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FEDERAIS

ESTADUAIS

MUNICIPAIS

EXTENSÕES CONCEDIDAS POR PROGRAMA

ADMNISTRAÇÃO KM CONCEDIDOS CONCESSÕES

Federal 9.708 19

São Paulo 7.105 21

Paraná 2.502 6

Minas Gerais 735 2

Mato Grosso 412 3

Bahia 350 2

Rio de Janeiro 197 2

Espírito Santo 68 1

Pernambuco 42 2

Rio de Janeiro
(município) 

38 2

TOTAIS 20.745 60

O SETOR EM 
NÚMEROS

Fonte: ABCR

9,9 % 
das rodovias da 

malha 
pavimentada 

nacional 
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RODOVIAS CONCESSIONÁRIA

1ª Etapa
BR-116/RJ/SP CCR NovaDutra

BR-040/MG/RJ Triunfo Concer
BR-116/RJ CRT
BR-116/293/392/RS Ecosul

2ª Etapa

BR-116/PR/SC Arteris Autopista Planalto Sul

BR-116/PR - BR-376/PR - BR 101/SC Arteris Autopista Litoral Sul

BR-116/SP/PR 
Arteris Autopista Régis 
Bittencourt

BR-381/MG/SP Arteris Autopista Fernão Dias
BR-101/RJ Arteris Autopista Fluminense
BR-153/SP Transbrasiliana
BR-393/RJ Rodovia do Aço
BR–116/324/BA e BA-526/528 Via Bahia

3ª Etapa
BR-101/ES/BA ECO 101
BR-050/GO/MG MGO

BR-060/153/262/DF/GO/MG Triunfo Concebra

BR-163/MS MSVia
BR- 163/MT CRO
BR-040/DF/GO/MG Via 040
BR-101/RJ Ecoponte
BR-386/290/101/RS CCR Viasul

116

116
101

386



O SETOR EM NÚMEROS
1995 a 2017 (em valor presente)

Fonte: ABCR

R$ 97 
Bi

Investimentos
(Capex)

R$ 23 
Bi

Pagamento 
ao Poder 

Concedente
(outorga, 

participação 

em receitas 

acessórias...)

R$ 81 
Bi

Despesas 
Operacionais 

(Opex)

R$ 41 
Bi

Tributos
(ISSQN e Impostos 

Federais) 

46 
mil

Empregos (2017)

R$ 178 Bi



A EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS 
PRIVADOS EM RODOVIAS (em km) 

Fontes: Bain Consultores e ABCR
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FHC alavancou as 
concessões federais, 

mas foram os estados 
os responsáveis pela 
maioria da extensão 

concessionada

Pouco se 
passou no 2º 
mandato de 

FHC

Hiato prolongado nos 
cinco primeiros anos 

de governo Lula

Resolvido o dilema sobre 
modelo de concessão, o 
governo federal lança o 

mais  ambicioso 
programa até então...

..mas 
estagnou 
durante 

vários anos

Dilma no final 
do mandato 

decide voltar a 
concessionar 
com grande 

fôlego

Mais um hiato 
prolongado 

nas 
concessões 

federais

O Rio Grande do Sul suspendeu seu 
programa de concessões em 2013

Concessões 
cresceram 

nos estados
.

Uma federal 
licitada (RIS)



O SETOR EM NÚMEROS
Investimento em infraestrutura em Transporte

Fonte: ABDIB

%PIB



Por que fazer a concessão de uma rodovia ?

A concessão de trechos rodoviários para a iniciativa privada se mostra
uma excelente alternativa para promover a adequada prestação dos
serviços públicos de rodovias.

Na esfera federal, é notório que os recursos disponibilizados ao DNIT
não são suficientes para custear devidamente a construção,
manutenção e conservação das rodovias federais. Situação que
prejudica o escoamento da produção e o crescimento econômico
nacional.

DESAFIOS DAS NOVAS CONCESSÕES -
INTRODUÇÃO



O governo central planeja conceder mais de seis 
mil km de trechos de rodovias federais nos 
próximos anos.

TCU passou a ter um papel de protagonista na 
modelagem dos contratos.



O TCU passou a ocupar competência das agências
reguladoras

Os relatórios preliminares do Observatório do TCU, projeto de
pesquisa permanente do Grupo Público da FGV Direito SP, apontam
que o Tribunal de Contas da União tem ampliado seu papel.

No caso das concessões de rodovias, foi exarado o Acórdão 290/2018
– Plenário, que referendou medida cautelar para determinar à ANTT a
mudança de critérios aplicados em reajustes de pedágios,
especificamente em virtude do impacto advindo da lei 13.103/2015
(conhecida como Lei dos Caminhoneiros).

A influência do TCU na regulação das
concessões



A ANTT autorizou a revisão tarifária porque a Lei dos Caminhoneiros
aumentou os limites de tolerância do peso bruto transmitido pelos
eixos dos veículos ao pavimento, o que implica aumento dos custos de
manutenção das rodovias, a ser suportado pelas concessionárias.

TCU apontou inconsistência nas premissas da agência, que consistiria
no fato de a ANTT ter desconsiderado outras normas (do CONTRAN)
que já haviam aumentado, em parte, os limites de peso, fazendo com
que o impacto da lei fosse bem menor do que aquele que embasara a
revisão.

A influência do TCU na regulação das
concessões



Além disso, o TCU não aceitou, por exemplo, que fosse utilizada como
referência a tabela de custos médios gerenciais do DNIT. Nesse
sentido, o Tribunal não só determinou que a agência refizesse certos
estudos, como também impôs a adoção de certos critérios, sem
estudos técnicos prévios.

No voto do relator, depois de determinar o afastamento de todos os
critérios adotados pela agência, agora em substituição ao regulador,
ressaltou que “a função de realizar estudos, efetivar reajustes
tarifários, criar novas metodologias de cálculos de reajustes, enfim,
regular e supervisionar as atividades referentes à infraestrutura de
transportes no Brasil pertence à ANTT”.

A influência do TCU na regulação das
concessões.



Observa-se indícios significativos de que o TCU, nesse caso, teria se
substituído ao regulador, influenciando de modo direto a produção de
regulação setorial específica.

Diferenciação entre concessão de serviços públicos (lei 8.987/95) e
obras públicas (Lei 8.666/93).

As concessões de serviços públicos envolvem contratos de longa
duração, de até 30 anos. Assim, é impossível prever todos os desafios
e alterações que serão necessárias ao longo de tanto tempo para a
devida execução do contrato.

A influência do TCU na regulação das
concessões



No caso do lote de concessão da RIS, a equipe técnica do TCU
recomendou diversas alterações, que foram rebatidas pelo PPI, ANTT
e Procuradoria Federal.

Na modelagem seguinte, das BRs 364/365 GO-MG, novas
recomendações da equipe técnica resultou em Painel de Referência,
onde foram debatidos:

a) Atualização da carta de serviços dos usuários contendo
informações básicas relativas ao serviço contratado, como
principais obras e seus prazos;

b) Aumento da quantidade e dos tipos de obras previstas no “estoque
de melhorias”;

A influência do TCU na regulação das
concessões.



c) Não previsão de reequilíbrio pela realização da parcela variável de
investimentos, que são obras de ampliação de capacidade acionadas
por gatilho de tráfego – o TCU espera que os lances dados já prevejam
tais custos;

d) Recomendação para suprimir a exceção prevista na parte final do
subitem 9.1.9. (i) da minuta contratual, acerca da restrição temporal à
inclusão de novos investimentos decorrentes de intervenções
imprescindíveis à segurança viária; e

e) Adoção do modelo chileno como mecanismo de governança sobre
transações com partes relacionadas.

A influência do TCU na regulação das
concessões.





Cenário positivo e de abundância de recursos financeiros no 
momento da licitação dos contratos da 3ª etapa (2012-2014)
• Expectativa do PIB em alta
• Contratos exigiam duplicação das rodovias nos primeiros cinco anos 
• Recursos abundantes para financiamento pelo BNDES, com juros 

subsidiados (TJLP + 2%), no total de até 75% dos investimentos (CAPEX), 
com carta assinada pela ANTT com as condições de financiamento 

Mudança brusca de cenário nos anos após assinatura dos contratos
• Grave deterioração das variáveis econômicas
• Queda do PIB – 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016 – 8% de retração em 2 anos
• Índice ABCR – queda de 8% do 1º tri/14 ao 4º tri/16 (18,7% em pesados)
• Queda da receita com drástica redução do fluxo de tráfego
• Inviabilização dos créditos definidos na assinatura dos contratos
• Após 2 anos, BNDES negou financiamento nas condições informadas antes 

da licitação
• Dificuldades para obtenção de licenciamento ambiental pela EPL
• Disparada do preço do asfalto (controlado pela Petrobras)

HISTÓRICO DA 3ª ETAPA DE CONCESSÕES



Lei nº 13.448/2017 (5 de junho de 2017) 
• Conversão da MP 752/2016 (25 de novembro de 2016) 
• Prorrogação de contratos de concessão ferroviária e rodoviária.
• Aguardando a regulamentação pelo Governo Federal

MP 800/2017
• Reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias federais
• Vigência: 19/09/2017 a 26/02/2018 – perdeu eficácia

ESTAGNAÇÃO DOS CONTRATOS DA 3ª ETAPA
• Tarifas estão sendo cobradas
• Receitas estão sendo destinadas a pagar juros do empréstimo ponte
• Investimentos não estão sendo executados

HISTÓRICO DA 3ª ETAPA DE CONCESSÕES



Seis concessões federais em dificuldade 
poderão ter contratos encerrados

Só restará a caducidade ou a relicitação (Lei 
13.448), com resultados imprevisíveis de 
prazo para licitação e execução dos 
investimentos (novas obrigações e tarifas). O 
processo de relicitação não está definido, 
será longo e poderá terminar em 
judicialização.

• R$ 12 bilhões deixarão de ser investidos
• 1,4 mil km já eram duplicados, 3,3 km 

precisavam duplicação - já foram 
duplicados 500 km

Concessão da BR 153/GO/TO (Anápolis-Palmas) não foi implantada

dos 9.357 km de 
rodovias federais 
concedidas, 5.427 
km estão em 
dificuldade.

56% 
DAS CONCESSÕES FEDERAIS  

O QUE ACONTECERÁ SE A SOLUÇÃO NÃO FOR ENCONTRADA



Soluções que foram propostas na MP 800
• Reprogramação dos investimentos em até 14 anos, a partir da assinatura do 

contrato inicial, com manutenção do equilíbrio econômico-financeiro

• Ajuste da tarifa de pedágio pelo Fator D (Desconto de Reequilíbrio) após 
investimentos (ICSD) – obrigação de duplicar 100% continua

• Duplicação indicada pela ANTT, conforme maior necessidade (tráfego)

• Matriz de Risco inalterada: TIR, risco de demanda e custo de execução da obra  

SOLUÇÃO PARA AS CONCESSÕES EM DIFICULDADE



MP 800 caducou – qual o caminho agora? 
• A reprogramação de investimentos é uma melhor opção que Caducidade ou 

Relicitação = foco é o interesse público

• Revisão quinquenal dos contratos

• Projeto de Lei que incorpore readequação dos contratos, modificando o prazo 
do investimento

SOLUÇÃO PARA AS CONCESSÕES EM DIFICULDADE



Para que haja uma evolução positiva nas próximas concessões é
necessário fazer algumas mudanças no modelo de concessão e no
próprio ambiente regulatório. Citando alguns exemplos:

Aprimoramento da análise de projetos

A excessiva burocracia e a falta de servidores suficientes para a análise
e aprovação dos projetos das obras causa atrasos na execução dos
investimentos e prejudica o atendimento aos usuários.

DESAFIOS DAS NOVAS CONCESSÕES –
MUDANÇAS NECESSÁRIAS



Aprimoramento de pontos importantes da
regulação

Ex: O método de inclusão de novos investimentos e a revisão
quinquenal dos contratos dos contratos de concessão de rodovias
federais ainda não foram normatizados pela ANTT. Além disso, várias
normas importantes como a resolução ANTT n. 4071/13, que trata as
infrações sujeitas às penalidades de advertência e multa por
inexecução contratual na exploração da infraestrutura rodoviária
federal concedida, precisam ser revisadas e atualizadas.

DESAFIOS DAS NOVAS CONCESSÕES –
MUDANÇAS NECESSÁRIAS



Conscientização para rejeição de proposições
legislativas sobre isenção de tarifa de pedágio

A aprovação de proposição legislativa prevendo isenção para
determinadas categorias de usuários (munícipes, idosos, estudantes,
etc.) causaria aumento significativo da tarifa de pedágio, como forma
de reequilibrar econômica e financeiramente os contratos de
concessão.

Simplesmente repassa o custo dos serviços públicos prestados aos
usuários não atingidos pelo benefício.

DESAFIOS DAS NOVAS CONCESSÕES –
MUDANÇAS NECESSÁRIAS



Aprimoramento da regulação

Ex: A revisão quinquenal dos contratos dos contratos de concessão de
rodovias federais ainda não foi normatizada pela ANTT.

Várias normas importantes, como a resolução ANTT n. 4071/13, que
trata das penalidades na exploração da infraestrutura rodoviária
federal concedida, precisam ser revisadas e atualizadas.

DESAFIOS DAS NOVAS CONCESSÕES –
MUDANÇAS NECESSÁRIAS



Compartilhamento de riscos do contrato

É necessário que o contrato de concessão preveja um
compartilhamento de riscos mais razoável entre Poder Público e
concessionárias de rodovias, visto que há diversas situações que são
criadas por ações ou omissões da própria Administração Pública.

Exemplo: prejuízos decorrentes de atraso no licenciamento ambiental
e na análise de projetos não deveriam ser suportados pelas
concessionárias.

DESAFIOS DAS NOVAS CONCESSÕES –
MUDANÇAS NECESSÁRIAS



Desburocratização do Licenciamento Ambiental

O processo de licenciamento de obras de infraestrutura no Brasil é
extremamente moroso.

A maioria dos empreendimentos são licenciados baseados no projeto
básico. Durante a implantação do projeto executivo, quase sempre são
necessárias adequações que resultam na mudança de tecnologias
construtivas e alterações nos impactos não previstos na fase
preliminar. O “timing” diferente da implantação do empreendimento
versus a adequação do processo de licenciamento traz transtornos,
como atrasos e, até mesmo, embargo do empreendimento.

DESAFIOS DAS NOVAS CONCESSÕES –
MUDANÇAS NECESSÁRIAS



Obrigado!

Alexandre Barra
Diretor Regional da ABCR


