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RESUMO 

 

O presente estudo apresenta o problema de hold up que aparece em situações de 

contratos incompletos e investimentos específicos onde um dos agentes de um 

contrato pode não estar disposto a investir no ativo específico por temer um futuro 

prejuízo. São apresentados dois projetos de investimento de infra-estrutura no setor 

ferroviário brasileiro, passíveis de hold up e tem-se como objetivo mostrar que as 

parcerias público-privadas podem ser arranjos contratuais eficientes e que resultem 

no investimento ótimo.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Desde o início da década de 90, as Parcerias Público-Privadas despontaram como 

mecanismo complementar para garantir os necessários investimentos em infra-

estrutura. Incapacitados de dar continuidade a uma tradição histórica de 

financiamento fiscal dos grandes investimentos públicos, tais países identificaram, 

na parceria com o setor privado, uma alternativa para viabilizar projetos de infra-

estrutura e de provisão de serviços públicos.  

 

O PFI (Private Finance Iniciative), desenvolvido pelo Reino Unido em 1997, é 

considerado como referência de bons resultados na modalidade de parcerias público-

privadas. O programa tinha como objetivo estimular a introdução do setor privado 

nos serviços públicos e o setor de transporte era parte integral do programa. Com o 

PFI, o setor público definia o que seria necessário para atender à demanda da 

população e permaneceria como cliente durante todo o contrato estabelecido com a 

parte privada. Essa demanda era garantida, por contrato, pelo setor público. Em 

contrapartida, o setor privado assumia a responsabilidade de fornecer o serviço 

público, incluindo a construção e manutenção da infra-estrutura necessária. 

 

Além do Reino Unido, diversos países vêm desenvolvendo programas de parcerias. 

Com diferentes graus de intensidade e sucesso, projetos de PPP estão em andamento 

em Portugal, Alemanha, Espanha, Finlândia, Grécia, Itália, entre outros. Na América 

Latina, Chile e México foram os pioneiros no uso das PPPs para a provisão de infra-

estrutura e serviços públicos. Entretanto, nos países em desenvolvimento, a forma de 

participação privada no setor de transporte mais utilizada ainda é o contrato de 

concessão.  

 

A tendência por contratos de concessão na América Latina pode ser explicada pelo 

fato de que se acreditava que esta forma contratual era a mais eficiente em diminuir 

o custo fiscal do setor de transporte enquanto o setor público mantinha a propriedade 

dos ativos.  No entanto, após a crise Asiática e da Argentina, o setor privado ficou 
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mais avesso ao risco, o que pode ser comprovado pelo aumento significativo do 

custo de capital dos projetos de infra-estrutura no setor de transporte nos países em 

desenvolvimento. Assim, a necessidade por melhor administrar o risco aumentou a 

procura por contratos sob a forma de parcerias público-privadas.  

 

A evolução da estrutura financeira, do custo de capital e de outras formas contratuais 

não são as únicas evidências para explicar a evolução das PPPs. Um estudo realizado 

por Guasch (2004) analisou cerca de mil contratos de concessão na América Latina e 

Caribe, estabelecidos durante a década de 90, e constatou que na maioria dos casos 

os contratos haviam sido renegociados, impactando a performance do setor e 

comprometendo a credibilidade tanto do setor quanto do país envolvido. Apesar de 

algumas renegociações terem obtido resultados positivos, o alto percentual de 

contratos renegociados indica falhas no desenho, na implementação e na 

aplicabilidade dos contratos de concessão. Os principais problemas identificados por 

Guasch (2004) foram a falta de competitividade nos processos de licitação com 

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

de um órgão regulador independente.  

 

No Brasil, a discussão sobre a adoção de um programa de parcerias começou em 

2002, mas somente em dezembro de 2004 a Lei de PPP, Lei no. 11.079/2004, foi 

aprovada. Devido à grande necessidade de investimentos em infra-estrutura e a não 

disponibilidade de recursos suficientes pelo governo para todos os investimentos 

necessários, através da Lei das PPPs, o governo visava incentivar a participação do 

setor privado nos projetos de infra-estrutura. 

 

Uma das justificativas apontadas para a necessidade de incentivar investimentos em 

infra-estrutura por meio de arranjos contratuais que envolvam certa 

complementaridade entre setor privado e setor público envolve o problema de hold 

up, exemplo de oportunismo pós-contratual. Ele ocorre porque os contratos são 

incompletos e imperfeitamente especificados de forma que as partes podem explorar 

“brechas” para ganhar vantagem uma sobre as outras. Se os contratos fossem 

completos, o problema de hold up não apareceria. As partes poderiam especificar 
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todas as possíveis contingências e, dessa forma, acordar sobre o comportamento a 

ser seguido em cada situação. 

 

Nessas situações de contratos imperfeitos, a realização de investimentos específicos 

faz com que os donos desses ativos fiquem vulneráveis a comportamentos 

oportunistas pelos seus parceiros contratuais. Assim, a preocupação com o problema 

de hold up pode levar a ineficiências, pois as firmas, temendo que seus 

investimentos as deixem vulneráveis, se recusam a fazer o investimento eficiente. 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar o problema de holp up, utilizando a 

teoria de direito de propriedade, e concluir que existem arranjos contratuais ótimos, 

sob a forma de parcerias público-privadas, que podem levar ao nível de investimento 

desejado. Nesse sentido, são apresentados dois projetos essenciais para a ampliação 

da infra-estrutura ferroviária brasileira como exemplo de investimentos específicos 

passíveis de hold up. 

 

Para se atingir esse objetivo, o trabalho está organizado da seguinte forma: o 

primeiro capítulo analisará o problema de hold up, apresentando um breve histórico 

dos trabalhos já realizados e um modelo de hold up desenvolvido por Oliver Hart 

(1995) sobre direitos de propriedade. Este modelo conclui que, sob qualquer 

estrutura de propriedade, existirá subinvestimento em ativos específicos à relação 

entre as partes de um contrato. Dessa forma, quando o governo opta por contratos de 

parcerias com o setor privado, para investimentos de infra-estrutura, está 

transferindo o direito de propriedade e maior poder de barganha à parte privada, 

aumentando os incentivos desta investir. 

 

As parcerias público-privadas são abordadas no segundo capítulo, que está dividido 

em três seções. A primeira seção descreve as características dos contratos de PPP. 

Em seguida, a segunda seção apresenta um histórico das PPP no mundo, citando a 

experiência do Reino Unido (Private Finance Iniciative – PFI) como referência de 

bons resultados. Por fim, na terceira seção a experiência brasileira é descrita.  

 



 

 

7

No terceiro capítulo aborda-se o Programa Nacional de Desestatização (PND), 

instituído pela Lei no. 8.031/90 e a inclusão da Rede Ferroviária Federal S.A. 

(RFFSA) no PND, dando início ao processo de desestatização das malhas 

ferroviárias. Ainda neste capítulo são descritas as principais características dos 

contratos de concessão ferroviária para exploração e desenvolvimento do serviço 

público de transporte ferroviário da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), Estrada de 

Ferro Vitória a Minas (EFVM) e Estrada de Ferro Carajás (EFC). 

 

Em seguida, no quarto capítulo, são apresentados os projetos de infra-estrutura da 

Cia Vale do Rio Doce passíveis de hold up. Os projetos Travessia de Belo Horizonte 

e Serra do Tigre representam importantes gargalos no Corredor de exportação 

formado pelos Estados de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. 

 

O quinto capítulo apresenta as conclusões do trabalho e a importância dos 

investimentos em infra-estrutura, particularmente no setor ferroviário, para o 

crescimento econômico do país. 
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1. CONTRATOS INCOMPLETOS E HOLD UP 

 

  

De acordo com Holmstrom e Roberts (1998), o problema de hold up é de 

fundamental importância para a compreensão da origem e do tamanho das firmas. 

Na versão clássica do modelo de hold up (Hart, 1995), uma das partes deve fazer um 

investimento específico à relação para transacionar com a outra parte, sendo o valor 

desse investimento nulo para qualquer outra utilização. Diante da impossibilidade de 

desenhar um contrato completo, que cubra todas as possíveis contingências que 

possam afetar o retorno compartilhado sobre o investimento, uma das partes pode 

não estar disposta a investir no ativo específico. A necessidade de alocar muitos 

recursos para se proteger da ameaça de hold up, resulta em ineficiências; o 

investimento realizado não será o ótimo ou recursos serão gastos em medidas 

defensivas desnecessárias.  

 

Segundo Holmstrom e Roberts (1998), a estrutura organizacional e de governança da 

firma são vistas como mecanismos para combater o problema de hold up. Nesse 

contexto, os custos de transação e a teoria dos direitos de propriedade, desempenham 

papel central como suporte aos investimentos específicos em situações de contratos 

incompletos e hold ups potenciais. No entanto, as firmas enfrentam uma variedade 

enorme de problemas além da provisão para incentivos de investimentos e da 

solução para o hold up. Para isto, o estudo apresenta alguns exemplos, sugerindo que 

os modelos de propriedade são sensíveis, entre outras coisas, a problemas de 

agência, a dificuldades em transferir conhecimento e aos benefícios de 

monitoramento do mercado. 

 

Para a análise dos custos de transação, Holmstrom e Roberts (1998) utilizam o 

trabalho de Williamson (1985), que considera como críticas três características da 

transação entre partes: a freqüência, a incerteza e a especificidade dos ativos. Sendo 

assim, níveis mais altos de incerteza e uma maior a especificidade dos ativos, 

particularmente quando esses efeitos ocorrem ao mesmo tempo, resultam em um 

ambiente contratual mais complexo e em uma necessidade maior de ajustes a serem 
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realizados, uma vez que a negociação entre as partes já tenha iniciado. A 

importância da freqüência da transação está na dissolução dos custos fixos de 

estabelecer um sistema de governança non-market. 

 

A abordagem sobre direitos de propriedades explica claramente os custos e 

benefícios da integração. As decisões sobre propriedade dos ativos são importantes, 

uma vez que o controle sobre ativos confere ao proprietário poder de barganha em 

situações não previstas no contrato.  

 

Oliver Hart (2002), ao analisar contratos incompletos e propriedades públicas, 

estuda as questões de integração vertical e privatização e desenvolve um modelo 

preliminar de parceria público-privada. Ao realizar um paralelo entre a teoria de 

integração vertical da firma e de privatização constata que ambas estão preocupadas 

com a comparação entre regular uma relação via contratos de longo prazo ou via 

transferência de propriedade. Enquanto grande parte da literatura recente sobre 

teoria da firma apresenta  uma perspectiva de contratos incompletos, nos quais a 

ineficiência decorre da dificuldade de prever e contratar em um futuro incerto, muito 

da literatura sobre privatização se desenvolve em um contexto de contratos 

completos, nos quais imperfeições aparecem somente devido a perigo moral e 

assimetria de informação. 

 

Hart (2002) destaca que uma das questões da literatura recente sobre a firma é que a 

forma organizacional, incluindo direito de propriedade e barreiras, não importa, se as 

imperfeições ocorrem somente devido a perigo moral ou assimetria de informação. 

Ou seja, o dono dos ativos não tem poder especial ou direitos, já que tudo é 

especificado no contrato inicial. Em contraste, na abordagem do direito de 

propriedade a incompletude contratual importa: o dono de um ativo ou firma pode 

tomar todas as decisões sobre o ativo ou firma que não estão incluídas em um 

contrato inicial; isto é, o dono possui direito de controle residual. 

 

Aplicando esta visão no contexto de privatização chega-se à conclusão de que em 

um mundo de contratos completos o governo não precisa ser o proprietário da firma 
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para controlar seu comportamento. No entanto, se os contratos são incompletos, 

como de fato são, existe uma justificativa para o governo ser o proprietário já que o 

direito de propriedade garante ao governo poderes especiais na forma de direitos de 

controle residual. 

 

Assim, mesmo que esta posição seja aceita, não se deve achar que se pode tirar um 

modelo da teoria da firma e aplicá-lo à privatização. No modelo padrão de direito de 

propriedade, esta serve para possibilitar investimentos ex ante apropriados, 

particularmente, aqueles em capital humano. Por exemplo, se a firma A compra a 

firma B, então A, possuindo mais direitos residuais de controle, tem maior poder de 

barganha quando ocorrem contingências não contratadas. A firma A ganha um 

retorno maior em seu investimento e, então, investe mais. Em contrapartida, o 

incentivo de B para investir cai, já que seu poder de barganha é menor. A alocação 

ótima de propriedade possui um trade off entre esses dois efeitos. 

 

Hart (2002), então, utiliza um modelo que compara dois casos: o governo pode ser o 

proprietário ou pode fazer um contrato com uma determinada firma, para 

administração da propriedade por um período de tempo. Esse modelo ignora 

investimento por parte do governo, mas supõe que o administrador pode fazer dois 

tipos de investimentos: pode investir em eficiência ou pode gastar tempo pensando 

em como cortar custos e qualidade enquanto possui o contrato. O empregado do 

governo tem pouco incentivo a fazer qualquer um dos investimentos, pois o governo, 

como proprietário, pode “hold up” o empregado sem remunerá-lo apropriadamente. 

Em comparação, o dono privado está menos sujeito ao problema de hold up. Assim, 

propriedade privada incentiva os dois tipos de investimentos, resultando em um 

trade off. A escolha entre público e privado reside em qual desses dois efeitos é mais 

importante. 

 

No mesmo estudo, Hart (2002) usa um modelo para entender os custos e benefícios 

das parcerias público-privadas (PPP). Neste modelo, o governo está preocupado na 

construção e operação de um ativo, como por exemplo, uma prisão ou um hospital. 

O agente responsável pela construção do ativo pode realizar dois tipos de 
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investimentos que terão impacto na operação do ativo. O investimento produtivo 

(exemplo: investimento na qualidade da construção) aumenta o benefício e reduz o 

custo de operação, enquanto que o investimento não produtivo reduz o custo de 

operação e o beneficio gerado. Na forma convencional de provisão, o governo 

contrata o construtor e o operador do ativo separadamente e, nesse caso, o construtor 

é remunerado antes que o resultado de seus investimentos possa ser observado. 

Antecipando isso, nenhum investimento será realizado pelo construtor.  As parcerias 

público-privadas permitem que o governo contrate o agente para construir e operar o 

ativo. Assim, o construtor antecipa os benefícios gerados pelo investimento, em 

termos de redução de custos, e então realiza os dois tipos de investimento.  

 

O modelo resulta em uma simples conclusão: a escolha por provisão convencional é 

adequada se a qualidade da construção pode ser bem especificada, enquanto que a 

qualidade do serviço não. Em contraste, PPP pode ser ótima quando a qualidade do 

serviço pode ser bem especificada no contrato inicial, enquanto que a qualidade da 

construção não. Mais genericamente, existem boas medidas de performance que 

podem ser usadas para recompensar ou penalizar o provedor do serviço. 

 

Exemplificando, prisões e escolas se enquadram no primeiro caso: contratar para a 

construção é relativamente simples, enquanto que contratar o serviço pode não ser. 

Por um outro lado, hospitais podem ser enquadrados na segunda situação: mesmo 

que especificar a qualidade do serviço não seja tão simples, pode existir uma forma 

fácil de se medir a performance de como os pacientes estão sendo tratados do que 

seria para especificar uma construção mais complexa. 

 

Nesse estudo, o autor ainda discute algumas das questões teóricas recentes sobre 

propriedade pública versus privada e desenvolve um modelo simples de contrato 

incompleto para analisar PPP. O modelo sugere que a escolha entre PPP e provisão 

convencional reside em se é mais fácil escrever contratos em provisões de serviço do 

que construir. 
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Policy makers freqüentemente afirmam que PPP é uma boa opção porque o setor 

privado é uma forma barata de se financiar ou segurar do que o governo. 

 

Besley e Ghatak (2001) também contribuíram para análise de propriedade privada de 

bens públicos versus propriedade do governo. Em seu trabalho, constatam que tem 

ocorrido, nos últimos anos, uma mudança significativa na divisão de 

responsabilidades entre o Estado e o setor privado em relação à provisão de bens ou 

serviços públicos. Como evidência da fraqueza dos investimentos públicos, existe 

uma tendência global para um maior envolvimento do setor privado e das parcerias 

público-privadas. Isso tem envolvido geralmente contratar tanto organizações não 

lucrativas como firmas privadas maximizadoras de lucro, enquanto a propriedade 

pública é mantida. Em outros casos, a propriedade de firmas públicas pelo setor 

privado, ou formas mais complexas de contratos geralmente referenciadas como 

parcerias público-privadas têm sido encorajadas. O estudo mostra que, se os 

contratos são incompletos, então a propriedade do bem público deve ficar com a 

parte que valoriza mais o benefício gerado pelo bem. Isso é verdade não importando 

se a parte é também o investidor chave ou outros aspectos da tecnologia. 

 

A análise é motivada pela necessidade de entender se o governo ou organizações 

privadas devem possuir bens públicos. Muitos estados agora delegam 

responsabilidade em prover bem estar social e serviços de desenvolvimento a 

organizações não governamentais (ONG). Mais especificamente, parcerias entre 

governos e ONGs são freqüentemente observadas na Ásia e América Latina, por 

exemplo. 

 

O modelo base apresentado por Besley e Ghatak (2001) considera dois agentes, uma 

ONG e um governo, cada um podendo investir num projeto que irá aumentar o valor 

de seus serviços e que é um bem público para as duas partes. No entanto, como o 

investimento não é contratável, o problema de hold up aparece, levando a um sub-

investimento no projeto. A questão é quem deve deter o ativo a fim de maximizar o 

benefício líquido gerado pelos investimentos. Constata-se que, na maioria dos casos, 

será a parte que possuir maior valorização do projeto. Essa conclusão emerge do 
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pressuposto padrão do modelo de Hart que diz que a propriedade de um ativo 

depende da importância relativa do investimento feito pelas partes envolvidas, e em 

particular, se existe um único investidor, então ele deve possuir o ativo. O modelo 

explica também porque empresas privadas financiadas por investimento público têm 

se tornado cada vez mais populares. 

 

Na teoria da firma de Grossman-Hart-Moore (1990), se o contrato entre as partes é 

rompido, o proprietário do ativo recebe algum benefício, enquanto a outra parte não 

recebe nada. Isso aumenta o poder de barganha do proprietário e, conseqüentemente, 

maior será seu incentivo a investir. Dessa forma, transferir propriedade para o agente 

com maior eficiência marginal em investir é ótimo e maximiza o benefício gerado. 

No entanto, isso não é verdade quando o projeto é um bem público, já que ambas as 

partes se beneficiam de alguma forma caso o contrato seja rompido.  

 

No modelo apresentado por Besley e Ghatak (2001), a ONG possui maior poder de 

barganha quando o governo é o dono do projeto desde que ela valorize melhoras de 

qualidade caso esteja ou não diretamente envolvida. Quando a ONG é a proprietária, 

sua vantagem de barganhar é reduzida já que ela não consegue finalizar o projeto 

sozinha. Assim, está favorável a transferir recursos ao governo. O estudo conclui 

que mesmo que ambas partes invistam no projeto, e no evento de desacordo, o 

retorno marginal do projeto dado o investimento de uma parte é maior quando esta é 

a proprietária, e maiores serão os incentivos de investimento de ambas partes quando 

a parte com a valoração mais alta é a dona do ativo. 

  

 

1.1 O problema de Hold Up 

 

 

O problema gerado pela especificidade dos investimentos pode ser analisado 

utilizando-se o seguinte modelo de direito de propriedade, desenvolvido por Hart 

(1995). Considere uma situação onde existam apenas dois ativos, a1 e a2, sendo 

gerenciados por M1 e M2, respectivamente, de forma que M2 utilizando a2 fornece 
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um único input para M1. Por sua vez, M1, utilizando a1 e o input fornecido por M2 

produz um determinado bem.  

 

A relação econômica entre as partes ocorre em dois períodos. No período 1 são 

realizados investimentos específicos à relação e o input é fornecido no início do 

período 2. Esses investimentos específicos têm a finalidade de tornar os ativos mais 

produtivos. Suponha que as partes possuam simetria de informações e que não haja 

incerteza sobre os custos e benefícios de ambas. No entanto, existe uma incerteza 

quanto ao tipo de input demandado por M1, que é resolvida no período 2, ou seja, 

nesse período é conhecido qual o tipo de input relevante. 

 

Como essa incerteza ex ante torna um contrato efetivo de longo prazo impossível, as 

partes irão negociar sobre o tipo de input no segundo período, quando não há mais 

dificuldade em se desenhar um contrato que seja cumprido.  

 

As partes são neutras ao risco e possuem riqueza suficiente, de forma que podem 

adquirir qualquer ativo que considerem eficiente ser proprietária. Por simplicidade, 

considera-se nula a taxa de juros. 

 

O modelo analisa três estruturas de propriedade: não integração: M1 possui a1 e M2 

possui a2; integração do tipo 1: M1 possui ambos os ativos; e integração do tipo 2, 

na qual   M2 opera ambos os ativos.  

 

No período 1,  M1 pode realizar o investimento específico i, que afetará sua receita 

mesmo que não ocorra a negociação entre as partes. A receita de ambos os gerentes 

é maior em caso de negociação; se a negociação não ocorrer, o input é adquirido de 

um terceiro fornecedor. Nesse caso, o input será não específico, o que poderá reduzir 

a qualidade do produto, e seu preço será p , o que reduz o retorno de ambas as 

partes. Areceita de M1 será r(i;A)1 e seu ganho ex post será r(i;A) - p .  

 

                                                 
1 A corresponde ao conjunto de Ativos (a1 e a2) ao qual M1 tem acesso no caso em que não há negociação. Então, na hipótese 
de não integração, A={}, de integração do tipo 1 A={a1,a2} e de integração do tipo 2, A={0}. c indica a ausência do capital 
humano de M2.  
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Analogamente, M2 pode realizar o investimento específico e, no período 1, que 

afetará os custos de produção do input mesmo caso não ocorra negociação entre as 

partes. Se há negociação, o ganho ex post de M2 será p – C(e), onde C(e) é o custo 

da produção. Caso contrário, M2 irá vender seu produto no mercado competitivo por 

um preço p , mas terá que realizar alguns ajustes para torná-lo um produto genérico. 

Nesse caso, o custo de produção será c(e;B) e o ganho ex post, p - c(e;B)2. 

 

A receita conjunta ex post será R(i) – p + p – C(e) = R(i) – C(e), caso haja acordo 

entre as partes, e r(i;A) – c(e;B), caso contrário. Supondo que haja sempre ganhos ex 

post da negociação: 0);();()()( ≥−>− BecAireCiR , para qualquer i,e e qualquer 

A e B.       

 

A especificidade dos ativos está refletida, portanto, em ganhos maiores quando há 

negociação. Admite-se ainda que o retorno marginal de cada investimento é maior 

quanto maior o acesso da parte que investe a ativos.  

  

As soluções de segunda ordem permitem concluir que sob qualquer estrutura de 

propriedade, existe subinvestimento em ativos específicos à relação entre as partes 

de um contrato. 

 

A especificidade dos investimentos faz com que os ativos possuam um maior valor 

quando a relação entre as partes é mantida do que quando os contratos são 

interrompidos, pois caso a negociação seja interrompida, a parte que realizou o 

investimento específico terá dificuldades em encontrar outro cliente que demande o 

insumo particular.  

 

Além disso, a outra parte também pode ter realizado algum investimento específico 

que não seja adequado para outro fornecedor. Assim, como conseqüência deste 

investimento especifico à relação, haverá um ganho excedente da negociação, do 

                                                 
2 B corresponde ao conjunto de Ativos (a1 e a2) ao qual M2 tem acesso no caso em que não há negociação. Então, na hipótese 
de não integração, B={}, de integração do tipo 1 B={,a2} e de integração do tipo 2, A={a1,a2}. c indica a ausência do capital 
humano de M1. 
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qual ambas as partes terão interesse em se apropriar. Esse interesse em apropriar o 

benefício excedente resulta em custos de transação, devido à barganha e ao 

comportamento oportunista gerados. Uma forma de eliminar essas ineficiências ex 

post é elaborar contratos de longo prazo, limitando as oportunidades para negociação 

e barganha. No entanto, em situações de contratos incompletos, haveria a 

necessidade de constante renegociação, o que dificultaria a redução dos problemas 

causados pelas ineficiências ex post. Nesse caso, integração vertical seria uma 

melhor alternativa. 

 

Uma vez que os contratos são incompletos, as partes do contrato se comportam de 

forma oportunista no intuito de apropriar o benefício excedente. Essa habilidade de 

se comportar oportunistamente dependerá do poder de barganha ex post das partes, 

que por sua vez dependerá da alternativa que as partes possuem fora da relação, ou 

seja, de seu payoff caso o contrato seja interrompido. Quanto mais atrativa for a 

alternativa, menor será a perda pelo rompimento do contrato e, conseqüentemente, 

melhor será o poder de barganha. 

 

O direito de propriedade sobre um ativo confere maior poder barganha ex post, uma 

vez que o proprietário mantém o controle sobre o ativo e pode evitar que a outra 

parte se utilize do ativo caso o contrato seja interrompido. Assim, o poder de 

barganha em situações de renegociação e, por conseqüência, direito de propriedade 

são importantes, pois afetam os incentivos de investimento. Quanto mais a parte 

contratada para fornecer o serviço antecipar seu poder de barganha ex post, menor a 

probabilidade de ser “held up”, maior será a fração apropriada do benefício gerado e, 

assim, maior será o incentivo a realizar investimentos específicos à relação a priori.  

 

Dessa forma, quando o governo opta por contratos de parcerias com o setor 

privado, para investimentos de infra-estrutura, está transferindo o direito de 

propriedade e maior poder de barganha à parte privada, aumentando os 

incentivos desta investir. 
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Segundo Hart (1995), o direito de propriedade sobre um ativo deve ser conferido à 

parte que apresenta maior produto marginal do investimento ex ante. Ou seja, o 

governo deve realizar parceiras com o setor privado somente quando a eficiência 

marginal da parte privada for maior do que a do governo. 
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2. AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

 

2.1 Características dos Contratos de Parcerias Público-Privadas 

 

 

As parcerias público-privadas (PPPs) são definidas como arranjos contratuais entre o 

governo e o setor privado para a provisão de ativos e serviços que tradicionalmente 

são fornecidos pelo setor público. As PPPs abrangem uma extensa possibilidade de 

projetos de infra-estrutura, mas são freqüentemente utilizadas na construção e 

operação de projetos como hospitais, escolas, prisões, estradas, pontes e túneis, 

ferrovias e obras de saneamento.  

 

Uma das características das PPPs é que tanto o governo quanto o setor privado 

podem se beneficiar desta forma contratual. Para o governo, o financiamento pelo 

setor privado suporta o aumento dos investimentos de infra-estrutura, fundamental 

para o crescimento econômico do país. Ferreira e Araújo (2005) comprovam 

empiricamente os efeitos positivos de investimentos em infra-estrutura sobre o 

crescimento. Além disso, o setor privado possui uma alta capacidade de inovação e 

de melhor gerir seus ativos, aumentando a eficiência produtiva do projeto e, 

conseqüentemente, melhorando a qualidade e reduzindo os custos dos serviços 

prestados. Em contra partida, as PPPs podem ser vistas como novas oportunidades 

de negócio para o setor privado em áreas antes inexploradas por este setor. 

 

Especialmente nos países em desenvolvimento, esse ganho de eficiência deve ser 

considerado de grande importância, uma vez que o envolvimento do setor privado 

em projetos de infra-estrutura é incentivado pelo governo devido, principalmente, a 

situações de crises fiscais recorrentes e à necessidade de novos investimentos. 

 

Nos contratos de parcerias público-privadas, a remuneração do setor privado é feita 

parcial ou integralmente pelo setor público. Sob esta forma de contrato, o setor 

privado é responsável pelo projeto, construção, financiamento e operação dos ativos 
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necessários à disponibilização do serviço público e, desta forma, é incentivado a 

adotar uma visão integrada do ciclo do projeto, estimulando-se a eficiência e uma 

melhor qualidade da prestação do serviço.  

 

A estruturação dos contratos de PPP, normalmente, segue o formato de um Project 

Finance, que corresponde a uma forma de financiamento de um investimento de 

capital economicamente separável, onde os fluxos de caixa representam a fonte de 

pagamento dos empréstimos e do retorno do capital investido. É constituída uma 

sociedade de propósito específico (SPE) pelos investidores e patrocinadores, cujos 

ativos e obrigações estão fora do balanço dos acionistas, limitando sua 

responsabilidade aos capitais aportados no projeto. 

 

Outra importante característica é que as PPPs permitem uma alocação ótima dos 

riscos entre os setores púbico e privado. Transfere-se ao setor privado os riscos de 

construção e operação do projeto, o que induz à eficiência, e o setor público 

compartilha o risco de demanda, viabilizando o investimento feito pela parte 

privada.  

 

Em um Project Finance, a alocação dos riscos é feita por meio de uma complexa 

estrutura contratual e pode envolver diversas entidades como bancos, seguradoras, 

fornecedores de insumos, investidores, autoridade contratante, entre outras, 

permitindo que o risco seja compartilhado e melhor gerenciado pela parte 

responsável. A alocação de riscos é vista como questão chave nos projetos de PPP e, 

pela experiência internacional, geralmente o parceiro privado assume os riscos 

associados ao projeto, à construção, manutenção, operação, os riscos financeiros e os 

demais riscos comerciais. Ao setor público são alocados os riscos de planejamento, 

desapropriação, licença ambiental prévia, mudança geral de legislação, podendo 

compartilhar riscos de força maior e caso fortuito com o setor privado. 

 

O risco de demanda é considerado um dos riscos chave em um projeto de PPP e, por 

isso, é compartilhado entre as partes, ao contrário dos contratos de concessão 

convencionais onde este risco é do concessionário. O compartilhamento do risco de 
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demanda pode ser realizado por meio de complementação de receita fixa ou 

remuneração variável e seu pagamento é condicionado à prestação do serviço 

público, podendo variar conforme padrões de desempenho.  

 

Por fim, o contrato de PPP deve ser suficientemente longo e sua duração deve ser 

estabelecida conforme natureza do serviço e tipo do ativo para que o investimento 

realizado pelo setor privado seja recuperado. Contratos de longo prazo aumentam os 

incentivos da parte privada em investir e a possibilidade de adotar uma gestão de 

serviços que otimiza os custos durante o ciclo do projeto. 

 

  

2.2 Histórico das Parcerias Público-Privadas 

 

 

Apesar de ser uma abordagem recente no Brasil, as PPPs são utilizadas desde a 

década de 90 em diversos países, que incapacitados de dar continuidade a uma 

tradição histórica de financiamento fiscal dos grandes investimentos públicos, 

identificaram, na parceria com o setor privado, uma alternativa para viabilizar 

projetos de infra-estrutura e de provisão de serviços públicos.  

 

O PFI (Private Finance Iniciative), desenvolvido pelo Reino Unido em 1997, é 

considerado como referência de bons resultados na modalidade de parcerias público-

privadas. O programa tinha como objetivo estimular a introdução do setor privado 

nos serviços públicos e o setor de transporte era parte integral do programa. Com o 

PFI, o setor público definia o que seria necessário para atender à demanda da 

população e permaneceria como cliente durante todo o contrato estabelecido com a 

parte privada. Essa demanda era garantida, por contrato, pelo setor público. Em 

contrapartida, o setor privado assumia a responsabilidade de fornecer o serviço 

público, incluindo a construção e manutenção da infra-estrutura necessária. 

 

Além do Reino Unido, diversos países vêm desenvolvendo programas de parcerias. 

Com diferentes graus de intensidade e sucesso, projetos de PPP estão em andamento 
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em Portugal, Alemanha, Espanha, Finlândia, Grécia, Itália, entre outros. Na América 

Latina, Chile e México foram os pioneiros no uso das PPPs para a provisão de infra-

estrutura e serviços públicos. Entretanto, nos países em desenvolvimento, a forma de 

participação privada no setor de transporte mais utilizada ainda é o contrato de 

concessão.  

 

A tendência por contratos de concessão na América Latina pode ser explicada pelo 

fato de que se acreditava que esta forma contratual era a mais eficiente em diminuir 

o custo fiscal do setor de transporte enquanto o setor público mantinha a propriedade 

dos ativos.  No entanto, após a crise Asiática e da Argentina, o setor privado ficou 

mais avesso ao risco, o que pode ser comprovado pelo aumento significativo do 

custo de capital dos projetos de infra-estrutura no setor de transporte nos países em 

desenvolvimento. Assim, a necessidade por melhor administrar o risco aumentou a 

procura por contratos sob a forma de parcerias público-privadas.  

 

A evolução da estrutura financeira, do custo de capital e de outras formas contratuais 

não são as únicas evidências para explicar a evolução das PPPs. Um estudo realizado 

por Guasch (2004) analisou cerca de mil contratos de concessão na América Latina e 

Caribe, estabelecidos durante a década de 90, e constatou que na maioria dos casos 

os contratos haviam sido renegociados, impactando a performance do setor e 

comprometendo a credibilidade tanto do setor quanto do país envolvido. Apesar de 

algumas renegociações terem obtido resultados positivos, o alto percentual de 

contratos renegociados indica falhas no desenho, na implementação e na 

aplicabilidade dos contratos de concessão. Os principais problemas identificados por 

Guasch (2004) foram a falta de competitividade nos processos de licitação com 

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

de um órgão regulador independente.  
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2.3 A Experiência Brasileira 

 

 

No Brasil, a discussão sobre a adoção de um programa de parcerias começou em 

2002, mas somente em dezembro de 2004 a Lei de PPP, Lei no. 11.079/2004, foi 

aprovada. Devido à grande necessidade de investimentos em infra-estrutura e à 

insuficiência de recursos pelo governo para todos os investimentos necessários, 

através da Lei das PPPs, o governo pretende incentivar a participação do setor 

privado nos projetos de infra-estrutura. 

 

Segundo a Lei no. 11.079/2004, entende-se como parceria público-privada um 

contrato de prestação de serviços de médio e longo prazo, de 5 a 35 anos, firmado 

pela Administração Pública, cujo valor não seja inferior a vinte milhões de reais, 

sendo vedada a celebração de contratos que tenham por objeto único o fornecimento 

de mão-de-obra, equipamentos ou execução de obra pública.   

 

A lei define como PPP o contrato administrativo de concessão, na modalidade 

patrocinada ou administrativa. Nesse sentido, entende-se por concessão patrocinada 

a concessão de serviços ou obras públicas quando a remuneração do parceiro 

privado envolver complementação de receita pela autoridade pública em forma de 

contraprestação pecuniária, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários. Por sua 

vez, a concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços que envolve 

somente contraprestações públicas, pois se aplica nos casos em que não houver 

possibilidade de cobrança de tarifa dos usuários.  

 

Essa diferenciação possibilita remeter alguns aspectos da lei de PPP à legislação 

existente de concessão e licitação. No caso da concessão patrocinada, por se tratar de 

prestação de serviço público ao usuário, aplica-se subsidiariamente o disposto na lei 

de concessões. Esse é o caso, por exemplo, da concessão de uma ferrovia em que a 

cobrança de uma tarifa não seria suficiente para recuperar o investimento e 

remunerar o capital, havendo a necessidade de uma complementação de receita pela 

parte pública e tornando o investimento viável.  Já para as concessões 
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administrativas, o regime predominante é o da lei da PPP. Como exemplo, podemos 

citar a construção de uma escola pública, em que embora exista um beneficiário, a 

administração pública adquire o serviço para oferecer gratuitamente à população, 

não havendo cobrança ao beneficiário. 

 

Outra particularidade da Lei de PPP é a definição da repartição de riscos entre as 

partes, inclusive os riscos referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e 

álea econômica extraordinária, permitindo assim que a alocação dos riscos seja feita 

contratualmente. 

 

A Sociedade de Propósito Específico (SPE) deve ser instituída previamente à 

celebração do contrato de PPP, tendo como finalidade implantar e gerir o objeto da 

parceria, podendo assumir forma de companhia aberta e devendo obedecer a padrões 

de governança corporativa. 

 

A Figura 2.3.1 apresenta um modelo básico de financiamento das PPPs. Neste 

modelo, a SPE é instituída como uma companhia aberta. Os recursos para a 

implantação do projeto de PPP podem ser captados junto a bancos privados, 

agências multilaterais e/ou BNDES através de empréstimos ou junto ao mercado de 

capitais através de bônus de securitização. Esses recursos são, então, 

disponibilizados pela SPE para a implantação do projeto de parceria. 
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Figura 2.3.1 

Fonte: As parcerias público-privadas na estratégia econômica brasileira por Demian Fiocca (2004), 
capturado em www.planejamento.gov.br em palestras\apresentações 

http://www.planejamento.gov.br/
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Além disso, a Lei de PPP brasileira permite que o financiador do projeto intervenha 

no controle da SPE em situações de inadimplência ou de quedas bruscas nos níveis 

de retornos que impeçam o cumprimento das obrigações futuras. 

 

Outros aspectos importantes são: a vinculação do pagamento da contraprestação 

pública à disponibilização do serviço e a possibilidade de se estabelecer 

contratualmente que a remuneração variável esteja de acordo com metas e padrões 

de desempenho. O risco de não pagamento da contraprestação pelo setor público é 

mitigado pela possibilidade de vinculação de receitas, instituição de fundos 

especiais, contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras e 

organismos internacionais, além das garantias prestadas por Fundo Garantidor das 

Parcerias Público-Privadas (FGP).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 2.3.2 apresenta um possível modelo de remuneração dos contratos de PPP, 

na modalidade patrocinada3. Neste modelo, a Sociedade de Propósito Específico 

presta um determinado serviço, objeto da PPP, ao usuário final. Por este serviço, o 

usuário paga uma tarifa que é complementada por uma contraprestação pública, de 
                                                 
3 A remuneração do parceiro privado envolve complementação de receita pela autoridade pública em forma de contraprestação 
pecuniária, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários. 
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Figura 2.3.2 

Fonte: As parcerias público-privadas na estratégia econômica brasileira por Demian Fiocca (2004), 
capturado em www.planejamento.gov.br em palestras\apresentações 

http://www.planejamento.gov.br/
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responsabilidade do Setor Público, compondo a remuneração da parte privada 

(financiadores e acionistas). Dessa forma, esse modelo possibilita uma transferência 

de risco entre a SPE e a Administração Pública. 

 

A Lei de PPP possibilita a criação de um Fundo Garantidor das Parcerias Público-

Privadas (FGP), de natureza privada, do qual a União, suas autarquias e fundações 

públicas podem participar, no limite de seis bilhões de reais. Pela Lei, a criação do 

FGP bem como sua administração e gestão deverão ser realizadas por instituição 

financeira controlada, direta ou indiretamente, pela União.  

 

O Decreto no 5.411, de 6 de abril de 2005, autorizou a integralização de cotas no 

FGP mediante ações representativas de participações acionárias da União em 

sociedades de economia mista disponíveis para venda, incluindo ações depositadas 

no Fundo Nacional de Desestatização (FND) e no Fundo de Amortização da Dívida 

Pública Mobiliária Federal (FAD) e outras ações.  Posteriormente, em 15 de 

setembro de 2005, foi  aprovada a minuta de regulamento do FGP, que será gerido 

pelo Banco do Brasil. 

 

A Figura 2.3.3 apresenta o mecanismo de funcionamento do FGP, cuja finalidade é 

prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros 

públicos federais. Assim, caso a Administração Pública deixe de pagar as 

contraprestações públicas, a SPE pode executar a garantia, através do fundo 

fiduciário (FGP). O FGP realiza o pagamento à SPE e realiza a cobrança do crédito 

junto a Administração Pública para a recomposição do fundo.  
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Para coordenar e implantar os projetos de PPP, a Lei no 11.079/2004 determinou a 

criação de um órgão gestor das parcerias público-privadas e definiu suas 

competências. Assim, foi instituído o Comitê Gestor das Parcerias Público-Privadas 

Federal (CGP) por meio do Decreto no 5385, de 4 de março de 2005, formado pelos 

Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, Fazenda e Casa Civil e tendo 

como principais responsabilidades definir os serviços prioritários a serem contratos 

por meio de PPP, disciplinar os procedimentos para celebração destes contratos, 

autorizar abertura de licitação, apreciar os relatórios de execução do contrato e 

aprovar o Plano das PPP (PLP), acompanhar e avaliar a sua execução. 

 

O CGP conta ainda com uma Comissão Técnica (CTP) e uma Secretaria Executiva 

(Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento – ASSEC/MP), para o 

fornecimento de apoio técnico e administrativo necessário ao desempenho de suas 

competências. 
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Fonte: As parcerias público-privadas na estratégia econômica brasileira por Demian Fiocca (2004), 
capturado em www.planejamento.gov.br em palestras\apresentações 

http://www.planejamento.gov.br/
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Nesse contexto, as parcerias público-privadas representam um importante 

instrumento para viabilizar um programa de investimentos urgentes e necessários ao 

país. Com foco na área de infra-estrutura, devido à relevância na sustentabilidade do 

desenvolvimento econômico, diversos projetos estão em estudo, principalmente, os 

que têm como objetivo a eliminação de gargalos nos principais corredores de 

exportação. 
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3. AS CONCESSÕES FERROVIÁRIAS NO BRASIL 

 

 

Com a intenção de aumentar a oferta e melhorar os serviços públicos, o governo 

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

de serviços públicos de transportes a Estados, Municípios e iniciativa privada. 

 

O Programa Nacional de Desestatização (PND) foi instituído pela Lei no. 8.031/90 e 

tinha como objetivos fundamentais desonerar o Estado, transferindo à iniciativa 

privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público; possibilitar a 

retomada de investimentos nas empresas transferidas à iniciativa privada, 

aumentando a eficiência operacional e melhorando a qualidade dos serviços; 

contribuir para a reestruturação econômica do setor público, principalmente pela 

melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida; contribuir para o 

desenvolvimento do setor de transportes, modernização da infra-estrutura e do 

parque industrial do País, ampliando sua competitividade; além de permitir que a 

administração pública concentrasse seus esforços em atividades onde a presença do 

Estado é considerada fundamental.  

 

O Decreto no. 473/92 de 9/03/1992 incluiu a Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) 

no PND, o que iniciou o processo de transferência de suas malhas ferroviárias para a 

iniciativa privada, por um período de 30 anos, prorrogáveis por mais 30.  

 

A RFFSA era composta pelas Malhas Regionais Oeste, Centro-Leste4, Sudeste, 

Tereza Cristina, Sul, Nordeste e Paulista, totalizando 25.599 km de extensão.  

 

A Tabela 3.1 apresenta a distribuição das concessões. 

 

 

 
                                                 
4 A Ferrovia Centro Atlântica S.A. (FCA) obteve a concessão da Malha Centro-Leste, iniciando a operação dos serviços 
públicos de transporte ferroviário de cargas em setembro de 1996. A partir de agosto de 1999, a Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD) passou a ser líder do grupo de controle da FCA. Em setembro de 2003, a CVRD assumiu o controle acionário da FCA 
(99,9%), autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 
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Além da transferência das malhas ferroviárias da RFFSA à iniciativa privada, o 

Governo Federal outorgou, em 28 de junho de 1997, a exploração das Estradas de 

Ferro Vitória Minas (EFVM) e Carajás (EFC), por 30 anos, prorrogáveis por mais 

30, à CVRD, no processo de sua privatização.  

 

Assim, atualmente, a operação da malha ferroviária brasileira é realizada totalmente 

por intermédio das concessões à iniciativa privada. Além das malhas da RFFSA e 

das Estradas de Ferros concedidas a CVRD, a malha ferroviária brasileira ainda é 

composta pelas ferrovias FERRONORTE, FERROESTE, Estrada de Ferro do Jarí, 

Estrada de Ferro Trombetas e VALEC S.A (Ferrovia Norte Sul), totalizando 28.500 

km de extensão e representando, aproximadamente, 26% da matriz de transporte do 

Brasil. 

 

Comparando as condições atuais da malha ferroviária com o período logo após à 

desestatização, os índices apontam um crescimento na recuperação da atividade 

ferroviária no País, com possibilidade de aumento de sua participação na matriz de 

transporte, sobretudo a médio e longo prazo, em função dos investimentos feitos 

pelas empresas concessionárias.  

 

A produção ferroviária nacional cresceu 62% entre 1997 e 2005, com  as cargas 

gerais crescendo 85% e minérios e carvão mineral crescendo 55%, ampliando a 

Tabela 3.1 – Distribuição das Concessões Ferroviárias

Fonte: RFFSA e BNDES. Capturado em www.antt.gov.br, em 15/07/2006 

http://www.antt.gov.br/
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participação das ferrovias na matriz de transportes de 20% para 26%5. Além disso, a 

entrada do capital privado nas ferrovias promoveu aumento significativo nos 

investimentos, de R$ 560 milhões em 1997 para R$ 3.158 milhões em 20056. Destes 

investimentos, a União foi responsável por apenas 6% do total investido, 

apresentando um declínio significativo no período. Em 1997, os investimentos da 

União nos transportes ferroviários representavam 29% do total investido, enquanto 

em 2005, representaram somente 1%. 

 

A gestão e os investimentos da iniciativa privada possibilitaram também a redução 

de 56% do índice de acidentes e um aumento de 81% no número de empregos 

diretos e indiretos.  

 

Contudo, apesar da recuperação da atividade ferroviária brasileira, sua participação 

na matriz de transporte ainda é muito baixa quando comparada com outros países de 

dimensões continentais. Na Rússia, Índia e no Canadá a participação do setor 

ferroviário na matriz de transporte é de 81%, 50% e 46%, respectivamente7.  

 

 

3.1 Características dos Contratos de Concessão Ferroviária 

 

 

Os contratos de concessão para a exploração e desenvolvimento do serviço público 

de transporte ferroviário da FCA, EFVM e EFC foram decorrentes de licitação sob a 

modalidade de leilão e tinham como principais características: 

i. A duração da concessão por 30 anos, podendo ser prorrogada até o limite 

máximo de mais 30 anos, havendo interesse manifesto de ambas as partes e a 

exclusivo critério da concedente (a União). 

ii. Fornecimento regular à concedente de informações relativas ao seu 

desempenho. 

                                                 
5 Fonte: Associadas ANTF – Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. 
6 Fonte: Ministério dos Transportes, DNIT e Associadas ANTF . 
7 Fonte: CIA Factbook 2003; Ministério dos Transportes; IBGE; Anuário Estatístico 2001 – GEIPOT. 
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iii. Definição de tarifas a serem cobradas pela concessionária, podendo esta 

cobrar, pela prestação do serviço, as tarifas de seu interesse comercial, 

respeitando os limites máximos das tarifas de referência homologadas pela 

concedente. 

iv. O reajuste das tarifas de referência será efetuado pela concedente pela 

variação do IGP-DI, da Fundação Getulio Vargas. 

v. A concessionária tem como obrigações: manter em dia o inventário e registro 

dos bens vinculados à concessão, prestar conta da gestão  do serviço à 

concedente, manter programas de treinamento de pessoal e de busca 

permanente de qualidade na prestação do serviço adequado, manter pessoal 

técnico e administrativo legalmente habilitado, adotar medidas necessárias 

para evitar danos ambientais causados pelo empreendimento, prestar serviço 

adequado ao pleno atendimento dos usuários, garantir tráfego mútuo ou 

permitir o direito de passagem a outros operadores de transporte ferroviário 

mediante contrato, manter as condições de segurança operacional da ferrovia, 

manter a continuidade do serviço concedido, entre outras obrigações. 

vi. A concedente tem como obrigações: regular os serviços concedidos, aplicar 

as penalidades regulamentares e contratuais, intervir para garantir a 

qualidade do serviço, extinguir a concessão nos casos previstos neste 

contrato, homologar os reajustes tarifários, entre outras. 

vii. A concessionária tem o direito de construir ramais, variantes, estações, 

oficinas e demais instalações necessárias, ampliar a prestação do serviço 

concedido, mediante a participação em projetos públicos ou privados que 

visem promover o desenvolvimento sócio-econômico da área onde se situa a 

malha objeto da concessão, contratar terceiros para o desenvolvimento de 

atividades inerentes, ser indenizada pela União quando da extinção da 

concessão, entre outros direitos. 

viii. A fiscalização do serviço feita por intermédio de órgão técnico da 

concedente ou por entidade com ele conveniada.  

ix. A União poderá intervir na concessão para assegurar a prestação do serviço 

concedido. 
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x. A extinção da concessão em casos de término do prazo contratual, 

encampação, caducidade, rescisão, anulação ou falência / extinção da 

concessionária. 

xi. Em caso de extinção da concessão, retornarão à concedente todos os direitos 

e privilégios transferidos à concessionária, junto com os bens de propriedade 

da concessionária e aqueles resultantes de investimentos por esta efetivados 

em bens arrendados, declarados reversíveis pela concedente por serem 

necessários à continuidade da prestação do serviço concedido; os bens 

declarados reversíveis serão indenizados pela concedente pelo seu valor 

residual; a concedente poderá assumir contratos da concessionária que julgar 

convenientes à continuidade da prestação do serviço adequado, fazendo as 

compensações que forem cabíveis, entre outros. 
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4. PROJETOS DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA DA CVRD 

 

 

A região formada pelos Estados de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo concentra 

importantes cadeias produtivas como soja, fertilizantes, siderúrgicos, cimento, 

combustível, álcool e açúcar, fundamentais para o crescimento do País. No entanto, 

esta região apresenta diversos gargalos, principalmente devido a intensas 

interferências urbanas que restringem os padrões operacionais e de segurança, e que 

estão limitando a expansão do agro-negócio.  

 

Dentre os diversos projetos de melhoria de infra-estrutura em estudo pela CVRD, 

destacam-se dois projetos de grande importância: Travessia de Belo Horizonte e 

Serra do Tigre (Variante Patrocínio a Prudente de Morais). Ambos projetos 

representam importantes gargalos no Corredor GO/MG/ES, limitando o crescimento 

do transporte ferroviário e as exportações do agro-negócio. 

 

 

 

 

Figura 4.1 
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A Travessia de Belo Horizonte (Figura 4.1) é um projeto que visa à eliminação da 

interferência do tráfego ferroviário com a cidade, de modo a aumentar a capacidade 

de transporte de cargas na área, possibilitando maior oferta ao mercado e maior 

competitividade das exportações brasileiras.  

 

O projeto corresponde à construção de um novo traçado ferroviário, com 43 Km de 

extensão, modernizando e duplicando o trecho entre Horto Florestal e General 

Carneiro. O novo traçado possibilitará a retificação do trecho, com vedação de todo 

o trajeto e eliminação dos pontos críticos, como General Carneiro onde, atualmente, 

existem moradias junto à ferrovia sem acesso rodoviário, causando intenso tráfego 

de pessoas sobre a linha. Com o projeto, a linha será remanejada e a região 

urbanizada, permitindo a vedação da área. 

  

O projeto trará grande melhoria na produtividade operacional (Tabela 4.1), como o 

aumento de pares de trens de 12 para 35 trens por dia, e expressivo aumento da 

capacidade de transporte de 13 para 30 milhões de toneladas por ano.   

 

 

              
              

 

Outras características do projeto que resultarão em aumento de produtividade são a 

duplicação da via, transformando a linha de singela8 para dupla9, ou seja, duas linhas 

                                                 
8 Linha Singela: Plataforma ferroviária com apenas uma linha férrea, ou seja, quando há uma só via onde os trens transitam nos 
dois sentidos, com cruzamentos feitos em desvio. 

Tabela 4.1 – Melhorias Operacionais do Projeto Travessia de BH 
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principais paralelas; o aumento da curva mínima de 100m para 180m e a diminuição 

da rampa máxima de 2,4% para 1,9%. O aumento da curva mínima reduz o esforço 

feito pela locomotiva e diminui o desgaste das rodas. A diminuição da rampa 

máxima, ou seja, a de maior inclinação no trecho considerado, reduz a necessidade 

de locomotivas extras para auxiliar no transporte dos vagões. Assim, as restrições de 

velocidade são reduzidas e o consumo de combustível também, melhorando 

significamente a produtividade. 

 

O projeto também resultará na eliminação de todas as passagens de nível10 críticas 

em áreas densamente povoadas, na ampliação da capacidade do corredor 

GO/MG/ES, suportando o crescimento das exportações, na melhoria da interligação 

ferroviária entre as regiões Sudeste e Nordeste e na geração de empregos diretos 

durante a obra. 

 

Os estudos de viabilidade técnica e econômica do projeto estão em andamento e o 

investimento estimado é de US$ 56 milhões. 

 

Outro importante gargalo no Corredor formado pelos estados de Goiás, Minas 

Gerais e Espírito Santo está localizado entre os municípios de Ibiá (MG) e Garça de 

Minas (MG). O projeto Serra do Tigre corresponde à construção de uma variante, 

com 450 km de extensão, ligando os municípios de Patrocínio e Prudente de Morais 

(Figura 4.2). 

 

O objetivo do projeto é eliminar os gargalos do trecho atual, de traçado sinuoso e 

rampas elevadas, limitador da capacidade do Corredor. 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                          
9 Linha Dupla: Duas vias paralelas, sobre o mesmo leito (mais largo do que o da via singela), que se constroem nos trechos de 
movimento intenso, para ampliar sua capacidade de tráfego. 
10 Passagem de nível: Cruzamento de uma ou mais linhas com uma rodovia principal ou secundária, no mesmo nível. 
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Os ganhos do projeto são: ampliação da capacidade do corredor GO/MG/ES, 

passando de 9 para 21 milhões de toneladas por ano, suportando o crescimento das 

exportações; possibilidade de uma rota alternativa para a interligação ferroviária 

entre as regiões Sudeste e Nordeste; geração de empregos durante a obra; melhoria 

de produtividade operacional (Tabela 4.2), como o aumento da velocidade de 16 

km/h para 60 km/h, redução do tempo de viagem nos trechos de Uberlândia-Vitória 

e Campinas-Salvador,  duplicação do número de pares de trens de 10 para 20 trens 

por dia, redução da rampa máxima de 3,5% para 1,5%, aumento do número de 

vagões por trem de 70 para 110 vagões e aumento da curva mínima de 80m para 

300m.  

 

Além disso, a região do novo traçado possui quadro populacional 50% menor que o 

traçado atual, o que reduz a interferência com a população. O traçado atual possui 

254 cruzamentos rodoferroviários, sendo que o traçado alternativo buscará 

cruzamentos apenas superiores11 ou inferiores12, proporcionando maior segurança 

                                                 
11Passagem superior: Aquela em que a via pública ou estrada passa por cima da linha férrea. 
12Passagem inferior: Aquela em que a via pública ou estrada passa por baixo da linha férrea. 
 

450 KM450 KM450 KM450 KM

Figura 4.2 
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aos motoristas. O investimento ainda possibilitará o atendimento ao potencial de 

produção deste corredor de exportação, entre 2005 e 2010, viabilizando um 

incremento na balança comercial. 

 

Os estudos de viabilidade técnica e econômica do projeto estão em andamento e o 

investimento estimado é de US$ 862 milhões. 

 

 

                        
  

 

Os projetos Serra do Tigre e Travessia de BH são investimentos de infra-estrutura 

bastante específicos e, portanto, passíveis de hold up, uma vez que o serviço público 

de transporte ferroviário foi concedido à iniciativa privada por meio de contratos de 

concessão. A incompletude dos contratos pode tornar o investimento desvantajoso 

para a parte privada, não se atingindo o investimento ótimo. Neste caso, a não 

realização dos projetos possui impactos significativos no crescimento econômico do 

país, dada a importância desses investimentos em infra-estrutura sobre o produto 

interno bruto, como já comprovado empiricamente por Ferreira e Araújo (2005). 

 

Nesse contexto, as Parcerias Público-Privadas podem ser uma solução adequada 

para se atingir o nível ótimo de investimento, uma vez que possibilitam o 

                                                                                                                                          
 

Tabela 4.2 – Melhorias Operacionais do Projeto Serra do Tigre 
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compartilhamento de riscos entre as partes pública e privada, aumentando o 

incentivo desta última investir.  

5. CONCLUSÃO 

 

 

A Teoria da Firma e a Teoria de Contratos mostram que existe um problema, o 

problema de hold up, quando as partes de um contrato precisam realizar 

investimentos específicos à relação, uma vez que os contratos são incompletos. Tal 

incompletude decorre da dificuldade de prever, negociar e escrever todas as 

contingências possíveis.   

 

A especificidade dos investimentos faz com que as partes, temendo uma futura 

perda, não realizem o investimento ótimo, ou seja, haverá um subinvestimento. 

Nesse sentido, as parcerias público-privadas surgem como arranjos contratuais que 

podem levar ao nível de investimento desejado. A especificidade dos ativos pode ser 

observada nos investimentos de infra-estrutura, para os quais os contratos de PPP 

têm sido avaliados.  

 

A importância desse fato é comprovada por estudos tais como Ferreira e Araújo 

(2005), que mostram que existe um impacto produtivo e significativo da infra-

estrutura no Brasil e que há a necessidade de se expandir os gastos no setor de infra-

estrutura.  

 

No entanto, os investimentos públicos têm diminuído continuamente nas últimas 

décadas, principalmente devido às diversas crises econômicas enfrentadas pelo país, 

o que resultou em uma rígida política fiscal. Dessa forma, considerando as políticas 

vigentes, não se deve esperar um aumento dos investimentos em infra-estrutura por 

parte do governo. 

 

Infelizmente, no Brasil, os direitos de propriedade não são bem definidos e nenhum 

dos projetos federais de parcerias público-privada foi realizado até o momento, 

embora a Lei das PPPs tenha sido criada no final de 2004. Comprovando essa 
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deficiência, em 31 de maio de 2006, foi assinado um protocolo de cooperação entre 

os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás para a construção de um corredor 

logístico, o Corredor Centro-Leste, com o objetivo de reduzir os custos de 

escoamento da produção do agronegócio e prevendo investimentos iniciais de R$ 2,5 

bilhões, em obras prioritárias, podendo alcançar a R$ 15 bilhões. A expectativa dos 

governadores desses estados é que a União libere recursos para essas obras e que a 

iniciativa privada também participe por meio de parcerias público-privadas 

estaduais. A CVRD já se comprometeu a participar do investimento e os dois 

projetos citados no presente trabalho são parte integrante e fundamental desse 

corredor logístico. 
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