação de riscos nos con-
tratos de concessão, muito já se caminhou 
desde as primeiras concessões sob o regime 
da Lei de Concessões e Permissões de Servi-
ços Públicos (Lei Federal n. 8.987/1995). Se, 
no início, os riscos eram integralmente alo-
cados à concessionária (“a concessionária 
será integralmente responsável pelos riscos 
inerentes à Concessão...”), atualmente atin-
giu-se maturidade suficiente no setor para 
reconhecer que riscos serão precificados 
em cada proposta de concessão e que não se 
pode, portanto, simplesmente alocar todos 
os riscos da concessão para a concessionária, 
mas sim à parte economicamente mais apta a 
lidar com o risco e a minimizar as chances de 
sua concretização ou seus eventuais efeitos.  
Por este motivo, atualmente é promovido um 
minucioso mapeamento de riscos potenciais 
de cada empreendimento e definido qual será 
a parte responsável por suportar seus efeitos, 
por meio da matriz de riscos. 

Ainda que os contratos de concessão atuais 
dediquem bastante espaço para uma aloca-
ção de riscos clara, detalhada e racional, há 
muitos riscos não gerenciáveis (que escapam 
à esfera de atuação ou ao controle das par-
tes e, notadamente, da concessionária) que 
continuam sendo atribuídos ao particular. É 
o caso, notadamente, dos riscos associados a 
entraves e dificuldades na obtenção de licen-
ciamento ambiental ou de obras, de riscos de 

desapropriação, riscos referentes a remoção 
de interferências com as rodovias, riscos de 
remoção de ocupações da faixa de domínio, 
riscos associados a medidas judiciais ou ad-
ministrativas que ensejem repactuação ou 
alteração da modelagem original, etc. No 
mesmo sentido, os riscos de demanda, que 
independem da atuação da concessionária, 
podem ser compartilhados entre as partes, 
como será ponderado adiante em maior deta-
lhe (item 4.4.4.4; ver página 62).

Uma vez que o mercado segurador não tem 
disposição de garantir tais riscos, e que eles 
representam incógnita considerável para o de-
sempenho da concessionária, sem que tenha 
ingerência sobre a sua ocorrência, há espaço 
para se considerar o estabelecimento de valo-
res teto para esses riscos não gerenciáveis, con-
ferindo assim maior estabilidade e atratividade 
aos contratos e uniformizando as premissas a 
serem adotadas no momento da licitação.

Ainda, a alocação de riscos deve estar em 
harmonia com os estudos de viabilidade 
econômica, ou seja, cada risco alocado à 
futura concessionária deve ser efetivamente 
precificado e considerado quando da análise 
econômica da concessão, sob pena de se propor 
à iniciativa privada um negócio que mascara 
riscos e preços não considerados nos estudos 
que fundamentaram a equação da concessão.

a) Alocação de riscos

Contratos de concessão são acordos colabo-
rativos, de longo prazo, que conferem maior 
autonomia e liberdade empresarial para a con-
cessionária, de maneira a que possa imprimir 
maior eficiência na consecução dos objetivos de 
interesse público que nortearam a contratação. 
Para tal colaboração, os contratos e o ambiente 
institucional devem garantir atratividade e se-
gurança para os investidores, suficientes para a 

tomada de decisão econômica de se engajar em 
uma concessão.
Determinados elementos do contrato são 
especificamente críticos para o atingimento 
dos objetivos de atratividade e segurança. 
Concentramos aqui a atenção para (i) a sua 
alocação de riscos, (ii) o equilíbrio econômico-
financeiro contratual e (iii) os mecanismos de 
solução de controvérsias no âmbito contratual.

4.4.3.3 Atratividade dos contratos de concessão: alocação de riscos, equilíbrio  
               e solução de controvérsias
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Também as questões relacionadas ao equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato e aos meca-
nismos contratuais estabelecidos para recompô-
-lo de forma eficiente e, na medida do possível, 
com a celeridade necessária para não sufocar a 
concessionária, merecem especial atenção. 

Uma vez que o contrato de concessão é um 
contrato dinâmico e mutável, é assegurado à 
concessionária (mas também ao Poder Público 
contratante) a manutenção das condições 
econômicas inicialmente pactuadas, ou seja, 
a obrigação de restabelecer o equilíbrio entre 
ônus e bônus que as partes assumiram quando 
concordaram em se vincular por meio do 
contrato de concessão. 

Tradicionalmente, obedecendo preceitos 
constitucionais e legais, adota-se a manu-
tenção da Taxa Interna de Retorno (TIR) ini-
cialmente pactuada no projeto como método 

de estabelecimento do equilíbrio econômi-
co-financeiro. Recentemente, introduziu-se 
a metodologia do Fluxo de Caixa Marginal 
para recomposição do equilíbrio para situa-
ções que envolvessem a incorporação de no-
vos investimentos. Essa última metodologia 
desconsidera as projeções iniciais feitas no 
momento da assinatura do contrato de con-
cessão, ao calcular unicamente os impactos 
concretos do evento que deu causa ao dese-
quilíbrio do contrato de concessão, segundo 
os parâmetros econômicos (receitas e des-
pesas, custos de capital) vigentes no mo-
mento em que ocorrer o desequilíbrio. 

Adota-se, em geral, a cautela de utilizá-la 
apenas para investimentos novos, não previstos 
inicialmente no contrato, e que, portanto, não 
foram considerados na formulação inicial do 
negócio e da proposta da concessionária. Além 

PROPOSTAS PARA ALOCAÇÃO DE RISCOS:

• Para riscos não gerenciáveis (tais como licenciamento ambiental e suas 
condicionantes, riscos geológicos e desapropriações, riscos referentes a remoção 
de interferências com as rodovias ou riscos de remoção de ocupações da faixa de 
domínio) estabelecer um valor teto devidamente justificado, que servirá tanto para 
equalizar as propostas na licitação, quanto para regular a execução do contrato. 
Tais balizas deverão representar um contingenciamento reequilibrável em favor 
do particular quando ultrapassado, ou em favor do poder concedente quando não 
utilizado na sua totalidade.

• Prever exaustivamente mecanismos que impeçam que uma das partes possa ser 
prejudicada por riscos não gerenciáveis: não somente garantia do reequilíbrio, mas 
também reconsideração de prazos contratuais (extensão proporcional a atrasos 
decorrentes da concretização dos riscos não gerenciáveis), não aplicabilidade 
de sanções e fatores de desempenho e consideração das demais consequências 
reflexas do evento.

• Garantir que os estudos de viabilidade tenham efetivamente precificado os riscos 
alocados a cada uma das partes, de maneira a refletir com acuidade os contornos 
econômicos da concessão.

b) Equilíbrio econômico-financeiro
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disso, se as condições não forem adequadas 
ao particular, ele não é obrigado a realizar 
os investimentos. Da mesma forma, o Poder 
Público somente atribuirá ao particular os 
novos investimentos caso as condições sejam 
do interesse público e dos usuários

O reequilíbrio célere e eficiente dos contratos é 
essencial para as concessionárias, para o Poder 
Público e para o próprio usuário das rodovias, 
por ser um instrumento de estabilização e 
continuidade dos contratos. Dificuldades na 
sua realização tendem a deteriorar a situação 
econômica do contrato de concessão, levando 
a atrasos na entrega de obras e serviços, ao 
crescimento do risco percebido no setor (com 
elevação da TIR e das tarifas praticadas) e ao 
afastamento de parceiros privados sérios do 
mercado, diante da insegurança e risco. Por 
este motivo, ao invés de demonizá-lo, é ao 
contrário essencial resgatar sua importância 
e dotar a Administração de confiança e 
capacidade para realiza-lo com normalidade e 
tendo por horizonte o interesse público.

Ademais, a já referida incompetência do Poder 
Público em avaliar com segurança os plano 
de negócios apresentado pela concessionária, 
combinado com a morosidade na condução 
dos processos de reequilíbrio ou desconforto 
do Poder Público com a sua realização, trou-
xeram atrasos excessivos ou impasses (ausên-
cia de resposta) em relação aos pedidos de 
reequilíbrio, com prejuízos não somente eco-
nômicos, mas também de insegurança jurídi-
ca e falta de confiança do investidor para com 
o Poder Público. Por outro lado, a adoção da 
metodologia do fluxo de caixa marginal para 
os reequilíbrios de contratos a partir das lici-
tações de Aeroportos e da 3ª Fase de Rodovias, 

aumentou incertezas, indefinições e complexi-
dade dos procedimentos de reequilíbrio.
Apesar de sua relevância, a complexidade do 
procedimento de reequilíbrio e associação 
desse momento com práticas pouco republi-
canas tornaram o Poder Público, de manei-
ra geral, refratário a esse mecanismo, o que 
provocou diversas iniciativas contratuais no 
sentido de inibir o reequilíbrio ou limitar as 
suas possibilidades. Veja-se, por exemplo, as 
diretrizes adotadas pela ANTT em seu novo 
plano de outorga para os futuros contratos 
de concessão, que apresentam o propósito 
claro de reduzir as possibilidades de ree-
quilíbrio, identificando-o como um evento 
indesejável no contrato (Ver Box 4 – Novas 
diretrizes da ANTT para as concessões de 
rodovias e o novo edital de concessão da Ro-
dovia de Integração do Sul, página 58).
É um equívoco querer impedir ou limitar 
a inclusão de novos investimentos que se 
mostrarem necessários nos contratos de 
concessão rodoviária de longo prazo. Esse 
engessamento contratual é prejudicial aos 
usuários, pois certamente haverá um momento 
no futuro que investimentos necessários 
deixarão de ser realizados simplesmente por 
não haver solução capaz de ultrapassar as 
barreiras impostas contratualmente.
É imprescindível, no entanto, que o processo 
de reequilíbrio contratual deixe de ser 
demonizado e volte a ser considerado normal 
em contratos complexos, cuja execução 
se estende por várias décadas, e que a 
Administração seja empoderada para lidar 
com tais procedimentos de maneira célere, 
responsável e com normalidade, atendendo 
aos preceitos constitucionais e legais.



NOVOS CAMINHOS PARA AS CONCESSÕES DE RODOVIAS NO BRASIL 57

PROPOSTAS PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

• Restabelecer a “normalidade” da recomposição, uma vez que constitui mecanismo apto 
a estabilizar os contratos ao longo do tempo e manter, a um só tempo, sua aderência 
aos interesses públicos que o originaram, a estabilidade econômica da concessão e, 
em última instância, a sua continuidade. 

• Adotar a metodologia do fluxo de caixa marginal somente para novos investimentos, 
sob pena de desconstituir as premissas econômicas que orientaram a assinatura do 
pacto de concessão.

• Para alterações no arranjo inicial da concessão, priorizar a recomposição da TIR da 
proposta da concessionária, em conformidade com o seu plano de negócios. Para tanto, 
exigir a apresentação nas propostas dos elementos necessários e suficientes (Plano de 
Negócios), que demonstrem claramente a sua viabilidade, o atendimento inequívoco 
das condições do edital, o fluxo de caixa e a TIR considerada, que determinaram a 
tarifa ou a outorga ofertada.

• Adotar mecanismos contratuais destinados a garantir a responsividade e tempes-
tividade na análise dos pedidos de reequilíbrio, como cláusulas de suspensão de 
investimentos (exceto os emergenciais) até que seja realizado o reequilíbrio. 

• Vedar, no âmbito do contrato, a realização parcial de reequilíbrio sem a consideração 
de todos os eventos que ensejaram impacto na equação econômico-financeira do 
contrato. É o caso, notadamente, do desconto de reequilíbrio, que não poderá ser 
aplicado de maneira descasada dos demais eventos de revisão do contrato.

• Adotar mecanismos contratuais que impeçam a determinação de execução de nova 
obra ou obrigação sem prévia quantificação do reequilíbrio econômico e sua aplicação, 
exceto em caso de urgência devidamente caracterizado. 

• Promover a distinção clara entre os mecanismos de recomposição ordinária (que 
deverão ser realizados periodicamente e de maneira residual, na forma estabelecida 
no contrato) e de recomposição extraordinária (que deverá ser, na medida do possível, 
concomitante ao evento de desequilíbrio).

Finalmente, no que fiz respeito aos mecanismos 
de solução de controvérsias do contrato, embo-
ra a arbitragem esteja expressamente prevista 
na Lei de Concessões, ainda há grande resis-
tência em se confiar em mecanismo privado de 
resolução de conflitos. Contudo, a arbitragem é 
fator crítico para a atratividade de empreendi-
mentos e quanto poderá economizar, em termos 
de tempo e estabilização das relações contra-
tuais, se comparada com a alternativa judicial. 

Assiste-se ainda à adoção de várias decisões ju-
diciais tecnicamente equivocadas, ou ainda ba-
seadas em comoção social ou em voluntarismo 
do Judiciário, que geram impactos econômicos 
praticamente irreparáveis às concessões.
Da mesma forma, ainda é tímida a utilização 
de mecanismos consensuais de resolução de 
conflitos, como a mediação ou a instauração 
de dispute boards expressamente previstos 
nos contratos de concessão.

c) Soluções de controvérsias
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PROPOSTAS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS:

• Adoção da arbitragem mandatória em todos os contratos de concessão, como medida 
para ampliar o interesse pelos empreendimentos e conferir segurança jurídica e 
acuidade técnica às decisões vinculantes sobre o contrato.

• Adoção de mecanismos contratuais de solução de controvérsias no âmbito do contrato, 
de natureza perene, como, por exemplo, dispute boards ou estruturas de mediação.

• Previsão expressa de que a arbitragem poderá dispor, dentre outros temas não 
expressamente proibidos por lei, sobre (i) o equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos administrativos; (ii) a aplicação de sanções aos particulares; (iii) 
indenizações devidas pela ou para a Administração; (iv) alterações nas especificações 
de execução de contratos, incluindo detalhamento de escopo, alteração de prazo ou 
conjunto de obrigações.

• Descrição das condições essenciais de arbitragem no próprio contrato (cláusula 
fechada de arbitragem), de maneira a reduzir incertezas e agilizar o processo.

BOX 4 - Novas diretrizes da ANTT para as concessões de rodovias  
e o novo edital de concessão da Rodovia de Integração do Sul

56 O edital foi publicado no Diário Oficial do dia 03/07/2018 pela ANTT.

Recentemente56 foi publicado o edital de concessão da BR-101/290/386/448, do Rio 
Grande do Sul, conhecido como Rodovia de Integração do Sul (RIS). O edital era esperado 
com ansiedade, uma vez que se trata do primeiro projeto federal a ganhar vida desde 
2015. O tempo de maturação de projeto estendeu-se em função da profundidade da 
apreciação do TCU acerca do conteúdo da minuta do edital de concessão e da necessidade 
de conformar as ponderações do órgão. Em longo parecer, o Tribunal de Contas criticou os 
estudos de viabilidade e documentos de licitação encaminhados pela ANTT e apresentou 
33 determinações de mudanças na modelagem da concessão. O processo de aprovação 
do edital – e a negociação entre a ANTT, PPI, Ministério dos Transportes e esse órgão – 
ensejou a publicação, pela ANTT, de novas diretrizes para as futuras concessões a serem 
realizadas pelo órgão (Deliberação ANTT nº 183/2018 e na Nota Técnica nº 01/2018/
COOUT/SUINF). Destaca-se a adoção das seguintes regras, no edital e nas novas diretrizes: 
1. Estabelecimento de limites temporais para a prorrogação do contrato (5 anos), para a 

extensão de seu prazo para fins de reequilíbrio (10 anos), que só poderá ser efetuada 
no âmbito das revisões quinquenais previstas para o 15º, 20º e 25º ano da Concessão;

2. Previsão de um “estoque de melhorias” que permite a inclusão integral de determinada 
melhoria, sendo vedada a inclusão de obra de mesma natureza que demande o 
reequilíbrio da equação econômico-financeira; 
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BOX 4 - Novas diretrizes da ANTT para as concessões de rodovias  
e o novo edital de concessão da Rodovia de Integração do Sul | Continuação

3. Limitação da possibilidade de inclusão, exclusão ou alteração de obras e serviços, que 
somente poderão ser efetuadas por meio de revisão quinquenal, excetuados os casos 
(i) de segurança viária, (ii) de obras contempladas no “estoque de melhorias”, (iii) de 
obras para a manutenção dos níveis de serviço, (iv) de obras realizadas pelo poder 
público e (v) dos casos em que a concessionária for instada a realizar obras sob a 
responsabilidade do poder público;

4. Introdução de um mecanismo de risco compartilhado entre concessionária e Poder 
Concedente (ANTT) para a execução de obras de manutenção de nível de serviço 
(faixa adicionais), caso gatilhos de tráfego sejam acionados. 

Ressalta-se a inclusão de regras mais rígidas para realização de mudanças contratuais, 
com a redução da possibilidade de alteração nos investimentos ao longo da vigência do 
contrato, e de regras destinadas a inibir os correspondentes processos de  recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro.
A introdução de tais regras reflete o desconforto, por parte dos órgãos públicos envolvidos, 
em relação aos processos de ajustes do contrato durante a sua execução, notadamente 
aos processos de reequilíbrio. Ao atribuir ao reequilíbrio contratual uma carga negativa e 
torna-lo indesejável no âmbito do contrato, tanto Agência como órgão de controle parecem 
desconsiderar a instabilidade que decorrerá da negação do processo de reequilíbrio. No 
entanto, trata-se de instrumento normalizador dos contratos, inevitável em concessões 
complexas e de longo prazo. 
Ao invés de instrumentar o parceiro público para lidar com autoridade e normalidade 
com situações que demandam reequilíbrio, prevendo regras e metodologias claras, 
cria-se um impasse na concessão. Essa opção regulatória só tenderá a aumentar a 
insegurança jurídica, a desconfiança entre as partes e a judicialização das controvérsias 
no âmbito das concessões.
No mesmo sentido, persistem as medidas previamente adotadas para rechaçar a proposta 
do particular como baliza para a execução contratual, baseadas em uma pretensa 
assimetria de informações que revela desconfiança e vilanização das concessionárias.
As novas regras contemplam, contudo, aprimoramentos benfazejos para o setor, 
como, por exemplo, a previsão de um estoque de melhorias previamente estabelecido 
no contrato, que tende a aumentar a previsibilidade de tais ocorrências para ambas 
as partes, ainda que a previsão de custos parametrizados possa causar distorções na 
precificação das obras concretamente visadas. Igualmente, a previsão de mecanismo 
de compartilhamento de risco entre concessionária e poder concedente - em caso de 
novas intervenções de ampliação de capacidade em função de gatilhos de volume de 
tráfego - reflete a busca por uma distribuição mais racional dos riscos de demanda 
das concessões de rodovias, mesmo que o mecanismo ainda possa ser aperfeiçoado.



ABCR60

Além dos pontos nevrálgicos apontados no 
item anterior (aprimoramento dos estudos de 
viabilidade, alterações no processo de licitação 
e aumento da atratividade do contrato de 

concessão), aponta-se, abaixo, outros aspectos 
contratuais cujo aperfeiçoamento favoreceria 
um ambiente mais estável e favorável à 
concessão rodoviária.

4.4.4 PROPOSTAS PONTUAIS PARA O APERFEIÇOAMENTO CONTRATUAL

É necessário repensar e definir de maneira 
menos arbitrária o emprego de fatores de 
produtividade nos contratos de concessão. 
Amplamente utilizado nos setores de 
transportes aéreos, terrestres e no setor de 
energia, o fator de produtividade prevê, em 
síntese, a obrigatoriedade de a concessionária 
compartilhar com os usuários os ganhos 
econômicos decorrentes da modernização, 
expansão ou racionalização dos serviços.
A lógica da aplicação do fator de produtividade 
(usualmente nominado fator X) decorre da 
presunção de que, em contratos que duram 
várias décadas, é natural esperar que o 
progresso tecnológico e o avanço de técnicas e 
materiais tenda a baratear os custos enfrentados 
pela concessionária, independentemente de 
sua eficiência empresarial, o que justificaria 
compartilhar tal ganho com os usuários da 
infraestrutura. Contudo, diversamente de 
setores com uso intenso de tecnologia, como 

energia ou telecomunicações, os ganhos 
tecnológicos no caso das rodovias tendem a 
não se produzir com igual velocidade, ou, ao 
menos, não podem ser presumidos.
No setor de rodovias, o uso indiscriminado ou 
presumido de fatores destinados a captar os 
ganhos de produtividade inerciais ao contrato 
tende a falsear a lógica que originou o fator. É 
especificamente deletéria a prática de prever 
tal fator, mas mantê-lo indefinido no contrato, 
para posterior fixação de seus parâmetros. 
Deve-se rechaçar a indefinição do fator ou o 
seu estabelecimento a exclusivo critério do 
Poder Público, por consubstanciar uma fonte 
de insegurança e potencial arbitrariedade no 
âmbito do contrato. O fator de produtividade, 
se houver, deverá ser estabelecido com 
bases técnicas sólidas e deverá ser descrito 
do contrato de concessão, ou ainda ser 
estabelecido em comum acordo entre o Poder 
Concedente e a concessionária.

Lógica análoga deve ser aplicada ao descon-
to ou acréscimo de reequilíbrio, ou qualquer 
outro fator que pretenda capturar o não aten-
dimento de parâmetros de desempenho, bem 
como o adiamento ou adiantamento de inves-

timentos previstos no contrato. Trata-se de 
mecanismo de reequilíbrio contratual, que 
atribui um valor às obras e serviços previstos 
na concessão, estimando o seu impacto no flu-
xo de caixa. Assim, caso essa obra ou serviço 

4.4.4.1 Fator de produtividade

4.4.4.2 Desconto ou acréscimo de reequilíbrio

PROPOSTAS PARA O FATOR DE PRODUTIVIDADE:

• A eventual previsão de aplicação de fatores de produtividade no contrato de concessão 
não pode estar indefinida no contrato de concessão, ficando exclusivamente a critério 
do Poder Público determinar sua quantificação no curso da execução do contrato de 
concessão. Ou ela deve ser exaustivamente explicitada desde a proposição do edital 
(conhecimento das regras do jogo), ou então convencionada de comum acordo entre 
as partes durante a execução do contrato.
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PROPOSTAS PARA O DESCONTO OU ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO:

• Prever mecanismos que permitam a mensuração proporcional e progressiva do 
cumprimento dos investimentos;

• Adotar números e percentuais constantes do plano de negócios do adjudicatário da 
licitação para a aplicação do desconto ou acréscimo. ao invés de valores arbitrados 
pelo Poder Concedente.

• Considerar, para apuração do fator de desempenho, não apenas os desembolsos, mas 
também custos adicionais incorridos em razão da alteração ou atraso do investimento.   

• Prever que não poderão ser aplicados descontos de reequilíbrio ou quaisquer 
outros mecanismos deflatores da remuneração do particular antes de apreciados e 
equacionados os pleitos da concessionária em relação à revisão contratual (deverá ser, 
no mínimo, concomitante).

• Prever que assim que a obrigação de desempenho for concluída, cessará o desconto de 
reequilíbrio, de maneira a que seus efeitos não se estendam injustificadamente.

não seja executado, o correspondente ao im-
pacto dessa inexecução será retirado da tarifa. 
Na prática, o uso desse fator traz distorções de 
natureza diversa. Primeiramente, ele costuma 
ser de ordem binária (cumpriu/não cumpriu), 
sem considerar os investimentos já realizados 
em determinado grau pela concessionária. 
Como não é possível contar com a referência 
do Plano de Negócios, não se pode aplicar, 
atualmente, uma forma de mensuração pro-
porcional, progressiva, do cumprimento dos 
investimentos, o que pode causar grandes dis-
torções no momento da mensuração. 
Além disso, o cálculo de tal desconto ou acrésci-
mo costuma ser quantificado por números arbi-
trados pelo próprio Poder Público, e não pelos 
custos efetivamente incorridos ou evitados da 
concessionária. A única forma de efetivamente 
capturar tais valores, como ocorrerão na práti-
ca, é verificar sua quantificação no plano de ne-
gócios apresentado pela adjudicatária.
Por outro lado, o desconto de reequilíbrio usu-
almente considera tão somente os custos evita-
dos pela concessionária, mas deixa de computar 
custos adicionais que ainda assim serão incorri-
dos, mesmo com o adiamento do investimento, 
como, por exemplo, custos de mobilização, cus-
tos pré-programados, compromissos financei-

ros assumidos, etc. Ainda que posteriormente a 
concessionária possa requerer reequilíbrio em 
relação a estes sobrecustos, uma vez que se tra-
ta de um procedimento de reequilíbrio, eles de-
veriam ser igualmente computados quando do 
cálculo do desconto. No mesmo sentido, não é 
admissível que esse desconto ou acréscimo seja 
realizado de maneira descolada do processo de 
recomposição do equilíbrio econômico-finan-
ceiro como um todo, razão pela qual o processo 
deverá ser único e conjunto para todos os even-
tos ocorridos no período de apuração.

Outra deficiência da metodologia do desconto de 
reequilíbrio reside no fato de que ela é avaliada 
apenas anualmente, durante a revisão ordinária 
da tarifa. Isso significa que se na data do reajuste, 
se a obra não foi concluída, o desconto se apli-
cará durante todo o próximo ano, mesmo que 
a obra em questão seja concluída nos próximos 
meses após o reajuste, causando graves desequi-
líbrios ao investidor. O fator D aplicado deveria 
ser suspenso imediatamente após a conclusão 
da obra que causou sua aplicação, e não somente 
durante a revisão ordinária da tarifa.

Da forma como está previsto hoje, o mecanismo 
de desconto de reequilíbrio tende a gerar ambien-
te de insegurança entre os investidores, aumen-
tando o custo de atração de capital para o setor. 
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Os contratos de concessão contemplam san-
ções contratuais para os casos de inadim-
plemento das obrigações por parte da con-
cessionária. Trata-se de um instrumento de 
dissuasão para (i) desencorajar comportamen-
tos em desconformidade com o acordo e (ii) 
reprimir a sua ocorrência, com vistas a evitar 
que se repitam e a servir de exemplo para ou-
tros contratados. No entanto, frequentemente 
perde-se essa dimensão finalística das sanções 
contratuais, aplicando-as de forma automáti-

ca e descolada do propósito para o qual foram 
estabelecidas, muitas das vezes com aplicação 
de multas com valor desproporcional em rela-
ção ao negócio ou mesmo à infração apontada.

Nesse sentido, é necessário repensar as 
sanções e a sua aplicação, para garantir a 
sua proporcionalidade e adequação, admitir 
mecanismos que possam substituí-la quando 
houver interesse público para isso e rechaçar 
qualquer automatismo na sua aplicação.

Tradicionalmente, os riscos associados à 
variação do tráfego são integralmente atribuídos 
à concessionária. No entanto, esse risco, crucial 
para as receitas da concessão rodoviária, 
raramente se associa com o seu desempenho 
ou competência e tende a ser determinado por 
fatores exógenos à atuação da concessionária, 
como as condições macroeconômicas ou a 
realização de empreendimentos regionais 
concorrentes ao sistema rodoviário. 
Para assegurar a estabilidade e boa fé do 
contrato, tais riscos devem ser comparti-

lhados entre as partes, tanto se a demanda 
for significativamente aquém da projetada, 
quanto se for substancialmente superior à 
expectativa inicial. 
Também deverá ser dimensionado – e ter efeitos 
contratuais claros – o efeito da variação de 
tráfego sobre as obrigações de investimentos. 
Com efeito, uma vez que parcela considerável 
dos investimentos está associada ao volume 
de tráfego e nível de serviço da rodovia, tais 
obrigações deverão ser redimensionadas caso 
a variação extraordinária de tráfego torne 

4.4.4.3 Sanções contratuais, substituição e TACs 

4.4.4.4 Riscos de demanda e variações macroeconômicas extraordinárias 

PROPOSTAS PARA O REGIME DE SANÇÕES CONTRATUAIS:

• Reconhecer que sanções contratuais não são um fim em si (arrecadação), mas sim 
um meio para atingir determinadas utilidades (desestimular novos comportamentos, 
sancionar o já ocorrido, etc.)

• Aprimorar a aplicação destas sanções contratuais, a fixação de seu valor econômico e 
demais fatores para que atinjam efetivamente suas finalidades: deverão ser previstos 
parâmetros e limitadores para que não se transformem em um processo desvinculado 
das finalidades da concessão ou que afoguem, imotivadamente, a sua saúde econômica. 

• Assegurar que os critérios para aplicação de sanções garantam proporcionalidade, 
adequação e finalidade

• Adotar mecanismos que permitam, de maneira geral, a celebração de termos de 
ajustamento de conduta ou outros instrumentos capazes de conformar as ações da 
concessionária e fazê-las convergir com o interesse público

• Incentivar a possibilidade de substituição de sanções por outras providências de 
interesse do governo (como, por exemplo, a realização de novos investimentos).
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Recentemente aventada no âmbito dos seto-
res rodoviário, ferroviário e de aeroportos, 
a devolução de concessões contempla a pos-
sibilidade de rescisão amigável do contrato, 
por meio da devolução da concessão e relici-
tação pelo Poder Público. No âmbito federal, a 
Lei 13.448/2017 estabelece diretrizes gerais 
para prorrogação e relicitação dos contratos 
de parceria definidos no PPI. 
A intenção do Governo ao editar esta norma 
foi viabilizar a retomada imediata de no-
vos investimentos para sanear concessões 
que tornaram-se inexequíveis, uma vez que 
os parâmetros contratuais de reequilíbrio 
econômico-financeiro não foram suficiente-
mente capazes de lidar com todos os efeitos 
da crise macroeconômica sem precedentes 

que o Brasil vem enfrentando.

Nesse contexto, para dar continuidade à pres-
tação do serviço público concedido, criou-se 
um procedimento próprio – e mais célere – 
para a extinção amigável do contrato, preven-
do ferramentas para otimizar a transição para 
outra concessão. A relicitação não pressupõe 
atribuição de culpa ou dolo da concessionária, 
evitando longos e desgastantes impasses ad-
ministrativos e/ou judiciais sobre auferição de 
culpa da concessionária (ou do Poder Conce-
dente) pela dificuldade financeira envolvendo 
a manutenção do contrato.

A própria Lei 13.448/2017 determina a 
necessidade de regulamentar o processo de 
relicitação de concessões, o que não foi efetuado 

4.4.4.5 Devolução das concessões

PROPOSTAS PARA O COMPARTILHAMENTO DE RISCOS DE DEMANDA 
E VARIAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE TRÁFEGO DECORRENTES DE 
CONDIÇÕES MACROECONÔMICAS:

• Adotar mecanismos de mitigação ou compartilhamento do risco de demanda entre as 
partes (bandas de demanda), de maneira igualitária.

• Considerar os efeitos da variação de tráfego sobre as obrigações de investimentos. 
• Prever regulação contratual sobre a possibilidade de reequilíbrio em caso de variações 

extraordinárias das condições macroeconômicas ou mudanças inesperadas na 
demanda pelo serviço. 

• Estabelecer, em consequência, os procedimentos para a averiguação dessas variações 
extraordinárias e mecanismos para mitigação de seus efeitos.

• Admitir a possibilidade de qualquer das partes terminar antecipadamente o contrato 
de concessão (way-out) sem penalização diante de variações extremas que alterem de 
maneira insuperável as condições da concessão.

conveniente ou necessária a reprogramação 
de investimentos. Em outras palavras, a 
necessidade de adiar ou adiantar investimentos 
deverá ser considerada conjuntamente com o 
compartilhamento do risco de demanda, para 
que as obrigações e bônus da concessão não 
restem desbalanceados. 
 Atenção específica deverá ser dada aos casos 

em que variações econômicas extraordinárias 
ensejem grandes alterações nas despesas ou 
receitas previstas para a concessão. Por se 
tratar de risco imprevisível, ou inquantificável, 
esse risco deverá ser objeto de reequilíbrio 
contratual ao mesamo título que casos fortuitos 
ou força maior, o que deverá ser expressamente 
previsto no contrato de concessão.
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decorrido mais de um ano da data da edição 
da lei57, impedindo que muitas concessões 
paralisadas se utilizem desse procedimento, 
ou que procedimento semelhante venha a ser 
adotado no âmbito das rodovias estaduais. 
Além disso, faz-se igualmente relevante o esta-
belecimento de critérios claros para os cálculos 
das indenizações devidas em caso de extinção 
antecipada. O Ministério dos Transportes, Por-
tos e Aviação Civil e das agências ANTT e ANAC 

solicitaram o suporte da EPL para elaboração 
da metodologia de cálculo da indenização refe-
rente aos investimentos realizados por conces-
sionárias ao longo dos contratos de concessão, 
para os casos de rescisão previstos na Lei nº 
13.448/2017. O objetivo é a adoção de uma me-
todologia padronizada, que proporcione previsi-
bilidade e segurança jurídica à formalização dos 
distratos. Contudo, ainda não há previsão para 
divulgação do resultado dos trabalho da EPL.

57 Até a edição do presente documento: agosto/2018.
58 Nos últimos anos o DNIT vem anunciando ações para implantação de um Plano de Pesagem, um programa para controle de 
peso nos caminhões de carga em todas as rodovias brasileiras, através da concessão do sistema de pesagem e intensificação 
do controle por parte da Polícia Rodoviária Federal, mas apenas parte dos postos de pesagem funcionam de forma eficiente. 
Há necessidade de promover o reforço do número de balanças em pontos estratégicos dos principais corredores do País. O 
encaminhamento de uma solução para este grave problema é a implantação de uma eficiente fiscalização por pesagem.

PROPOSTAS SOBRE A DEVOLUÇÃO DE CONCESSÕES:

• Materializar a possibilidade de devolução das concessões está expressamente 
prevista pela Lei 13.448/2017, por meio da elaboração e publicação do Decreto que 
regulamentará o seu procedimento.

• Regular, igualmente, a metodologia de cálculo das indenizações relativas aos 
investimentos já realizados, para os casos previstos na Lei  nº 13.448/2017.

PROPOSTAS PARA O EXERCÍCIO EFETIVO DO PODER DE POLÍCIA:

• Prever expressamente, no contrato de concessão, mecanismos capazes de estabelecer 
a eficiência do exercício do Poder de Polícia pelo estado e as consequências para 
o descumprimento dessa premissa contratual, notadamente a possibilidade de 
compensação dos ônus econômicos adicionais suportados em decorrência do 
exercício ineficiente do Poder de Polícia.

Diversos aspectos econômicos da operação das 
rodovias dependem, em medida considerável, 
do efetivo exercício do poder de polícia por parte 
do Estado. A ineficiência no controle de pesagens 
de veículos provoca a deterioração prematura do 
pavimento das rodovias e, consequentemente, 
custos adicionais de manutenção.58 Igualmente, a 
ausência de repressão à evasão do tráfego produz 
efeitos perversos sobre as receitas da concessão 
e atinge, em última instância, a sua viabilidade. 

Finalmente, a deficiência do controle viário de 
velocidade tende a causar o aumento do número 
de acidentes nas rodovias, o que, além de colocar 
em risco a segurança dos usuários, reduz o nível 
de serviço esperado e traduz ônus econômicos 
adicionais de prestação de apoio às vítimas, re-
moção, atendimento mecânico aos veículos, guin-
chamento, desobstrução de pista, entre outros.

Nesse contexto, a ABCR propõe:

4.4.4.6 Exercício do Poder de Polícia: evasão, pesagem e controle de velocidade
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No decorrer das últimas décadas, o Brasil tem experimentado concessões de rodovias tanto em 
âmbito federal quanto estadual e municipal. Abaixo, descreve-se um breve resumo das principais 
experiências e modelos implementados ao longo desse período59.

59 O histórico das concessões no Brasil foi tratado mais exaustivamente em trabalhos recentes do IPEA (Neto, C.A.S.C, Moreira, 
S.V., Motta, L.V. “Modelos de Concessão de Rodovias no Brasil, no México, no Chile, na Colômbia e nos Estados Unidos: Evolução 
Histórica e Avanços Regulatórios”, Texto para Discussão, IPEA 2018) e da CNI (Frischtak, C. R., Fernandes, B., Lobo, M. e Dutra, 
C. “Concessões Rodoviárias: Experiências Internacional e Recomendações para o Brasil”, CNI, 2018, Minuta).
60 Extensão corrente da malha federal concedida (ABCR, julho/2018).

Os anos 90 foram marcados por uma forte 
crise econômica e pelo redirecionamento 
estratégico do papel do Estado na economia 
brasileira. Nesse contexto, perdeu espaço o 
modelo intervencionista (com atuação direta 
através de empresas estatais) e ganhou força 
um modelo cuja participação do poder público 
na economia seria indireta, por meio de 
regulação e fiscalização.
O esgotamento do modelo de financiamento 
estatal dos investimentos trouxe a necessidade 
de captação de recursos privados. No âmbito 

federal, o Programa de Concessões de Rodovias 
(PROCROFE) foi criado como alternativa 
à falta de recursos públicos destinados à 
malha rodoviária nacional e representou um 
primeiro movimento em busca da participação 
da iniciativa privada no setor de transportes. 
O programa federal de concessões é usualmen-
te divido em três etapas, que não foram con-
juntamente planejadas e se sucederam em três 
governos distintos, sob diferentes cenários eco-
nômicos e políticos, mas que geraram a conces-
são de 9.234,6 km60  de rodovias federais.

Concessões federais

APÊNDICE

I. HISTÓRICO DAS CONCESSÕES FEDERAIS E ESTADUAIS



FIGURA 6 - A história do programa de concessões de rodovias

Fonte: ABCR.
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61 Valores da ANTT à época da licitação. Disponível em: http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/1_
Etapa_de_Concessoes_Rodoviarias.html. Acesso em: 26/07/2018.
62 Disponível em: http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/Historico.html. Acesso em: 26/07/2018.
63 Valores da ANTT à época da licitação. Disponível em: http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/2_
Etapa_de_Concessoes_Rodoviarias.html. Acesso em: 26/07/2018.
64 Disponível em: http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/2_Etapa_de_Concessoes_Rodoviarias.html. 
Acesso em: 26/07/2018.
65 Contando com Galvão BR-153 (Caducidade Declarada) e os 10 km de acesso à Ponte Presidente Costa e Silva (RJ-Niterói). 
Valores da ANTT e da Ecoponte. Disponível em: http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/Index.html e 
http://www.ecoponte.com.br/institucional/a-ecoponte . Acesso em: 26/07/2018.

A 1ª etapa foi iniciada em 1995, durante o 
governo FHC e logo após o sucesso do Plano 
Real no controle da hiperinflação. Marcada 
pelo ineditismo e pelo contexto econômico 
ainda delicado, essa etapa foi lançada diante 
da necessidade drástica de se recuperar uma 
infraestrutura rodoviária bastante deteriorada 
ao longo da crise que se iniciou no fim da 
década de 70. 
Foram concedidos seis trechos de rodovias (que 
já haviam sido pedagiados pelo Ministério dos 
Transportes) por meio do critério de menor 
tarifa ofertada, totalizando a transferência de 
1.315,9 km61 de estradas à iniciativa privada. 
Esta etapa não contou com a presença de 
agências reguladoras. Claramente, o Brasil 
ainda estava aprendendo a dar os primeiros 
passos no mundo das concessões de serviços 
públicos rodoviários. Não havia uma agenda 
clara e o objetivo principal era promover obras 
de melhoria nas vias, o que levou as concessões 
a serem amplamente arrematadas por grandes 
construtoras. Neste período também foram 
realizados convênios de delegação de trechos 
de rodovias federais com diversos estados por 
meio da Lei nº 9.277/1996. Contudo, devido 
às dificuldades para implementação dos 
programas estaduais, o Conselho Nacional de 
Desestatização (CND) recomendou a revisão do 
Programa de Delegação de Rodovias Federais 
e autorizou o Ministério dos Transportes a 
adotar “medidas necessárias à unificação da 
política de concessões rodoviárias”62.
A 2ª etapa, iniciada em 2000 e também focada 
na região sul e sudeste, foi concretizada ape-
nas em 2007, com a concessão de oito trechos 
rodoviários, por um período de 25 anos, tota-
lizando 3.305 km63  de rodovias. O critério de 

seleção do operador privado continuou sen-
do a oferta de menor tarifa, em busca da cha-
mada modicidade tarifária. Nesta etapa, cada 
empresa tinha até seis meses para concluir 
os trabalhos iniciais, eliminando problemas 
emergenciais que signifiquem riscos pessoais 
e materiais, e ao fim deste período inciou-se 
a etapa de recuperação da rodovia, junto com 
cobrança de pedágio e manutenção dos tre-
chos concedidos64.
Esta etapa já contou com a criação da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres 
– ANTT, incumbida da regulação do setor. 
Houve a definição de uma matriz de riscos 
mais equilibrada, além de parâmetros de 
desempenho, com condições mínimas de 
qualidade e quantidade de obras.
Por fim, na 3ª etapa, ocorrida entre 2013 e 
2014, foram concedidos ao todo oito trechos 
rodoviários por meio de leilões, e o critério 
de seleção continuou o de menor tarifa. O 
resultado foi um total de 5.372 km65 de vias 
concedidas, desta vez distribuídas por outras 
regiões do País, como o centro-oeste, onde 
o intuito era atender à nova fronteira de 
produção agrícola.
O programa de investimentos (duplicação 
em 5 anos) associado às concessões da 3ª 
Etapa foi muito ambicioso, e o prazo para 
sua execução se tornou insuficiente diante 
do que veio a ocorrer logo em seguida. Houve 
frustração de duas premissas daquela etapa: 
(i) as condições anunciadas de participação 
do BNDES nos financiamentos, que não se 
efetivaram e, principalmente, (ii) a crise que 
se seguiu, com impacto no tráfego estimado 
para aquelas rodovias em consequência da 
derrocada econômica.
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Em paralelo ao programa federal, ocorreram 
outras experiências envolvendo concessões 
de rodovias de diversos estados, sendo o caso 
de São Paulo o mais notório e considerado de 
maior sucesso, embora tenha possibilidade 
de aperfeiçoamentos.

São Paulo possui atualmente o mais amplo 
programa de concessões de rodovias do País. 
Desde 1998, foram conferidos à iniciativa 
privada 23 lotes66 de rodovias, com 7.105 
km concedidos. Isso significa que 33,7% da 
malha rodoviária paulista está concedida, 
enquanto a federal, por exemplo, se mantém 
em apenas 14,5%. 

Ao contrário do que ocorreu no programa 
federal, São Paulo optou, majoritariamente, 
pela escolha do parceiro privado através 
do maior valor de outorga ofertado. Isso 
ajudou na qualidade das rodovias paulistas, 
ao evitar o estrangulamento financeiro das 
concessionárias pela adoção irrestrita da 
menor tarifa. Entre as 20 melhores rodovias 
brasileiras, 19 são concessões paulistas67.

Os projetos mais recentes de concessões em 
São Paulo também apresentaram medidas 
amplamente debatidas e defendidas pelo 
mercado, como a redução de riscos aos 
investidores estrangeiros através da adoção de 
instrumentos para mitigar variações cambiais.

Concessões paulistas

66 Incluindo Rodoanel Norte, ainda sem assinatura de contrato, e ViaNorte, cujo contrato foi extinto em maio de 2018.
67 Pesquisa CNT de Rodovias, 2017.

Nessa etapa do programa foi suprimida a 
apresentação de Plano de Negócios como 
parte integrante da proposta, um elemento 
importante de avaliação da sua exequibilidade 
(um retrocesso) e eliminando-se informações 
importantes para os reequilíbrios que 
posteriormente se tornariam necessários.

O Governo Federal encaminhou uma proposta 
para ajuste das concessões da 3ª Etapa, a 
MP 800/17, que chegou a ser aprovada na 
Comissão Mista do Congresso Nacional, mas 
não foi votada nos prazos regulamentares nos 
plenários da Câmara e do Senado. Segundo 
essa proposta, os prazos de duplicação seriam 
alongados de 5 para até 14 anos, medida que 
seria compensada por meio de diminuição de 
tarifas e/ou do prazo da concessão após sua 
conclusão (completion). Essa renegociação 
de prazos permitiria evitar a interrupção 
do programa e os prejuízos decorrentes do 
atraso na implantação dessa infraestrutura. 
Certamente seria uma opção mais benéfica para 
os usuários do que caducidade ou relicitação 

(Lei 13.448/17), que implicariam em um novo 
certame com condições menos favoráveis, 
eventualmente resultando em diminuição dos 
investimentos e tarifas mais altas (ver item 
4.4.4.5 Devolução das concessões, página 63).

Finalmente, uma observação de caráter geral, 
aplicável a todos leilões de concessões de rodo-
vias. Não faz sentido considerar simplesmen-
te a obtenção de tarifas de pedágios menores 
um “sucesso”, quando comparadas com tarifas 
maiores resultantes de leilões realizados com 
diferentes exigências de investimentos. 

Uma boa maneira de endereçar a questão do 
equilíbrio geral de tarifas de pedágio é rea-
lizar concessões com disputa por pagamento 
de outorga, considerando uma tarifa pré-es-
tabelecida. Este critério promove um sistema 
de tarifas harmônico e coerente, baseado no 
padrão de qualidade da infraestrutura e ser-
viços disponibilizados aos usuários, e não aos 
custos associados a cada trecho.
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Além de São Paulo, estados como Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, 
entre outros, também possuem concessões 
de rodovias. Há até casos de concessões 
municipais na cidade do Rio de Janeiro68.
O Estado Rio de Janeiro realizou apenas 
duas concessões de rodovias que, juntas, 
contabilizam 197 km: a primeira concessão 
foi a da Rodovia dos Lagos, ocorrida em 1996, 
cujo critério de escolha do vencedor foi o do 
maior valor de outorga. Já o Sistema Viário 
Itaboraí-Nova Friburgo-Macuco foi concedido 
em 2001, com adoção do critério de maior 
“Nota Global da Proposta”69.
O modelo de concessões de rodovias de Minas 
Gerais data de 2007 e, até o presente momento, 
engloba somente os 371km da MG-050. 
Contudo, em fevereiro de 2018, um novo trecho 
rodoviário foi leiloado (em 364 km), composto 
por BR-135, MG-231 e LMG-754. Sobre a MG-
050, trata-se de concessão patrocinada, sendo 
o critério de escolha do vencedor o de menor 
contraprestação pecuniária do poder público. 
Destaca-se, no modelo mineiro, a presença 
de um verificador independente, entidade 
selecionada pelo poder público mediante 
licitação a fim de fiscalizar a concessão 
juntamente com o DER-MG.
Na Bahia, estado do nordeste com a maior 
malha concedida, foram realizadas duas 
concessões de rodovias, BA-099 e BA-093, 
que juntas somam 350 km. No caso da BA-
099, os critérios de escolha do vencedor foram 
a menor participação percentual do poder 
público na realização das obras de duplicação 
e o menor período de execução. Já no caso da 
BA-093, o critério adotado foi o menor valor 
de Tarifa Básica de Pedágio. Destaca-se, no 
modelo baiano, as regras relativas ao reajuste 

tarifário, que obedecerá não só aos índices de 
medição da inflação, mas também aos índices 
técnicos de terraplanagem e construção civil.

No Paraná, o programa de concessão de rodo-
vias foi implementado em 1997, aproveitando 
a delegação do Governo Federal para conce-
der à iniciativa privada, por um período de 24 
anos, rodovias federais que cortavam o Esta-
do. Atualmente, existem seis lotes de rodovias 
concedidas, que totalizam 2.502 km (aproxi-
madamente 700 km estaduais e 1.800 km fe-
derais), formando um anel logístico no estado. 

Ao invés da cobrança de outorga financeira 
para a escolha do vencedor, o estado do Paraná 
optou por estabelecer as tarifas e escolher como 
vencedor o consórcio que se comprometesse 
com a conservação e manutenção do maior 
trecho sem pedágios, desonerando o setor 
público da manutenção destes trechos.

Vale mencionar que, durante a campanha 
eleitoral de 1998, rendido à pressão popular, o 
governo tomou a atitude unilateral de redução 
das tarifas dos pedágios em 50%, causando 
pesados desequilíbrios nos contratos das 
concessionárias. 

Por causa dessa atitude, as empresas entraram 
com ação judicial contra essa medida, que 
foi julgada procedente, mas somente 18 
meses depois as tarifas foram retomadas. O 
aditivo contratual que permitiu a retomada da 
cobrança previu a redução dos investimentos 
inicialmente previstos, de forma a reequilibrar a 
perda de receita causada pela redução tarifária 
imposta unilateralmente. Desde essa época, os 
sucessivos governos paranaenses intervem nos 
contratos, reforçando a insegurança jurídica 
das concessões do estado.

Outras concessões estaduais

68 A concessão da Linha Amarela no Rio de Janeiro ficou a cargo da LAMSA, assim como a Via Rio se tornou encarregada do 
corredor Presidente Tancredo Neves – Transolímpica. As duas juntas somam 30 km.
69 Em síntese, foi atribuída uma nota às propostas técnicas apresentadas pelas licitantes com base nos parâmetros fixados 
no edital; o mesmo foi feito para a proposta econômica, com a diferença de que, neste caso, somente a licitante que ofereceu 
o maior valor de outorga obteve nota máxima, sendo as notas das outras licitantes atribuídas proporcionalmente a esta. 
Posteriormente, essas notas foram somadas, compondo a Nota Global da Proposta.
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O Estado do Rio Grande do Sul concedeu uma 
extensão de 1.788 km de rodovias à iniciativa 
privada, embora elas tenham sido extintas em 
2013. A implementação do programa gaúcho 
ocorreu em 1998, paralelamente à primeira 
fase dos contratos federais de concessão pelo 
prazo de 15 anos. Contudo, o programa chegou 
ao fim em 2013, e ainda não foi retomado. Por 
fim, houve a criação da EGR (Empresa Gaúcha 
de Rodovias), em janeiro de 2014, responsável 
atualmente por administrar parte dos 
trechos que eram previamente geridos por 
concessionárias. Recentemente, recomeçou 
um movimento regional de restabelecer o 
projeto de concessões no estado. Na esteira 
desse movimento, surgiu a proposta da RIS, a 
qual buscou incorporar rodovias previamente 
concedidas. Recentemente, o Governo lançou 
um novo marco regulatório de concessões 
estaduais70, que ainda não foi aplicado.
Outros estados como Pernambuco, Espírito 
Santo e Mato Grosso também apresentaram 
programas de concessões, embora em menor 
extensão se comparados com os estados acima. 
Em Pernambuco, houve duas experiências: 
a Rota dos Coqueiros e a Rota do Atlântico, 
no total de 42 km. Em 2006, a PPP Rota dos 
Coqueiros marcou a primeira modalidade 
deste tipo de arranjo no setor de rodovias no 
Brasil com um contrato de 33 anos.
No Espírito Santo, em 1998, parte da Rodovia 
do Sol e a Terceira Ponte foram concedidas 

pelo Governo do Estado à iniciativa privada 
por um prazo de 25 anos, e com uma extensão 
de 68 km.
Em 2011, o Mato Grosso concedeu a rodovia 
MT-130, no trecho entre Rondonópolis e 
Primavera do Leste, para realizar a recuperação 
e a conservação de um trecho de 112 km71 por 
35 anos. Em 2018, o Consórcio ViaBrasil obteve 
o direito de administrar trechos das rodovias 
MT 100, 320 e 208, por um prazo de 30 anos.
Alguns desses estados criaram suas agências 
reguladoras para o setor de transportes, 
outros abriram mão desse mecanismo. Alguns 
seguiram o modelo federal de menor tarifa, 
enquanto outros estabelecem tarifas fixas de 
pedágio e priorizam a escolha pelo maior valor 
de outorga oferecido.
Na prática, além de privilegiar os cofres 
públicos ao garantir recursos ao erário com o 
pagamento de outorga pelas Concessionárias, 
os modelos estaduais têm se mostrado mais 
eficazes na promoção de rodovias com boa 
qualidade ao longo dos anos, uma vez que 
a tarifa varia de acordo com a necessidade 
de operação, garantindo a saúde financeira 
das concessionárias sem colocar em risco 
os investimentos previstos. Já a busca pela 
menor tarifa como critério de seleção gerou 
muitas vezes a oferta de tarifas com elevado 
deságio, dificultando a capacidade futura de 
investimento e a manutenção das vias pelo 
concessionário vencedor.

70 Rio Grande do Sul, Secretaria dos Transportes. Site Oficial. Disponível em: <http://www.transportes.rs.gov.br/ 
estado-lanca-marco-regulatorio-de-concessoes-estaduais>. Acesso em: 03/07/2018.
71 Fonte: http://www.morrodamesa.com.br/p/conheca-a-morro-da-mesa. Acesso em: 26/07/2018.
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72 Descrições mais pormenorizadas das experiências internacionais com concessões de rodovias foram elaboradas 
em trabalhos recentes do IPEA (Neto et al, 2018) e da CNI (Frischtak et al, 2018), os quais foram consultados para a 
construção deste Apêndice. Ver nota de rodapé 59.

Ao lidar com crises econômicas que comprometeram a capacidade de investimento público, 
diversos países adotaram as concessões como ferramenta para o desenvolvimento de sua 
infraestrutura rodoviária. Algumas dessas experiências que podem oferecer importantes lições 
para o momento de dificuldade enfrentado pelo Brasil são resumidas a seguir72.

O Chile vem aperfeiçoando seu modelo de 
concessões de rodovias desde a experiência 
iniciada na década de 80. Para alavancar a 
atração de recursos privados para investi-
mento, o Governo passou a adotar o mode-
lo de Receita Mínima Garantida (RMG), se-
gundo o qual o contrato estipulava limites 
máximos e mínimos de variação da receita 
projetada. Dessa forma, se a receita auferida 
for inferior ao limite mínimo estabelecido, 
ocorre a complementação com recursos pú-
blicos, de modo que a concessionária tenha 
suas receitas asseguradas. No caso inverso, 
isto é, se as receitas da concessão forem su-
periores ao limite máximo estipulado, cabe à 
concessionária compartilhar o excedente de 
arrecadação com o poder concedente. 

Os licitantes vencedores seriam aqueles 
que exigissem menor subsídio do Governo, 
menores prazos de concessão e menor tarifa. 
Na prática, com a RMG, a participação privada 
no financiamento da infraestrutura rodoviária 
chilena aumentou, funcionando como um 
efetivo mecanismo de compartilhamento do 
risco de demanda e, consequentemente, se 
mostrando fundamental para a atração do 
capital privado mesmo em um ambiente de 
elevado risco de crises econômicas.

Mais recentemente, o programa chileno adotou 
também como critério de escolha da concessio-
nária o valor de outorga. Assim, o modelo gerou 
um mecanismo de subsídio cruzado, no qual re-
cursos de outorga obtidos nos trechos de maior 
demanda eram repassados às concessionárias 
de trechos de menor fluxo. 

Na mesma etapa, em decorrência de uma crise 
econômica e de forte retração no fluxo de re-
ceitas das concessionárias, foi criado o Meca-
nismo de Distribuição de Receitas (MDR), um 
instrumento financeiro que permitiu a rees-
truturação do financiamento dos projetos. Por 
meio do MDR, o poder público pactuava uma 
taxa de crescimento para as receitas com a con-
cessionária. Em contrapartida, era cobrada das 
concessionárias uma porcentagem das recei-
tais garantidas e a dívida contraída seria paga 
mediante a execução de novas obras no mesmo 
empreendimento. Os ajustes em relação à re-
ceita efetiva e a projetada envolviam a redução 
da extensão do contrato, no caso das receitas 
superarem o projetado inicialmente, ou na sua 
prorrogação, caso contrário. Esse mecanismo 
gerou efeitos econômicos importantes, como a 
adequação dos contratos à situação de crise vi-
venciada pelo país e a arrecadação de recursos 
fiscais investidos nas próprias concessões. A 
intenção desse mecanismo foi reduzir os riscos 
de demanda por parte da concessionária.

A partir da 4ª etapa, o critério de escolha do 
vencedor passou a ser formalizado como de 
Menor Valor Presente, o que ficou conhecido 
como “modelo chileno”. Nesse abordagem, 
existe a criação de um fluxo de caixa com as 
estimativas dos valores de investimento e 
de custeio do projeto ao longo do tempo, 
trazido a valor presente por uma taxa de 
retorno considerada adequada pelo licitante. 
O vencedor seria aquele que apresentasse 
o menor valor presente, embora não haja 
estabelecimento de prazo contratual. Caso o 
fluxo de veículos seja superior ao projetado, a 

Chile

II. EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS
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No caso colombiano, após dificuldades nos 
momentos iniciais de implantação do mode-
lo de concessões, os contratos também pas-
saram para o critério de escolha do vencedor 
com base no menor valor presente das recei-
tas. Ou seja, o vencedor é aquele que oferta 
o menor valor financeiro para cumprir todas 
as obrigações contratuais previstas, e o tér-
mino do prazo da concessão acontece quando 
a receita da concessionária, no que se refere 
a valor presente, atinge o montante que ela 
mesma propôs na licitação. As tarifas são de-
finidas pelo poder concedente e a concessio-
nária pode pedir um aporte de recursos para 
complementar receitas do pedágio, a fim de 

que se viabilizem os projetos. 

Outras inovações colombianas interessantes 
incluem: (i) o “gatilho de investimentos”, que 
prevê que os investimentos sejam condizentes 
com o volume de tráfego verificado nas 
rodovias; (ii) a adoção dos fundos fiduciários, 
que exigem que uma instituição financeira 
especializada e independente seja responsável 
por gerir os recursos oriundos da concessão, 
assim como a sua dívida e o capital, o que 
garante maior segurança na obtenção dos 
resultados estipulados em contrato; e (iii) a 
cobertura cambial dos contratos, reduzindo os 
riscos cambiais do empreendimento.

O programa mexicano foi iniciado ao final da 
década de 80, seguindo um amplo processo de 
privatizações em sua economia. Nesta primeira 
fase do programa foi adotado o menor prazo 
contratual para recuperar os investimentos 
como critério para decisão do vencedor. Foram 
realizadas 52 concessões de rodovias entre 
1988 e 1994, ano de eclosão da crise mexicana. 
Neste período, as concessionárias passaram 
por severos problemas financeiros principal-
mente devido à combinação de efeitos de uma 
crise econômica e propostas inadequadas 
apresentadas pelos licitantes. As empresas 
vencedoras dos leilões, as quais estipularam 
curtos prazos para recuperar os investimen-
tos realizados, tiveram suas expectativas ini-
ciais de retorno frustradas neste contexto de 
crise, se deparando com uma demanda seve-
ramente inferior à esperada. Esta fase acabou 
por exigir aportes do poder público e, por 

fim, levou ao encerramento antecipado de 
diversas concessões outorgadas, retomando 
o direito de operar, manter e explorar dessas 
rodovias. Os problemas relacionados à expe-
riência mexicana referem-se às expectativas 
excessivamente otimistas de retorno e dos in-
centivos presentes em leilões desse tipo.
Uma década após a realização das primeiras 
concessões, o governo mexicano retomou o 
programa de concessões por meio de três 
modalidades (concessões, aproveitamento 
de ativos e projetos para prestação de ser-
viços) buscando contornar os problemas 
observados anteriormente. Passou-se a ado-
tar como vencedor aquele que necessitasse 
do menor apoio do governo, ou oferecesse 
a melhor proposta econômica pela outorga, 
como contraprestação. Também delegou-se 
a execução de obras de modernização, ope-
ração e conservação das vias a empresas pri-

Colômbia

México

receita requerida será alcançada em um menor 
prazo; caso contrário, ou seja, se a demanda for 
inferior à projetada, o prazo necessário para 
auferir a receita requerida deve ser expandido. 
Isso reduz o risco do negócio e aumenta a 
atratividade do empreendimento. 
Outras características que tornam o modelo 
chileno bem sucedido e de forte atração para o 
capital privado são: (i) a cobertura cambial dos 

investimentos, que evita que fortes flutuações da 
moeda estrangeira aumentem os riscos assumi-
dos pelo investidor; e (ii) a previsão de revisão 
contratual a cada dois anos, quando a concessio-
nária pode requerer junto ao Poder Concedente 
revisão do reajuste de tarifas e realocação das 
praças, institucionalizando um mecanismo de 
readequação do contrato a momentos de ruptu-
ra nas condições de operação das rodovias.
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Ainda na década de 1950, a Espanha inaugurou 
seu histórico de concessões de rodovias, que 
se expandiu rapidamente durante a década de 
1970. A modalidade utilizada neste período 
para construir as rodovias foi a de BOT (Build-
operate-transfer)73. Já na década de 1990, 
após um intervalo no qual as concessões 
públicas foram pouco utilizadas, o programa 
de concessões foi retomado em meio a um 
contexto de grave crise econômica. 
O modelo de financiamento das concessões 
ocorre basicamente por meio de Project 
Finance74 e subsídios cruzados75. A maior parte 
dos riscos é atribuída à concessionária (com 

exceção de riscos políticos e de evento maior), 
mas alguns deles são mitigados pelo próprio 
poder público, sempre levando em conta seu 
impacto fiscal e a perpetuidade do programa 
de concessões. 
Essa mitigação dos riscos tem papel 
fundamental na atração da iniciativa privada 
e pode ocorrer basicamente por meio de 
modificações em parâmetros econômicos, 
como valor das tarifas de pedágio e prazo da 
concessão. Tais procedimentos podem ser de 
grande valia para o caso brasileiro, em que os 
riscos jurídicos, regulatórios e econômicos 
são significativos.

Na esteira de um processo de liberalização 
econômica da década de 1990, a Índia tam-
bém passou a adotar parcerias com a iniciativa 
privada para atrair investimentos em infraes-
trutura. A partir de 2000, foi lançado o Projeto 
Nacional de Desenvolvimento de Estradas, que 
já passou por sete fases.

Diversas medidas foram adotadas com su-
cesso para facilitar o investimento privado, 
como a permissão de projetos com recur-
sos totalmente oriundos de investimento 
estrangeiro direto, a isenção de impostos 
para importação de equipamentos de cons-
trução e a assunção dos custos associados 

à elaboração de estudos de viabilidade de 
projetos e expropriação de terras. 

A experiência indiana também é rica em moda-
lidades de participação privada para lidar com 
rodovias de diferentes níveis de fluxo. Exis-
tem, por exemplo, modelos BOT com pedágio 
– quando a demanda da via permite a cobran-
ça – e BOT com pagamentos de anuidade – em 
que a autoridade indiana realiza pagamentos 
periódicos à concessionária, de modo a mini-
mizar o risco de demanda e tornar a concessão 
mais atraente. Dessa maneira, trechos rodovi-
ários com diferentes níveis de atratividade são 
igualmente atendidos pela iniciativa privada.

Espanha

Índia 

73 Modalidade que envolve a concessão do direito ao setor privado para construir e operar uma rodovia, por exemplo, por 
determinado período. Ao final do período, o objeto da concessão em questão é transferido ao poder público novamente.
74 Project Finance é uma modalidade de financiamento de longo prazo na qual a principal garantia de pagamento é o fluxo 
de caixa do próprio projeto.
75 A legislação espanhola prevê que, quando o contrato de concessão tem por objeto a construção e exploração de 
determinada obra pública, pode-se demandar que a concessionária em questão seja obrigada a também executar, ou 
conservar, por exemplo, obras relacionadas à obra principal. Contudo, essa modalidade só pode ser aplicável a sistemas de 
infraestrutura ligados entre si.

vadas, selecionando aquelas que apresen-
tassem o menor valor presente líquido como 
contraprestação pelos custos incorridos na 
execução dos serviços. Nesta fase o governo 
mexicano também buscou uma melhor dis-

tribuição de riscos. Por exemplo, se as em-
presas não conseguissem levantar a receita 
necessária para quitar sua dívida, o governo 
se comprometia a prover certa quantia de 
recursos para esse fim.
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III. ESTATÍSTICAS DE CONCESSÕES DE RODOVIAS

EMPREGOS 
DIRETOS E 
INDIRETOS 
ATUALMENTE

OU 9,5%,  
SÃO CONCEDIDOS

A EXTENSÃO TOTAL DA 
MALHA PAVIMENTADA 
BRASILEIRA É DE

VEÍCULOS PELOS SERVIÇOS  
DE APOIO DAS CONCESSIONÁRIAS 
(SOCORRO MÉDICO E MECÂNICO), 
OU 292 VEÍCULOS POR HORA

DE REDUÇÃO DO ÍNDICE 
DE MORTALIDADE EM 
ACIDENTES NOS ÚLTIMOS 
CINCO ANOS (2012 A 2017).

O setor gera

Veículos  
de inspeção  
de tráfego

Guinchos leves  
e pesados

Ambulâncias 
de resgate  

e UTIs

Bases de 
atendimento 

ao usuário

Câmeras  
de CFTV

Destes,

de acordo com a pesquisa 
da CNT de 2017.

Em 2017,  
foram atendidos mais de

O setor conseguiu através 
de ações de segurança

47 mil

897 675 478 568 4.753

20.264 km,
212.886 km,

2,5 milhões 17,65%

Fonte: ABCR, total disponível em todas as concessões em 31/12/17

ESTRUTURA OPERACIONAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO
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DESDE 1995, JÁ FORAM 
INVESTIDOS MAIS DE 

EM DESPESA OPERACIONAIS 
(OPEX), sendo R$ 5,7 bilhões 
em 201777.

(CAPEX), sendo R$ 6,8 bilhões 
em 201776.

Soma-se a isso,

R$ 97 bilhões

R$ 81 bilhões

REPASSADOS 
AO ISSQN

R$ 1,039 
bilhões

IMPOSTOS 
FEDERAIS

R$ 2,397  
bilhões

76 Valores corrigidos pelo IPCA, acumulado até 2017.
77 Valores corrigidos pelo IPCA, acumulado até 2017.

IMPOSTOS MUNICIPAIS E 
FEDERAIS RECOLHIDOS PELAS 
CONCESSIONÁRIAS EM 2017:

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE  
DAS RODOVIAS BRASILEIRAS:  
CONCEDIDAS VS GESTÃO 
PÚBLICA

Fonte: Pesquisa CNT 2017.

39,3%

34,1% 26,6%

RegularÓtimo / Bom Ruim / Péssimo

22,6% 3%

74,5%

RODOVIAS 
CONCEDIDAS

Pesquisa CNT de 
Rodovias 2017 
comprova:

GESTÃO PÚBLICA

ESTRADAS RECONHECIDAS 
E EXCELENTES

AS 19 MELHORES 
RODOVIAS  
DO PAÍS SÃO 
CONCEDIDAS

85.466 km
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7.105 KM

2.502 KM

MUNICIPAL
30 KM

735 KM

68 KM 42 KM

MG

PE

350 KM

BA ES

RJ

ESTADUAL
197 KM

RJSP

PR

Rio Branco Porto Velho

Cuiabá

Goiânia

Brasília

Palmas

Salvador

Vitória

Rio de Janeiro
São Paulo

Curitiba

Florianópolis

Porto Alegre

Maceió
Aracaju

Recife

João Pessoa

RS

SC

PR

MG

ES

RJ

SP

GO
DF

MS

MT

TO

BA

PI PE

PB

SE

AL

RO

AC

Campo 
Grande

Belo 
Horizonte

Rodovias Estaduais 
Concedidas
10.999 KM

Rodovias Federais 
Concedidas
9.235 KM

Rodovias Municipais 
Concedidas
30 KM

Total
20.264 KM



NOVOS CAMINHOS PARA AS CONCESSÕES DE RODOVIAS NO BRASIL 77

AB COLINAS
AB NASCENTES DAS 
GERAIS - PPP
RODOVIAS DO TIETÊ
AB TRIÂNGULO DO SOL

1.737 km
AUTOPISTA 
FERNÃO DIAS
AUTOPISTA 
FLUMINENSE
AUTOPISTA 
LITORAL SUL
AUTOPISTA 

PLANALTO SUL
AUTOPISTA RÉGIS  
BITTENCOURT
AUTOVIAS
CENTROVIAS
INTERVIAS
VIA PAULISTA

3.449 km

CCR NOVA 
DUTRA
CCR AUTOBAN
CCR SPVIAS
CCR VIAOESTE

CCR VIALAGOS
CCR MSVIA
CCR RODONORTE
CCR RODOANEL

2.896 km

CART
LAMSA

2.005 km

VIARIO
RENOVIAS
BAHIA NORTE
ROTA DO ATLÂNTICO
CRT

670 km

CONSÓRCIOS*

VIARONDON
CAMINHOS  
DO PARANÁ
RODOSOL
RODOVIA  
DO AÇO
ROTA 116

TEBE
VIABAHIA
VIAPAR
MGO RODOVIAS
SPMAR
TAMOIOS
ENTREVIAS

4.068 km

INDIVIDUAIS

ECOSUL
ECOVIAS
ECOPISTAS
ECOVIA

2.276 km

TRIUNFO ECONORTE
TRIUNFO TRANSBASILIANA
CONCER
TRIUNFO CONCEBRA

2.022 km

ROTA DAS BANDEIRAS
ROTA DOS COQUEIROS - PPP
ROTA DO OESTE

1.141 km
ECOCATARATAS
ECO 101
ECO 135
ECOPONTE

*Participação acionária de cada empresa:

ViaRio: 33,34% Invepar / 66,66% CCR. Renovias: 60% Grupo Encalso / 40% CCR. Bahia Norte: 50% Invepar / 50% 
Odebrecht Rodovias. Rota do Atlântico: 50% Odebrecht Rodovias / 50% Invepar. CRT: 24,91% Invepar / 75,09% Outros.

Fonte: ABCR, 30/06/2018.

CLN
VIA 040

CONCESSIONÁRIAS  
DE RODOVIAS  
NO BRASIL

Grupos de 
Investidores

7
Concessões

45
Concessionárias 

individuais

12
SPEs
57
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