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NOTAS DE ECONOMIA PARA REFLEXÃO SOBRE
INVESTIMENTOS EM FERROVIAS NO BRASIL
“Dizem que existem vários tipos de problemas : os que não existem, os
que não deveriam existir, os que não tem solução, e os que já foram
resolvidos. O Brasil acrescentou os problemas que não querem ser
resolvidos...”
Ditado inventado

Claudio R. Contador•
1 – Introito
Este artigo discute a atenção pendular que o Brasil tem conferido às ferrovias
desde o Século XIX. O enfoque é econômico e identificamos algumas questões que
merecem ser exploradas para ajudar a restaurar o papel estratégico das ferrovias. Perante
os benefícios e as enormes oportunidades num país continental, com sérias deficiências
na infraestrutura de transportes, é paradoxal a existência de carências no transporte
ferroviário, sanáveis num prazo relativamente curto.
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Em comparação com o modal rodoviário, as ferrovias geram inúmeros
benefícios em comparação aos transportes alternativos: (1) menor custo do frete da carga
e da passagem no caso de passageiros, (2) número menor de acidentes, o que significa
menos perdas de cargas e de vidas humanas. No transporte de passageiros, o risco
de morte em ferrovias por acidentes é sete vezes menor do que no transporte
por rodovias. (3) menos poluição (na média 2-3 % contra 95 % das emissões de gás
carbônico CO2 geradas pelo transporte viário, sendo 82 % por caminhões pesados e
carretas e 13 % por caminhões médios e leves), (4) mais segurança contra roubos,
desvios de cargas, e assassinato de condutores, (5) escoamento em maior volume e mais
rápido de cargas1, e (6) a área necessária à infraestrutura ferroviária é duas a três
vezes menor do que a necessária pelos outros sistemas de transporte.
2 – Crescimento e modernização
As ferrovias foram importantes para o crescimento econômico e modernização
institucional do Brasil no Século XIX e início do seguinte,2 repetindo o processo
observado em outros países.3 No aspecto econômico, o papel central inovador coube ao
Irineu Evangelista de Sousa – o Barão de Mauá. As suas ferrovias serviram para
1

Um vagão graneleiro médio comporta 90-100 toneladas contra 36 toneladas de um caminhão, e uma
composição simples tem mais de 100 vagões. Na ferrovia explorada pela Vale para o transporte de
minério de Carajás, Pará, até o Maranhão, as composições têm entorno de 230 vagões.
2
Summerhill, W. R., Order against progress: government, foreign investment, and
railroads in Brazil, 1854-1913. (Stanford, CA, Stanford University Press, 2003); ElKareh, Almir C., Filha branca de mãe preta: a Companhia de Estrada de Ferro D. Pedro
II, 1855-1865. Petrópolis, Vozes, 1982; Grandi, Guilherme, Café e expansão ferroviária:
a Companhia E.F. Rio Claro, 1880-1903. (São Paulo, Annablume, 2007); Grandi,
Guilherme, Estado e capital ferroviário em São Paulo: a Companhia Paulista de Estradas
de Ferro entre 1930 e 1961. (São Paulo, Alameda, 2013); Lamounier, Maria L., Ferrovias
e mercado de trabalho no Brasil do século XIX. (São Paulo, Edusp, 2012); Matos, Odilon
N., Café e ferrovias: a evolução ferroviária de São Paulo e o desenvolvimento da cultura
cafeeira. (2a ed. São Paulo, Alfa-Omega, 1974); e Villela, Annibal V. e Suzigan, Wilson,
Política do governo e crescimento da economia brasileira, 1889-1945. (Rio de Janeiro,
IPEA, 1973).
3
Fishlow, Albert, American railroads and the transformation of the ante-bellum economy,
(Cambridge, MA, Harvard University Press, 1965); O’Brien, Patrick, The new economic
history of the railways. (London, Croom Helm, 1977). O tema gerou estudos clássicos:
Fogel, Robert W., The Union Pacific Railroad: a case of premature enterprise. (Baltimore,
Johns Hopkins Press, 1960); Fogel, Robert W., Railroads and american economic growth:
essays in econometric history. (Baltimore and London, Johns Hopkins Press, 1964).
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integrar regiões e ligar o Brasil com o exterior, disparando um processo
inédito de crescimento e de desenvolvimento econômico. Elas reduziam os
custos do transporte e demandavam trabalhadores mais qualificados e livres
na construção e operação – em geral emigrantes – e assim questionavam a
existência da escravidão. Ao contratar apenas trabalhadores livres, as
ferrovias criavam um capitalismo mais saudável e contribuíam para a
modernização institucional do Brasil com a formação de um mercado de
trabalho de melhor qualidade.
Na década de 1830, foram aprovadas leis e decretos proibindo o
emprego de mão-de-obra escrava na construção de estradas de ferro.4 A
evidência da maior produtividade do trabalhador livre contribuiu inclusive
para a aprovação em 1871 da Lei Rio Branco que preconizava a libertação
gradual dos escravos.
As ferrovias atraíram imigrantes, interiorizaram a ocupação,
expandiram a fronteira agrícola, e geraram os estímulos e os capitais
privados para a industrialização. Na fase inicial, os investimentos eram
feitos principalmente com recursos privados nacionais (destaque para o
Barão de Mauá) e em menor importância por estrangeiros (ingleses
principalmente). Um terço das atuais ferrovias do país foi construído no
Brasil Imperial.
3 – Nascimento, apogeu, vícios e tentativas de acerto
A nossa história costuma datar a origem das ferrovias no Segundo
Reinado. Na verdade, as sementes surgiram em 1828, quando D. Pedro I
promulgou a primeira carta de lei com estímulos. Em 1832 – na Regência de

4

Matos, Odilon N. de. “Vias de comunicação”, em Holanda, Sérgio B. História Geral da
Civilização Brasileira. O Brasil Monárquico (São Paulo: Difusão Europeia do Livro,
1971), Tomo II, vol. 4. p. 42-59; Segnini, Liliana R. P., Ferrovia e ferroviários: uma
contribuição para a análise do poder disciplinar na empresa. (São Paulo: Autores
Associados/Cortez, 1982).
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D. Pedro II - , foi criada uma empresa anglo-brasileira para ligar a cidade
de Porto Feliz ao porto de Santos e facilitar as exportações. O governo não
apoiou o projeto, e foi abortado. Três anos depois, em 1835, o regente Diogo
Antônio Feijó promulgou a Lei Imperial 101 (conhecida como Decreto
Feijó), que incentivava a implantação de ferrovias, com concessões por 40
anos para as que ligassem Rio de Janeiro a Minas Gerais, Rio Grande do Sul
e Bahia. Também não despertou
interesse dos investidores que
consideravam o retorno baixo
pelos riscos envolvidos.
Estímulos mais generosos foram
fornecidos pelo Decreto Lei 641
em 1852, com prazo de concessão
de 90 anos, garantia de retorno de
Mapa 1 – Estrada de Ferro Dom Pedro II, 1863

8 % sobre o capital, área de

salvaguarda de 33 quilômetros, direito de fazer desapropriações, explorar
terras devolutas e isenção de impostos de importação de material ferroviário.
Posteriormente o retorno garantido foi ampliado para 12 %, o que gerou forte
interesse no investimento em ferrovias no Brasil, principalmente pelos
ingleses que se tornaram os grandes parceiros e indutores dos projetos de
ferrovias no Brasil. Estes estímulos foram o gatilho para a febre de criação
de ferrovias.
A fase de apogeu inicia efetivamente em 1852 com a criação da
ferrovia operada pela “Imperial Cia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro
Petrópolis” do Barão de Mauá, com 14,5 km, que ligava Rio de Janeiro e
Petrópolis, com integração modal com transporte aquaviário (cais no Porto
na Raiz da Serra). A febre das ferrovias estava lançada!
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A segunda ferrovia brasileira - “The Recife and São Francisco
Railway Company” - foi inaugurada em 1858 e finalizada em 1862, para
ligar Recife ao Rio São Francisco, considerada a primeira companhia
totalmente inglesa no Brasil. Ainda em 1858, no Rio de Janeiro é inaugurada
a ligação entre a Estação da Corte a Queimados, com extensão gradualmente
ampliada com a integração de ferrovias de outros estados, formando mais
tarde a malha ferroviária mais importante do país.5 Em 1860, é inaugurada
uma ferrovia na Bahia ligando ao porto de São Francisco.
Em 1867, novo investimento do Barão de Mauá com sócios ingleses
cria a “Estrada de Ferro São Paulo Railway”, a primeira ferrovia no Estado
de São Paulo, ligando Jundiaí ao Porto de Santos, para transportar o café para
exportação. Em 1872, é criada a “Companhia Paulista”; em 1875, a
“Companhia Mogiana” e a “Companhia Sorocabana”; em 1876, a “Central
da Bahia”; em 1877, é feita a ligação Rio–São Paulo; em 1880, a “Santo
Amaro”; em 1883, a ferrovia ligando Paranaguá a Curitiba. Neste período de
expansão, as ferrovias foram sendo criadas formando uma malha ferroviária
sem coordenação e com dificuldade de integração devido as diferentes
bitolas e interesses regionais. A falta de informações do relevo também
impunha dificuldades, muitas desnudadas pela Guerra do Paraguai. Foi uma
época importante para o desenvolvimento da cartografia no Brasil.
Estes gargalos e acúmulos de problemas não passavam desapercebidos
pelo governo imperial e foram feitos diversos estudos importantes – hoje
seriam chamados de Planos Diretores – alguns muito detalhados e já visando
a malha ferroviária integrada com os modais de hidrovias e portos marítimos,
inclusive para a futura “Ferrovia Intercontinental” ligando o Atlântico e
Pacifico.

5

Com a Proclamação da República, o nome muda para Estrada de Ferro Central do Brasil.

SILCON Estudos Econômicos

www.silcon.ecn.br

diretoria@silcon.ecn.br

5

Os mais interessantes foram o Plano Moraes, de 1869; Plano Rebouças
e Plano Ramos de Queiroz, ambos de 1874; Plano Bicalho, 1881; Plano
Bulhões, 1882; e o Plano da Comissão de 1890, já na República. As duas
figuras abaixo (construídas em 1974, com as fronteiras recentes) mostram
detalhes dos Planos Moraes (1869) e Rebouças (1874). Um aspecto
interessante é que a maioria dos planos – principalmente o Plano Bulhões,
de 1882 - já preconizava uma ferrovia com saída para o Pacifico pela Bolívia
(na época com costa marítima). Estes planos e os estudos cartográficos
seriam aproveitados na futura e fracassada Ferrovia Madeira-Mamoré, em
1903, só que no sentido inverso: a ferrovia seria parte de um modal para dar
acesso da Bolívia ao Oceano Atlântico. O projeto da “Ferrovia
Intercontinental” em estudos atualmente pelo Brasil e Peru ressuscita
traçados pensados há mais de 150 anos!

Mapas 2 e 3 – Detalhes de dois Planos do Século XIX

A febre de criação de ferrovias prossegue com a República. Em 1900
a extensão da malha atingia 15,3 mil km, e em 1919 quase dobra para 28,1
mil kms. São Paulo liderava a expansão chegando a ter dezoito ferrovias no
seu território. O crescimento das ferrovias foram uma resposta às necessidades da agricultura (principalmente café para exportação), mas também
SILCON Estudos Econômicos

www.silcon.ecn.br

diretoria@silcon.ecn.br

6

realimentou o desenvolvimento econômico e os primeiros passos para a
industrialização.
A história das ferrovias teve muitos episódios dramáticos, O mais
conhecido foi a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, decorrente do
Tratado de Petrópolis com a Bolívia, como parte da compensação pela
anexação do Acre. Outro episódio foi a transposição da Serra do Mar, difícil de
ser vencida com a tecnologia e conhecimento do relevo e geologia.6
Novo impulso surge na década de 1920 com a substituição das
locomotivas a vapor por tração elétrica. Em 1938 surge a tração diesel-elétrica,
mas as ferrovias já estavam em ocaso no Brasil.
4 – Ostracismo e declínio
As ferrovias brasileiras nasceram com o pecado estratégico de
múltiplas bitolas, mazela reforçada ao longo do tempo, e que dificultaria a
integração das linhas e a captura dos benefícios da bitola única. As malhas
ferroviárias eram localizadas de forma dispersa e isoladas uma das outras
atendendo as economias regionais e sem intenções de integração do mercado
interno. Este erro estratégico não ocorreu nos EUA, Europa, e nos nossos
vizinhos Argentina e Uruguai.
Foram usadas cinco bitolas nas ferrovias no Brasil: 1,6 m (atualmente
o padrão no Brasil); 1,0 m.; 1,435 m - a bitola padrão universal – utilizada
na E.F. Amapá e E.F. Jari, mas isoladas de outros sistemas ferroviários; 0,76
m. e a de 0,6 m., praticamente erradicadas e usadas apenas nas linhas de
turismo histórico. Esta variedade de bitolas, cada uma com área geográfica
definida, dificultou a expansão e integração das linhas e seria um dos
responsáveis pelo ocaso das ferrovias no Brasil.

6

A Serra do Mar se estende por 1,5 mil km ao longo do litoral do Rio de Janeiro até o
norte do Rio Grande do Sul O relato da epopeia é encontrado em Habitzreuter, R. R., A
Conquista da Serra do Mar (Curitiba, Editora Pinha, 2000).
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Com a expansão das malhas em bitolas desiguais, as operações foram
ficando mais complexas e caras, até que nos anos 30, o Brasil se encanta com
o automóvel como símbolo da modernidade, liberdade, status e comodidade.
O glamour das rodovias abafa o interesse pelas ferrovias.
O anseio político pelas rodovias em detrimento das ferrovias estava
presente na década de 1920, e bem propagado no lema “governar é abrir
estradas”, de Washington Luís, em 1928. A construção de rodovias favorecia
a popularidade dos governos, e havia insuficiência de recursos para investir
simultaneamente em rodovias e ferrovias. Mas o que fica sem resposta, são
as medidas políticas que prejudicaram os investimentos privados (nacionais
e estrangeiros) nas ferrovias. Com a preferência pelas rodovias, os recursos
para investimento e os benefícios fiscais emigram das ferrovias.
Em 1957, o Governo JK implanta a indústria automobilística nacional
e toma a decisão de construir Brasília, o que estimulou o desenvolvimento
rodoviário do Brasil. O interesse pelas ferrovias reduz mais ainda, que caem
em desgraça. Mas como reparo histórico importante, em 1957, o governo de
JK assina a Lei 3.115, criando a Rede Ferroviária Federal S.A., empresa de
economia mista e administração indireta do Governo, para administrar as
ferrovias de propriedade do Governo Federal. Na sua gestão, Juscelino
intensificou os investimentos em ferrovias, e no fim do seu governo em 1960
a malha ferroviária atingiu o ápice de 38,3 mil km. Mas muitos trechos eram
sabidamente ociosos e deficitários, e em 1964 surge o “plano de erradicação
de trechos deficitários” e a malha retrocede para 29,2 mil km.
Era impossível reverter a febre da construção das rodovias. A
explicação até que era convincente: as rodovias são construídas mais rápido,
com menor custo por km e com traçado mais flexível do que as ferrovias.
Para os governantes interessados na popularidade e no curto prazo, o
argumento era imbatível. Por outro lado, os usuários e a sociedade assumiam
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os custos mais elevados de conservação das rodovias, dos danos da poluição,
e dos custos de transporte de pessoas e cargas.
Os governos seguintes mantiveram esta prática, culminando com os
subsídios e benesses generosas às montadoras na década passada. Enquanto
isto, outros países souberam integrar ferrovias, rodovias, hidrovias e auferir
os benefícios sociais da integração das malhas e dos modais.
Como registro da história, a Figura 1 compara a evolução do Produto
Interno Bruto e a extensão das ferrovias desde os anos 1850. O apogeu e
queda das ferrovias em comparação com as rodovias são ilustrados na Figura
2 e a Tabela 1 mostra as taxas médias de crescimento da extensão das
ferrovias e rodovias em vários períodos.
Figura 1 – Ferrovias e Produto Interno Bruto no Brasil
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Na segunda metade do Século XX, a malha ferroviária é lentamente
abandonada e destruída, ficando praticamente estagnada a partir dos anos
1980 por mais de quatro décadas. Atualmente enquanto as rodovias têm
extensão de 1,8 milhões de km, a das ferrovias retrocedeu para os 32 mil km
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que existiam nos anos 1920-30, sendo que um terço da malha atual foi
construído no Brasil Imperial.
Figura 2 – As malhas ferroviária e rodoviária
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Tabela 1 - Taxa média de crescimento anual, %
Período
1850-1970
1870-1900
1900-1920
1920-1940
1940-1960
1960-1980
1980-2000
2000-2020c
1940-2020c

Produto Interno
Bruto reala
2,9
1,2
3,9
3,4
6,7
7,6
1,7
1,9
4,5

Extensão, em kmb
Ferrovias
Rodoviasd
32,2
...
10,6
...
3,2
...
0,9
...
0,6
5,9
-1,3
5,4
-0,1
0,7
0,3
1,2
-0,1
3,2

Fontes : IPEADATA, ANTT e SILCON. a Base 1995=100. b ANTT e IPEADATA
c
Estimativas SILCON para os períodos recentes. d Pavimentadas e não pavimentadas, rodovias federais, estaduais e municipais.
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5 – Os pulsos do renascimento
Embora reduzido, o interesse pelas ferrovias não desapareceu nas
últimas décadas, e sobreviveu com surtos episódicos. Mas faltaram
investimentos para a conservação e expansão da malha. Como resultado, as
ferrovias representam hoje apenas 15 % da estrutura de transportes, com 50% das
linhas férreas concentradas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e
Rio Grande do Sul.7 Cerca de 65% do transporte de cargas no Brasil é feito
por caminhões – embora a capacidade dos trens seja três vezes superior, com
custo de combustível 30% do gasto dos caminhões por quilômetro e menor
poluição. No transporte de minérios, cada vagão substitui de três a quatro
carretas, com custo de 15 a 20 % do transporte rodoviário. E pelo efeito
ambiental, o balanço aponta o transporte por trens preferível ao por
caminhões. Em resumo, existe amplo espaço para melhoria e crescimento
das ferrovias, tanto para cargas – a prioridade – como para passageiros.
Os congestionamentos nas vias urbanas, a poluição causada pelos
veículos, os custos de manutenção das rodovias e os acidentes mostraram
que o modelo de transporte usado no Brasil precisa de uma ampla revisão, e
as ferrovias surgem como a alternativa mais próxima. Mas as rodovias não
devem ser demonizadas pois tiveram efeitos positivos na economia: o erro
estratégico do Brasil foi não compreender o potencial da sinergia e complementaridade entre os modais. Na mentalidade de governos e segmentos da
sociedade permaneceu a visão de que ferrovias e rodovias são substitutas, o
que não é verdade. Numa visão menos tacanha, os efeitos combinados teriam
sido muito maiores, e as pesquisas podem quantificar os benefícios sociais
líquidos da sinergia ferrovias-rodovias (e outros tipos de transporte).

7

Fleury, Paulo, “Evolução do desempenho das ferrovias brasileiras privatizadas – 1997
a 2010 – Parte 1”, Instituto ILOS, 15/08/2012, “Evolução do desempenho das ferrovias
brasileiras privatizadas – 1997 a 2010 – Parte 2”, Instituto ILOS, em 15/09/2012.
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Mesmo com o marco regulatório capenga, necessitando de ajustes nos
prazos das concessões, nas regras para maior liberdade das operadoras em
estabelecer preços, e nas exigências similares aos projetos rodoviários no
tocante às licenças ambientais e contrapartidas, os projetos de ferrovias
voltaram a despertar interesse dos investidores privados.
Segundo o site Rede de Obras, há pelo menos 77 novos
empreendimentos para os próximos anos, sendo que 50 estão em fase de
planejamento e desenvolvimento, e outros 22 já em construção. Os projetos
englobam desde ferrovias para transporte de cargas, interligados com portos
e rodovias, até a criação de linhas destinadas ao transporte de pessoas. Os
investimentos estão estimados na faixa de R$ 60-110 bilhões.
5.1 Os grandes projetos
Os projetos para expansão da malha, interligação com rodovias,
hidrovias e portos e construção do apoio logístico são basicamente quatro :
•

Ferrovia Norte-Sul FNS é o projeto central para a interligação das
diversas malhas, com extensão superior a 4,1 mil km, passando por
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Tocantins. Já existe um trecho de
1550 km em operação ligando Açailândia/MA e Anápolis/GO.

•

Ferrovia de Integração Oeste-Leste FIOL, denominada EF-334,
iniciada em 2016 e com obras ainda em andamento. Pronta terá mais
de 1,5 mil km de extensão divididos em três partes: Trecho 1, ligando
Ilhéus/BA até Caetité/BA; Trecho 2, de Caetité/BA a Barreiras/BA; e
Trecho 3, de Barreiras/BA a Figueirópolis/TO. O objetivo é o
escoamento de cargas (grãos e minérios) entre o Porto de Ilhéus/BA e
Figueirópolis/TO. A EF-334 terá conexão com a Ferrovia Norte-Sul.
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•

Ferrovia de Integração do Centro-Oeste FICO EF-354, com extensão
acima de 1,6 mil com ligação Goiás e Rondônia, que será interligada
com a Ferrovia Norte-Sul.

•

Ferrovia Ferrogrão EF-170 interligando Cuiabá/MT e Santarém/PA,
para escoamento de cargas das regiões centrais para o norte do país. A
linha tem mais de 900 km de extensão, com capacidade inicial total de
42 milhões de toneladas, e estimula a criação de novas rotas de
escoamento de milho e soja.

•

Ferrovia Nova Ferroeste interliga a cidade de Dourados (MS) ao Porto
de Paranaguá/Pontal do Paraná (PR), com 1370 km de extensão para
escoamento de produtos do sul para a região centro-oeste.
5.2 Os projetos bioceânicos
A Ferrovia Norte-Sul é parte do projeto maior da Ferrovia
Intercontinental

EF-3548,

ligando o Porto de Bayovar, no
Peru, a portos brasileiros (um
deles é o Porto de Açu/RJ).9 A
Ferrovia EF-354 terá 4,5 mil km
de extensão, cruzando Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Mato
Grosso, Goiás, Roraima e Acre,
Mapa 4 – A integração Atlântico-Pacifico

até o Peru. Este projeto gera

8

A ideia de um corredor bioceânico no Brasil remonta aos anos 1950 com o projeto da
denominada Ferrovia Transulamericana, que ligaria os Oceanos Atlântico e Pacífico,
com portos no Peru e na Bahia. O projeto ficou apenas no papel.
9
Infelizmente, até maio de 2021 quando finalizamos este artigo, o projeto estava parado,
com o embargo do STF alegando danos ambientais (em áreas já degradadas por outros
projetos) e pela existência de uma rodovia paralela.
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muitas polêmicas ambientais no Brasil e no Peru, por percorrer parte da
Floresta Amazônica e por cortar reservas indígenas.
Outro projeto de ligação com o Pacifico é rodoviário –
paradoxalmente, sem despertar maiores polêmicas ambientais -, com amplo
espaço para integração em modal com ferrovias e hidrovias. O Corredor
Rodoviário Bioceânico vai ligar Campo Grande/MS ao Porto Antofagasta,
no Chile, cruzando o Paraguai e Argentina, com extensão de quase 2,4 mil
kms. O Paraguai deve construir uma ferrovia ligando Carmelo Peralta, na
fronteira com Porto Murtinho/MS, até a cidade de Salta, no Norte da
Argentina.
5.3 – O Trem-bala para passageiros
Existem muitos trens de alta velocidade TAV em operação em vários
países, todos com velocidade na faixa
de 200 a 300 km/h, e alguns capazes de
atingir mais 500 km/h. Os TAVs
concorrem com vantagens sobre o
transporte aéreo em preço, número de
passageiros,

limite

de

peso

de

bagagem, conforto, independência de
condições do tempo e comutação mais
rápida com os centros urbanos. A
Mapa 5 – Os projetos de TAV no Brasil

rentabilidade privada dos TAVs é

inferir ao do transporte de carga, e em muitos países a operação das ferrovias
de passageiros recebe subsídios.
Os TAVs mais conhecidos em operação são os de Taiwan; do túnel
sob o Canal da Mancha, Itália, Coreia do Sul, Espanha, França, Japão, China,
Xangai (com levitação magnética que permite atingir 430 km/h), e outros. É
interessante notar que os países pioneiros na construção de ferrovias – EUA
SILCON Estudos Econômicos

www.silcon.ecn.br

diretoria@silcon.ecn.br

14

e Inglaterra – e a Rússia, estão atrasados nos TAVs. Mas existem vários
projetos em estudos nos EUA e Rússia.
O Brasil tem quatro projetos de TAVs, ainda na fase de concepção.
Em 2007, surgiram os estudos para a implantação dos TAVs no Brasil, com
a intenção de estarem operando na Copa do Mundo de 2014. Diversos
motivos levaram a ideia ao fracasso. No Governo Dilma, o interesse
ressurgiu com um TAV ligando Rio-São Paulo para ser usado nas
Olímpiadas de 2016, projeto igualmente fracassado.
•

TAV Rio-São Paulo, com a ligação Rio-São Paulo-Campinas, com
extensão total de 998 km. O tempo de viagem entre o Rio-São Paulo
seria de 1h25, e São Paulo-Campinas de 25 minutos.

•

TAV Brasília-Goiânia, com a ligação Brasília-Anápolis-Goiânia, com
210 km de extensão. A ferrovia recebeu o apelido de “Expresso
Pequi”.

•

TAV Belo Horizonte-Curitiba, com 1.150 km de extensão, passando
por Divinópolis, Varginha e Poços de Caldas, no estado de Minas
Gerais; Campinas, São Paulo, Sorocaba, Itapetininga e Apiaí, no
estado de São Paulo, e Curitiba, no estado do Paraná.

•

TAV Campinas-Triângulo Mineiro, ainda em fase inicial de estudos.

6 – O dever de casa
É difícil evitar o encantamento com as ferrovias, e a análise econômica isenta
aponta as vantagens e benefícios em comparação com as alternativas de transporte. Mas
temos que reconhecer que a apatia dentro do próprio setor ferroviário tem
responsabilidade na falta de comunicação com a sociedade e de informação aos poderes
de decisão. Para que este renascimento seja sustentável, existem pré-requisitos que
devem ser vencidos.
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6.1 As privatizações
As privatizações na década de 1990 serviram para melhorar a
eficiência da economia brasileira, em alguns setores causando verdadeira
revolução, como na telefonia e nas comunicações, que mudou a qualidade de
vida da sociedade. No tocante às ferrovias e outros modais de transporte, a
privatização é fundamental para a melhoria – tanto em qualidade como na
ampliação – dos modais.
No programa de desestatização dos anos 1990, o governo federal
ofereceu sua malha para empresas de logística ou mineradoras. através do
regime de exploração de concessões. Foi suficiente para gerar crescimento
de 30% dos investimentos no transporte ferroviário, na época concentrados
nos corredores de commodities, especialmente no de minério de ferro. O
período da concessão foi estabelecido em 30 anos, prorrogáveis por mais 30
anos (prazo pífio comparando com os 90 anos do Decreto Lei 641, de 1852),
regra que ainda perdura.
Mesmo não sendo prazo ideal para as concessões, os investimentos
privados elevaram a participação das ferrovias no transporte total de cargas,
de 15% em 1997 para 30% em 2011.10 O governo federal voltou a ter
receitas, os acidentes diminuíram 90 %, e o transporte de containers cresceu
140 vezes. Houve notável melhoria no desempenho técnico das ferrovias11.
Em 2019 o Governo Federal retomou o programa de privatizações,
com leilões das concessões das ferrovias, e em pouco tempo a decisão já
mostrou bons resultados e a restauração da confiança nos projetos de
ferrovias.

10

Campos Neto, Carlos, V Brasil nos trilhos: investimentos e outras observações sobre o
setor ferroviário brasileiro, IPEA, setembro de 2012.
11
Ver Fleury, op.cit e os estudos desenvolvidos pelo Instituto ILOS
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6.2 – A desregulação e novo marco regulatório
Mas a privatização não garante sozinha o ganho de eficiência e
produtividade, e a redução dos custos. O setor ferroviário é ainda fortemente
regulado no Brasil, com barreiras inibidoras aos investimentos privados de
longo prazo – em especial a insegurança jurídica, como mostra o projeto
Norte-Sul recentemente embargado pelo STF – e desrespeito às regras
democráticas da concorrência.
Algo similar ocorreu nos Estados Unidos. Nos anos 1970, o sistema
ferroviário dos EUA – constituído por empresas privadas – estava sendo
asfixiado pela regulação excessiva e caminhando para a falência. Ramais
ferroviários estavam sendo desativados e os investimentos privados
minguavam. A administração Reagan estabeleceu o Staggers Act em outubro
de 1980 que concentrava a regulação em apenas dois órgãos federais (antes
com a intervenção de uma miríade de órgãos estaduais, secretarias etc. e uma
parafernália de normas) cortando a burocracia, deu liberdade as operadoras
de determinarem o próprio frete (antes tinham que seguir as regras e limites
fixados) e ofereceu incentivos tributários para as empresas investirem nos
ramais mais curtos. As empresas voltaram a investir, a produtividade
aumentou, a qualidade dos serviços melhorou e os fretes caíram. E
naturalmente aumentou o volume transportado de cargas e pessoas.12
No Brasil, as ferrovias são um serviço público que opera por
concessão do governo, tanto no leilão e autorização de novos trechos como
nas regras de operação, mas o marco regulatório pode ser menos impeditivo
e mais pró-mercado. Uma exigência fácil de ser ajustada é o prazo das
concessões de 30 anos (mais 30 anos na renovação), pequeno, considerando
o horizonte dos investimentos das ferrovias. Na fase de implantação das
12

Outros casos de desregulação não foram tão bem sucedidos. Nos anos 1990, a Inglaterra
promoveu a ampla privatização do sistema ferroviário, mas manteve alguns vícios da
regulação. Em 2002 o governo teve que recomprar muitas linhas e ramais que haviam
sido privatizados em 1994.
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ferrovias no Século XIX, as concessões eram de 90 anos. Além disto, eram
oferecidos incentivos aos investidores, o que atraiu capitais ingleses (SP
Railway e a The Recife and São Francisco Railway Co. e outros).13 A
proposta seria esticar a primeira concessão para 50 anos e a renovação para
40-50 anos.
Investimentos privados exigem regras estáveis, democráticas, comprometidas
com a concorrência e a eficiência. Mesmo com estes requisitos atendidos, vale notar que
os mercados operam com distorções, o que significa que o ótimo do mercado não
representa o ótimo sob o ponto de vista da sociedade. Um marco regulatório inteligente
deve impor regras e medidas que anulem ou minorem as distorções e façam com que as
decisões privadas se aproximem das que seriam tomadas em mercados perfeitos.
Devido a especificidade de condições, alguns mercados e setores são mais distorcidos
do que outros e o marco regulatório deve respeitar as diferenças.
A tributação faz parte deste rol de regras estáveis. Mudanças
frequentes na incidência de impostos introduzem componente adicional de
risco no retorno privado que afeta a decisão a investir, ou abrem
oportunidades para os pedidos de repactuação de contratos, para garantir o
equilíbrio financeiro acordado. A inevitável justicialização se torna fator de
incerteza e por consequência de desestimulo aos investimentos.14
Outro ponto falho que precisa ser modificado é a exigência de licenças
e de contrapartidas ambientais sejam fundamentadas nos efeitos externos
gerados pelo projeto e não tem sentido a sua vinculação ao valor do
empreendimento. As exigências de licenças e de contrapartidas são mais

13

Fendt, Roberto, “Investimentos ingleses no Brasil: 1870-1913”, Revista Brasileira de
Economia, vol.31, no. 3, julho-setembro de 1977, pp.521-535.
14
Um exemplo do que não deve ser feito: o REPORTO - o regime especial aduaneiro
que permite a importação de máquinas e equipamentos com isenção, estabelecido pela
Lei 11.033/2004 por cinco anos, expirou em 2020. Até agora (maio de 2021), o assunto
está sendo discutido no Congresso, junto com outras emendas. Cálculos apontam que sem
o Reporto, os custos de novos terminais de contêineres ficam 30 % mais caros. Agradeço
a Nilson Mello por ter me esclarecido este ponto.
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pesadas nos projetos de ferrovias (de maior porte) do que nas rodovias,
embora estas últimas tenham mais impactos ambientais. Este erro
simplesmente distorce as decisões e desestimula o emprego de sistemas de
controle e de gestão que podem evitar os danos ambientais.
6.3 – Preços relativos e tarifas
Outra questão nebulosa é a política de tarifas das ferrovias. Os preços
cobrados nos modais de transporte rodoviário e ferroviário apresentam
ampla dispersão, mesmo quando a concorrência força as tarifas a se
alinharem com os custos marginais de longo prazo. Considerando as médias,
as ferrovias têm custos de fretes imbatíveis e mais baixos do que as rodovias,
e esta diferença cresce quanto maior a distância. As ferrovias têm custos de
fretes imbatíveis e mais baixos do que as rodovias, como revelam as
informações do SIFRECA - Sistema de Informações de Fretes, da
ESALQ/USP. Uma pesquisa de 2006 produziu a Figura 3 e mostra dois
resultados importantes: primeiro, as tarifas do transporte ferroviário tendem
na média a ser menores do que as cobradas no transporte rodoviário; e
segundo, pela inclinação das linhas de tendência, a tarifa marginal por
tonelada/km é mais baixa do que as rodovias.15 Atualizando para 2020 (pela
média do IGP-DI), a tarifa marginal por 1000 toneladas/km é de R$ 34,70
para as ferrovias, 40 % da tarifa marginal de R$ 84,20 das rodovias, obtidas
com a inclinação das duas retas de tendência da Figura 3.
Como elemento importante para um marco regulatório com maior
liberdade na fixação de preços, falta no Brasil analisar empiricamente a
sensibilidade da demanda pelo transporte de carga e de passageiros16 – em
15

Um texto bem elucidativo é Castro, Newton de, “Formação de preços no transporte de
carga”, Pesquisa e planejamento econômico, vol.33, no.1, abril de 2003, pp. 167-189.
Sobre a utilização dos dados do SUFRECA ver Caixeta-Filho, J. V. “Sistema de
informações de fretes para cargas agrícolas: concepção e aplicações”, em Caixeta-Filho,
e A. Gameiro, Sistemas de gerenciamento de transportes. (São Paulo: Ed. Atlas, 2001).
16
Como o transporte TAV ainda não existe no Brasil, a análise empírica da sensibilidade
da demanda às tarifas pode adotar as metodologias baseadas na técnica “disposição-aSILCON Estudos Econômicos
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relação ao preço dos serviços, inclusive considerando a existência de modais
substitutos. Tanto para o transporte de carga como de passageiros, é esperado
que nas distâncias mais curtas, a elasticidade-preço da demanda seja elevada,
uma vez que o transporte por rodovias oferece vantagens. Na medida que as
distâncias aumentam – entenda-se por distância o intervalo entre os pontos
de saída e de destino – o transporte por ferrovias fica menos sensível ao
preço. Mas esta é uma questão empírica que necessita estudos no Brasil, dada
a importância para o formato do marco regulatório.
Figura 3 – Dispersão de tarifas de carga em transportes ferroviário e rodoviário

Fonte : Castro, 2003

Como sugestão, o modelo de regulação deve ser flexível com regras
diferentes por intervalos de distância e pela existência de concorrentes por
outros modais.17 A regulação pelo governo deve ser mais aplicada nos casos
pagar”. No caso do transporte de carga, já existem informações – talvez precisando de
organização e ajustes.
17
Considerando a expansão da malha ferroviária e a insuficiência de estatísticas
adequadas, a metodologia da “disposição a pagar” (willingness-to-pay) é recomendada
para identificar a sensibilidade da demanda em relação à tarifa. A técnica baseada em
sondagens permite simular o valor máximo da tarifa que o usuário está disposto a pagar
pelo serviço do transporte ferroviário num trecho/distância vis-a-vis os modais
alternativos. As pesquisas sobre a aplicação em transportes são abundantes, inclusive na
América Latina, mas escassas para o Brasil. Ver Ardila-Gomez, A., Public transport in
Latin America: view from the World Bank. 2012; Díaz, Luis Gabriel Márquez,
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de pouca concorrência de outros modais, deixando o sistema de auto
regulação para as condições de maior concorrência.
6.4 – Retorno e risco nos projetos de ferrovias
Todas as atividades estão sujeitas ao risco, algumas mais do que
outras, e não tem sentido qualificar como iguais em preferência projetos com
taxas de retorno iguais, mas com risco diferente. Atividades e investimentos
com maior risco devem apresentar retorno esperado mais elevado –
incorporando um prêmio - para atrair interesse e recursos. É uma exigência
ex-ante do mercado, e muitas evidências empíricas suportam esta regra.
Aceitando este argumento, a dúvida é se os investimentos em
ferrovias têm rentabilidade privada e risco similar ao das rodovias e de outros
tipos de transporte, e, numa visão mais ampla, nos demais ramos de atividade
da economia. Uma amostra de 2.174 empresas de 35 setores com
informações contábeis para o período 2013-2018 pode ajudar a responder
esta dúvida.18 A taxa de retorno privado foi medida pela relação entre lucro
operacional e o ativo operacional, e o risco, simplesmente pelo desviopadrão do período. As 102 empresas do grupo de Transporte e logística
foram classificadas nos subgrupos de Ferrovias (11 empresas), Rodovias
(concessionarias e outras, com 39 empresas), Transporte marítimo e de
cabotagem (14 empresas), e outras (38, de classificação mista ou indefinida).

“Willingness to pay for a high-speed passenger rail service between Barranquilla and
Cartagena”, Revista EIA (Colombia), vol. 13, no. 26, julho-dezembro de 2016, pp.8394; Chiambaretto, Paul e outros, “Measuring the willingness-to-pay of air-rail intermodal
passengers”, Journal of Air Transport Mana-gement, vol 26, 2013, pp.50-54; McFadden,
Daniel, “Measuring willingness-to-pay for transportation improvements”, Department of
Economics, University of California, Berkeley, http://elsa.berkeley.edu/~mcfadden 1997;
McFadden, Daniel, "Qualitative methods for analyzing travel behaviour of individuals,"
em D. Hensher e P. Stopher (eds) Behavioural travel modelling, (Croom Helm, London.
1978), pp. 279-318.
18
Devido ao tamanho da amostra, os resultados podem não ser representativos de um
período mais longo, como desejável.
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Tabela 2 - Retorno e risco, ótica privada : setores selecionados

Transporte e logística:c
1 Ferrovias
2 Rodovias
3 Marítimo
Total geral (35 setores)

Retorno
Médio
5,96
3,05
12,08
-1,50
5,56

Riscoa
4,76
2,12
8,79
11,62
3,09

Número de
empresasb
102
11
39
14
2.174

Elaboração : SILCON a Medido pelo desvio-padrão. b Tamanho da amostra.
c
Inclusive armazenamento, transporte aéreo, aquaviário, outros.

A Tabela 2 mostra o retorno privado médio das ferrovias (segundo
os registros contábeis no período da análise) de 3 %, contra os 12 % das
empresas de rodovias. Na média do grupo de Transporte e logística, o retorno
é 6 %, pouco acima dos 5,6 % do retorno médio da amostra com todos os
ramos de atividade. A relação entre retorno e risco segue o esperado: as
ferrovias tem o retorno médio mais baixo e igualmente risco menor. No outro
extremo, estão as empresas de rodovias com retorno (12 %) e risco (8,8 %)
mais elevados. O setor de empresas marítimas aponta resultados não
esperados, com um retorno médio negativo e risco elevado. Um aspecto a
ser melhor analisado é a operação modal, onde a associação dos tipos de
transporte permite a diversificação do risco.19
O retorno e o risco da tabela refletem os critérios da ótica privada e os resultados
do estoque de projetos implantados no passado no desempenho das empresas do setor.
Novos projetos devem apresentar rentabilidade marginal privada mais elevada do que
as médias dos estoques de capital em operação. O retorno esperado de um novo projeto

19

Com os dados disponíveis, o retorno das ferrovias tem correlação negativa (e pouco
significante) com os retornos dos outros tipos de transporte (rodovias, marítimo, aéreo),
o que sugere vantagens (em termos de diversificação de risco) para as malhas modais. Se
confirmado com pesquisas mais completas, isto significa que é vantajoso em termos de
diversificação de risco uma empresa ou grupo atuar em vários tipos de transporte.
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– com melhor tecnologia, logística etc. – deve superar a taxa média de retorno, exceto
nos casos de deseconomias de escala, restrição na oferta de fatores, etc.
7 – Critérios sociais na avaliação dos projetos de ferrovias
A atenção diferenciada entre ferrovias e rodovias se refletiu nos
investimentos e nos estímulos aos dois setores, combinados com razões
econômicas – travestidas ou não por interesses políticos -, por erros de
avaliação sobre o futuro e pela adoção de critérios técnicos inadequados.
Como resultado, critérios financeiros privados acabaram prevalecendo na
avaliação de investimentos que tinham efeitos econômicos mais amplos, e
deveriam ser analisados pela ótica social.
Por regra, os investimentos públicos e a intervenção no ambiente
econômico devem ser pautados na busca da melhoria das condições sociais,
com critérios fundamentados na Teoria do Bem Estar. Os investimentos
privados, por sua vez, são induzidos pelo binômio retorno-risco financeiro,
com avaliação por metodologia distinta. Para os investimentos privados, os
mercados produzem os estímulos para alocação de recursos, mesmo nas
economias com capitalismo incipiente. Assim, a expansão das ferrovias no
século XIX foi a resposta natural do mecanismo de mercado, viciados pelas
benesses do Império. Com o mesmo argumento, o declínio das ferrovias e a
expansão das rodovias no Século XX resultaram de estímulos e penalidades
diferenciadas.
Entretanto, por mais poderosos que sejam os estímulos, as decisões
privadas são distorcidas devido as falhas dos mercados. Daí a necessidade
de que critérios de avaliação social sejam incorporados nas decisões.
Desde 2008, o Ministério do Planejamento passou a exigir para os
projetos de grande vulto que envolvem algum tipo de intervenção do setor
público (empréstimos, licenças, parcerias etc.) a análise mais completa da
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viabilidade, incluindo os aspectos da chamada ótica social.20 Nos anos
seguintes, mais exigências foram implantadas, nem sempre atendidas e,
menos ainda, verificadas. O lançamento do PAC - Programa de Aceleração
do Crescimento optou por um keynesianismo equivocado, e a ACB foi
abandonada com a desculpa de que burocratizava o processo e provocava
atrasos. A aprovação de projetos passou a ser política, de acomodação de
interesses particulares, sem avaliação técnica responsável. Causou
desperdício de recursos financeiros e de fatores de produção, perdas sociais,
fraudes e desvios.
Em 2019, o tema foi resgatado pelo governo federal, com a SDI/
SEPEC do Ministério da Economia, responsável por implantar a ACB nos
projetos de infraestrutura, principalmente.21 Para a melhoria da infraestrutura
da logística e dos transportes, foi lançado o Manual de Custo-Benefício para
projetos de Infraestrutura de Transportes da EPL - Empresa de Planejamento
e Logística, (vinculada ao Ministério da Infraestrutura). Em agosto de 2019,
a SDI em parceria com o IPEA apresentou um trabalho provocativo sobre a
estimativa da taxa social de desconto,22 submetido à consulta pública para
críticas e sugestões. Foi um passo importante para o envolvimento da
academia, técnicos e instituições interessadas, que agora se estende na
atualização dos parâmetros e preços sociais. Em maio de 2020, a SDI

20

EVTEA - estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental e manual de
apresentação de estudos de viabilidade de projetos de grande vulto Versão 2.0, Brasília,
julho de 2009, http://bibliotecadigital.seplan.planejamento.gov.br/bitstream/handle
/iditem /702/PPA_CMA Manual_CTPGV.pdf?sequence=1.
21
SDI/SEPEC/ME (2019, 2019a). Como evidência do interesse renovado do governo
federal, o Decreto nº 9.745 de 2019 aprovou a estrutura regimental do Ministério da
Economia e delegou à SDI – Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura o papel de
“...coordenar a elaboração e monitorar a aplicação de metodologia de priorização de
projetos de infraestrutura, para maximização da produtividade e competitividade do país.”
A SDI está subordinada a SEPEC - Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e
Competitividade.
22
SDI/SEPEC, “Estimação da taxa social de desconto para investimentos em infraestrutura no Brasil”, Texto para discussão, agosto de 2019, identificado como SDI-19.
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divulgou novo texto com as contribuições da consulta pública,23 com a
recomendação da taxa de desconto de 8,5 % nos projetos de grande porte,
para os investimentos acima de R$ 50 milhões. Esta taxa média de desconto
é criticada como elevada nas condições atuais da economia brasileira.24
7.1 – Identificando os custos e benefícios sociais das ferrovias.
A avaliação dos projetos sob a ótica da economia como um todo exige uma
metodologia especifica (denominada ACB – analise custo-benefício). E nesta ótica,
existem questões pouco exploradas no setor de ferrovias, e quando abordadas, de forma
incompleta e inadequada. Em resumo, a ACB – Análise custo-benefício incorpora
todos os custos e benefícios do projeto ao longo da sua vida no processo de
decisão, incorporando as externalidades e outros itens não considerados nas
decisões do setor privado. A metodologia permite avaliar qualquer projeto
sobre o ponto de vista dos seus benefícios líquidos para a economia como
um todo, complementando a análise normalmente utilizada pelo setor
privado, interessada apenas na rentabilidade para o investidor. Ou seja, os
projetos são avaliados considerando não a rentabilidade financeira privada,
mas a sua contribuição para a sociedade.
As falhas dos mercados geram divergências entre os preços
observados e os chamados preços sociais. Isto significa que a conclusão
obtida com a avaliação de projetos pelos empresários e o setor privado não
coincide necessariamente com aquelas obtidas por uma avaliação que
considere os interesses da sociedade como um todo. Por exemplo, uma
fábrica de cimento, que polui os rios e a atmosfera, prejudica a saúde e o
bem-estar dos indivíduos e a produção de outras atividades, pode ser um
excelente projeto do ponto de vista do empresário. No entanto, o projeto
23

SDI/SEPC, “Taxa social de desconto para avaliação de investimentos em infraestrutura:
atualização pós consulta púbica”, Nota Técnica SEI 19911/2020/ME, maio de 2020
24
Contador, Claudio R., “A taxa de retorno do capital no Brasil: revisitando o tema”, RS
088, SILCON Estudos Econômicos, agosto de 2020.
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pode ter atratividade e aceitação discutíveis sob o ponto de vista da sociedade
como um todo, devido aos danos que causa em outras empresas, no meio
ambiente e na saúde dos cidadãos. A avaliação social serve exatamente para
examinar os efeitos diretos e indiretos – chamados de externalidades causados por um projeto. Permite, assim, identificar quando a economia
como um todo está sendo prejudicada ou favorecida, e em quanto.
Associando a atratividade do projeto para o empreendedor como o
ponto de vista privado, e para a sociedade, como o ponto de vista social,
podemos resumir as alternativas possíveis através do Quadro 1, onde os
sinais positivos e negativos correspondem a, respectivamente, projetos
viáveis e inviáveis na ótica correspondente.
Os projetos na célula I são viáveis tanto sob o ponto de vista privado
como social (sinal positivo na coluna e na linha). Num sistema competitivo
e de liberdade econômica, os próprios empresários têm interesse em
desenvolver projetos deste tipo, e não há necessidade de intervenção
governamental, salvo a regulamentação do direito de propriedade, contratos
etc. Os projetos tipo II são atraentes para os empresários (sinal positivo na
coluna), mas prejudiciais para a sociedade como um todo (sinal negativo na
linha), ou seja, são socialmente nocivos. É o caso da indústria que causa
poluição excessiva, embora a poluição não esteja necessariamente associada
a projetos socialmente indesejáveis. No caso de projetos tipo II há dois
cursos possíveis de ação: (a) aceitar a perda social como um preço a ser pago
pela liberdade econômica, pelo estímulo ao espírito empresarial e pela
divergência entre preços sociais e de mercado imposta ao investidor; ou (b)
desestimular a sua implantação através da política tributária, creditícia, ou
do reforço nas normas reguladoras da poluição. Observe-se que a avaliação
social pode demonstrar que são viáveis mesmo os projetos que provocam
poluição e danos ambientais, desde que os benefícios sociais superem os
custos.
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Quadro 1 - Classificação da viabilidade de projetos.
Ponto de vista social

Ponto de vista
privado

+

-

+

I

II

-

III

IV

Os projetos tipo III são ruins do ponto de vista do empresário, mas
positivos na perspectiva da economia como um todo. A busca da maior
eficiência e de ganhos sociais aconselham alguma ajuda para tais projetos. Aqui
entra a necessidade de um esforço por parte das empresas da cadeia do setor de
ferrovia para identificar e quantificar os benefícios sociais dos seus projetos.
Podemos considerar três questões.
7.2 – Pinceladas da avaliação social para os projetos de ferrovias
A primeira questão diz respeito a metodologia para quantificação dos
benefícios/receitas e dos custos privados/sociais diretos. A metodologia para
a avaliação privada ou financeira do projeto não gera maiores dificuldades e
segue o conceito de caixa: na fase da implantação, os custos correspondem
aos gastos totais, incluindo impostos, etc., ou seja, tudo aquilo que o
investidor privado dispendeu. E a fase da operação, e as receitas são liquidas
de impostos e os custos, brutos de impostos.
A Figura 4 ilustra o cálculo das receitas e custos de um projeto, que
aumenta a produção de F0 para F1, e o deslocamento da curva de oferta (que
corresponde ao custo marginal, com os fatores valorados aos preços de
mercado). Por hipótese, o aumento da quantidade ofertada ao longo da
mesma curva de demanda DD causa a queda no preço de Po para P1. A
receita, liquida de impostos, para o projeto é igual ao preço P1 vezes o efeito
F1 – Fo, ou seja, a área FoCBF1. Como o projeto causou a queda no preço,
os antigos produtores perderam parte da sua receita P1PoAC, mas isto não
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aflige o investidor que gerou a queda. Os custos da operação da ferrovia
estão retratados pela área abaixo da curva de custo marginal - o trapézio
FoFBF1. O resultado líquido do projeto é a área do triangulo FCB.

Figura 4 – A ótica privada
Na ótica social, a avaliação é baseada em três postulados : (1) os
benefícios diretos com o aumento do consumo de produtos ou com o
emprego de fatores de produção podem ser mensurados pela curva de
demanda do produto25; (2) o custo de oportunidade dos fatores de produção
envolvidos no projeto pode ser medido através da curva de oferta, com os
fatores avaliados aos preços sociais, excluídas as transferências e tributos, e
incluídas as externalidades; e (3) terceiro, os benefícios e custos incorridos
por consumidores, produtores e terceiros afetados podem ser adicionados,
segundo o princípio Hicks-Kaldor-Scitowsky de compensação potencial.26
Com estes postulados, os benefícios e custos sociais, incluindo as
externalidades, são estimados segundo a Figura 5.
25

Ou na sua ausência, utilizando hipóteses sobre elasticidades-preço. Ver Contador,
Claudio R., Avaliação econômica de projetos: fundamentos e aplicações, (Curitiba, Editora
CRV, 2020).
26
Harberger, A. C., “Three basic postulates for applied welfare economics”. Journal of
Economic Literature, vol. 9, no. 3, pp.785-797, setembro de 1971. O terceiro postulado
pode ser modificado com pesos distributivos diferentes para classes sociais e regiões
afetadas pelos projetos.
SILCON Estudos Econômicos

www.silcon.ecn.br

diretoria@silcon.ecn.br

28

A demanda pelo produto corresponde a curva DD, e o projeto gera o
aumento da oferta de Fo para F1 . O preço no eixo vertical é bruto de
impostos, ou seja, representa quanto o consumidor valoriza o produto. A
curva de oferta (custo marginal) privado, com fatores valorados aos preços
de mercado, é inicialmente SPo e com o projeto se desloca para SP1. A linha
tracejada SS1 representa a curva de oferta social, com os fatores valorados
aos preços sociais, com a hipótese de que as distorções liquidas dos
impostos, divergências entre preços sociais e de mercado, operam no sentido
de custos sociais mais baixos que os privados. A distorção social corresponde a distância vertical BE na Figura 5. No exame dos demonstrativos de
resultados de operadoras de ferrovias, a composição dos custos é 12-18 %
com impostos diretos; 35-40 % em mão de obra; e 30-40 % em insumos
nacionais e importados.

Figura 5 – A ótica social
O aumento da oferta de Fo para F1 gera o benefício social correspondente à área FoABF1 (que inclui o triangulo ABC desprezado na avaliação
privada da Figura 4). O custo marginal social é medido pela área FoGEF1,
embaixo da curva SS1, e o saldo líquido social, GABE (contra a área FCB
da avaliação privada). Portanto, nas condições das figuras (razoavelmente
representativas da realidade do setor ferroviário no Brasil), os benefícios
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líquidos sociais (correspondente a área GABE) são maiores do que o lucro
líquido privado (FCB), na fase de operação. Não é uma informação completa
para quantificar a taxa de retorno social e privada, pois a metodologia teria
que ser aplicada também na fase de implantação do projeto.
7.3 - A conversão dos valores
A segunda questão é converter os valores do projeto, que representam
a ótica privada, em valores sociais. Como os mercados são distorcidos, os
preços de oportunidade efetivamente assumidos pela sociedade são
diferentes dos preços observados. Quanto mais imperfeito e distorcido o
mercado, maior a divergência entre os preços sociais e os do mercado.
Os preços de mercado são observados ou percebidos no nosso
cotidiano, quer se trate de bens, serviços ou insumos. Devido à informação
imperfeita, taxação diferenciada, concentração de mercados (monopólios,
carteis etc.), restrições contratuais, sindicatos, custos de transporte,
discriminação de consumidores etc., é possível encontrar preços diferentes
para o mesmo fator ou produto, num mesmo momento de tempo. Mas a
informação existe e é disponível. Os preços sociais, por sua vez, não são
observáveis (a menos que estivéssemos operando sob condições teóricas de
concorrência perfeita etc. e neste caso os resultados da ótica social seriam
iguais aos da ótica privada!). Ao contrário dos preços de mercado, que
representam os benefícios e custos de oportunidade para as empresas,
famílias etc., os preços sociais refletem os custos de oportunidade dos fatores
ou o valor imputado pelos consumidores aos produtos demandados. A
Tabela 3 resume o consenso dos números dos parâmetros sociais do Brasil
nas condições atuais.
Para o fator trabalho podemos dizer que uma pessoa desempregada,
por definição, não gera produção. Logo, contratar esta pessoa não causa um
sacrifício na produção de qualquer atividade, uma vez que a pessoa nada
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produz. Entretanto, o empreendimento que contrata este trabalhador deve
pagar os salários e incorrer nos encargos. Sob o ponto de vista da sociedade
como um todo, o custo de oportunidade deste trabalhador é zero, pois a sua
contratação não gera sacrifício na produção de outro setor. Ou seja, o custo
privado é positivo (salário mais encargos), mas o custo social é nulo.
Tabela 3 - Parâmetros sociais e correção dos valores de projetos
Efeitos diretos, resumo
Pesos para correção do
valor privado

Item :
1 - Fator trabalho, incidência sobre a folha de
pagamento, inclusive benefícios sociais
1.1 - Não qualificada
1.2 - Semiqualificada e técnico médio
1.3 - Qualificada, residente
1.4 - Qualificada não residente ou serviços
contratados no exterior
2 – Valores exportados ou importados
3 – Equipamentos e insumos nacionais
4 – Equipamentos e insumos importados
5 – Impostos e subsídios
6 – Seguros contratados no mercado interno
7 – Seguros contratados no exterior

0,6-0,7
0,8-09
1,0
Correção pela taxa social
de câmbio (1,10-1,15)
Correção pela taxa social
de câmbio (1,10-1,15)
Valor líquido de
impostos
Correção pela taxa social
de câmbio (1,10-1,15)
Valor nulo sobre o ponto
de vista social
Valor nulo sobre o ponto
de vista social
Correção pela taxa social
de câmbio (1,10-1,15)

Fonte : Contador, 2020, op.cit.

No caso oposto, sabemos que um trabalhador empregado gera
produção. Se ele sair do emprego para trabalhar no projeto, a produção no
antigo emprego deixa de existir (o trabalhador será substituído, numa cadeia
de mudanças de emprego, até ocupar um trabalhador desempregado, com
produção nula). O custo para a sociedade – não importa se o trabalhador vai
receber ou não um salário melhor no nosso projeto – corresponde ao valor
da produção (suposto igual ao salário mais benefícios) da ocupação anterior.
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Em condições menos extremas, uma pessoa sem ocupação sempre tem
alguma produção, mesmo no mercado informal, o que significa que o custo
social não é nulo, embora menor do que o custo privado. Esta é uma situação
típica da mão de obra não qualificada. Na média da classe de trabalhadores,
o parâmetro social do fator trabalho é menor que um: quanto menos
qualificado, menor o salário social, e o parâmetro cresce nas classes de
trabalhadores mais qualificados.
Em cálculos aproximados com informações contábeis de 2017-1927, o
custo total privado é formado por 37 % com mão de obra; 35 % em insumos
(nacionais e importados); 15 % de impostos diretos; e 13 % de outros itens,
inclusive outros impostos, depreciação etc. Corrigindo por parâmetros
sociais médios de 0,9 para mão de obra; insumos, com peso 1; os outros itens
por 0,5 (eliminando depreciação e parte dos demais impostos); e excluindo
os impostos diretos, a distorção BE na Figura 5 atinge 20-25 % dos custos
totais de 2018-2019. Estes cálculos precisam de análise mais acurada,
principalmente para considerar as mudanças na tributação. Mas servem
como indicação preliminar de que, pelo menos no componente de tributos na
fase de operação até 2019, os custos diretos sociais foram menores dos que
os custos privados. E mesmo com tributos zerados, persiste uma cunha
devido a conversão dos preços, além das externalidades positivas, não
considerada nos cálculos acima nem na Figura 4. A estabilidade da estrutura
tributária é fundamental em qualquer setor de atividade. As incertezas sobre
a renovação da isenção da importação de máquinas e equipamentos retardam
os investimentos e inserem um risco privado desnecessário.

27

Cálculos extraídos de demonstrativos contábeis dos resultados de operadoras de
ferrovias. Os percentuais citados correspondem aos valores médios dos intervalos.
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7.4 – Os efeitos externos
A Tabela 3 não diz o que fazer no caso das externalidades – vale dizer,
os efeitos do projeto sobre o meio ambiente, outras atividades e grupos
sociais – e o tema exige uma discussão especifica, devido a sua importância
nos projetos de grande vulto, que impactam o meio ambiente e afetam a
qualidade de vida nas áreas afetadas. Os efeitos indiretos das ferrovias geram
diferenças não negligíveis entre as óticas privada e social, na forma de
estímulos causados pelo investimento numa ferrovia em outros setores de
atividade, na geração de emprego, na redução de poluição e de acidentes com
a substituição do trafego por rodovias etc. Mas a quantificação dos efeitos
externos deve considerar também as externalidades negativas sobre o meio
ambiente. É um tema que não tem fórmula pronta e necessita uma análise
especifica sobre cada projeto.28
Nem mesmo as exigências de licenças e contrapartidas ambientais são
similares entre ferrovias e rodovias. Os critérios são mais severos sobre as
ferrovias do que sobre as rodovias. A regra de contrapartida ambiental é
simplesmente baseada no valor do empreendimento – que pune
relativamente as ferrovias, ignorando as externalidades e benefícios sociais.
E se forem contabilizados os efeitos do menor número de acidentes e de
vítimas, com a medida do valor produtivo da vida, do transporte por ferrovias
leva nítida vantagem.
8 – Em resumo : um longo e promissor caminho a frente, desde que ...
O texto apenas arranhou um tema que requer discussão e aperfeiçoamentos para
servir como instrumento para o setor ferroviário para pleitear os seus direitos e respeito
28

Contador, Claudio R., “O meio ambiente na avaliação de projetos”, Relatório RS071,
SILCON Estudos Econômicos, novembro de 2012. As referências clássicas são os
trabalhos de Motta, Ronaldo Serôa da, Aspectos técnicos e econômicos do meio ambiente,
INPES/ IPEA, Rio de Janeiro, 1989; Motta, Ronaldo Serôa da, Manual de valorização
econômica de recursos ambientais, Rio de Janeiro, IPEA/MMA/PNUD/ CNPq, 1997.
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perante outros setores da economia brasileira. Para encerrar, apontaria os itens que julgo
– como neófito no assunto, mas com conhecimento e experiência na avaliação social de
projetos - mais importantes.
• A decomposição dos custos privados e o seu ajuste para valores sociais precisa
da análise minuciosa da planilha financeira de projetos representativos, com
abertura por classe de mão de obra, origem de insumos e equipamentos, e outros
itens da tabela no Anexo.
• Identificação da incidência de impostos, isenções e subsídios na cadeia de
implantação e de operação de ferrovias, e o estado da arte na legislação. Esta
tarefa deve ser feita por profissionais especializados em tributação com
conhecimento sobre a legislação e regulação de ferrovias. Ainda no tema, seria
importante comparar a tributação incidente sobre os transportes por rodovias,
aéreo e aquaviário e pesquisar a experiencia de outros países.
• Revisão do marco regulatório das ferrovias e de concessões, a favor de ambiente
mais favorável considerando os impactos sociais, ao dar à iniciativa privada a
liberdade de construir e operar suas próprias ferrovias, e estabelecer preços e
tarifas de serviços, convergindo para um regime de auto regulação, prática bem
sucedida nos outros países.29
•

Atualização dos parâmetros sociais (Tabela 3), aplicáveis ao setor de operadoras
de ferrovias e de produtoras/fornecedores de insumos e de equipamentos.

29

O PLS – Projeto de Lei do Senado 261 de 2018 é um marco importante para a
recuperação das ferrovias e a atração de investimentos. O projeto já teve várias ementas
em 2021.
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ANEXO 1 – Tabela para ajustes nos projetos das operadoras para construção e ampliação de ferrovias
Ótica privada

Ótica social

Custo totais da indenização

Valor da produção e renda sacrificada

Custo total
Custo total
Custo total

Valor zero

Fase de implantação:
1 Desapropriação de terras
1.1 Licenças, burocracia
1.2 Realocação de famílias, etc.
1.2.1 Construções civis como compensação
1.2.2 1 Mão de obra
1.2.2.1.1 Não qualificada
1.2.2.1.2 Qualificada nacional
1.2.2 2 Material de construção

Custo, inclusive encargos e
benefícios
Custo, inclusive encargos e
benefícios
Custo total

60-80 % do custo
100 % do custo
Custo, liquido de impostos

2 Terraplanagem, pontes e tuneis
2.1 Mão de obra
2.1.1 Não qualificada
2.1.2 Qualificada nacional
2.1.3 Qualificada não residente ou serviços
importados
2.2 Material, insumos
2.2.1 Material nacional
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Custo, inclusive encargos e
benefícios
Custo, inclusive encargos e
benefícios
Custo, inclusive encargos e
benefícios

Valor corrigido pela taxa
social de câmbio

Custo total

Preço de custo, liquido de impostos
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60-80 % do custo
100 % do custo

Ótica privada

Ótica social

Custo total

Valor corrigido pela taxa
social de câmbio

3.1.1 Nacionais

Custo total

Preço de custo, liquido de impostos

3.1.2 Importados

Custo total

Valor corrigido pela taxa
social de câmbio

3.2.1 Nacionais

Custo total

Preço de custo, liquido de impostos

3.2.2 Importados

Custo total

Preço de custo, liquido de impostos

2.2.2 Material importado
3 Trilhos e dormentes:
3.1 - Trilhos

3.2 - Dormentes

3.3 - Obras de colocação etc.
3.3.1 Mão de obra
3.3.1.1 Não qualificada
3.3.1.2 Qualificada nacional
3.3.1.3 Qualificada não residente ou serviços
importados

Custo, inclusive encargos e
benefícios
Custo, inclusive encargos e
benefícios
Custo, inclusive encargos e
benefícios
Custo, inclusive encargos e
benefícios

4 Estações e pátios de manobras
4.1 - Construção de estações, oficinas
Custo, inclusive encargos e
benefícios

4.1.1 Mão de obra
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60-80 % do custo
100 % do custo
Valor corrigido pela taxa
social de câmbio

Ótica privada

Ótica social

Custo, inclusive encargos e
benefícios
Custo, inclusive encargos e
benefícios
Custo, inclusive encargos e
benefícios

Valor corrigido pela taxa
social de câmbio

4.1.2.1 Nacionais

Custo total

Preço de custo, liquido de impostos

4.1.2.2 Importados

Custo total

Valor corrigido pela taxa
social de câmbio

4.1.1.2 Não qualificada
4.1.1.3 Qualificada nacional
4.1.1.4 Qualificada não residente ou serviços
importados
4.1.2 Material

60-80 % do custo
100 % do custo

4.2 - Pátios de manobras
4.2.1 Mão de obra
Custo, inclusive encargos e
benefícios
Custo, inclusive encargos e
benefícios
Custo, inclusive encargos e
benefícios

Valor corrigido pela taxa
social de câmbio

4.2.2.1 Nacionais

Custo total

Preço de custo, liquido de impostos

4.2.2.2 Importados

Custo total

Valor corrigido pela taxa
social de câmbio

4.2.1.1 Não qualificada
4.2.1.2 Qualificada nacional
4.2.1.3 Qualificada não residente ou serviços
importados
4.2.2 Material, insumos
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60-80 % do custo
100 % do custo

Ótica privada

Ótica social

5.1 Nacionais

Custo total

Preço de custo, liquido de impostos

5.2 Importados

Custo total

Valor corrigido pela taxa
social de câmbio

6.1 Nacionais

Custo total

Preço de custo, liquido de impostos

6.2 Importados

Custo total

7 Impostos, subsídios
8 Seguros, resseguro

Valor total

Valor corrigido pela taxa social de
câmbio
Valor nulo, transferências

8.1 Nacionais

Custo total

Preço de custo, liquido de impostos

8.2 No exterior

Custo total

Valor corrigido pela taxa
social de câmbio

5 Locomotivas

6 Vagões

9 Efeitos indiretos (externalidades)
9.1 Positivas
9.1.1 Recuperação de meio ambiente, sítios, etc.
.
(anteriormente degradados)
9.1.2 Outras
9.2 Negativas
9.2.1 Valoração do meio ambiente afetado na
implantação
9.2.2 Danos a sítios históricos
9.2.3 Outras
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Ignorar
Metodologia especifica

Metodologia especifica
Metodologia especifica
Metodologia especifica
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Ótica privada

Ótica social

Receitas, líquidas de impostos

Receitas brutas

Fase de operação:
1 Faturamento
2 Custos de operação :
2.1 Mão de obra
Custo, inclusive encargos e
benefícios
Custo, inclusive encargos e
benefícios
Custo, inclusive encargos e
benefícios

Valor corrigido pela taxa
social de câmbio

2.2.1 Nacional

Custo total

Preço de custo, liquido de impostos

2.2.2 Importado

Custo total

Valor corrigido pela taxa
social de câmbio

3.1.1 Nacionais

Custo total

Preço de custo, liquido de impostos

3.1.2 Importados

Custo total

Valor corrigido pela taxa
social de câmbio

2.1.1 Não qualificada
2.1.2 Qualificada nacional
2.1.3 Qualificada não residente e serviços
importados
2.2 Combustíveis, insumos

60-80 % do custo
100 % do custo

3 Reparos e acréscimos:
3.1 - Trilhos, dormentes
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Ótica privada

Ótica social

3.2.1.1 Nacionais

Custo total

Preço de custo, liquido de impostos

3.2.1.2 Importados

Custo total

Valor corrigido pela taxa
social de câmbio

3.2 - Obras civis
3.2.1 Insumos

3.2.2 Mão de obra
3.2.2.1 Não qualificada
3.2.2.2 Qualificada nacional
3.2.2.3 Qualificada não residente

Custo, inclusive encargos e
benefícios
Custo, inclusive encargos e
benefícios
Custo, inclusive encargos e
benefícios

Valor corrigido pela taxa
social de câmbio

Valor

Sem valor

3.3 – Depreciações
4 Efeitos indiretos (externalidades)

60-80 % do custo
100 % do custo

Ignorar

4.1 Positivas
Metodologia especifica, Matriz insumoproduto
Metodologia especifica, Matriz insumoproduto

4.1.1 Geração de atividades, faturamento
4.1.2 Geração de empregos
4.1.3 Redução de fluxo em rodovias causando :
4.1.3.1 - Acidentes evitados em ferrovias
4.1.3.2 - Redução em danos e perdas de cargas
4.1.3.3 - Redução de mortos e inválidos
4.1.4 Redução do custo do tempo
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Cálculo indireto
VEV - Valor estatístico da vida
Valor do tempo
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Ótica privada

Ótica social

4.1.5 Outras
4.2 Negativas
Identificar ....
Outras

Outros itens para usar como argumento a favor de ferrovias (não considerados na ACB):
Geração de arrecadação indireta com atividades geradas pela ferrovia

Matriz insumo-produto, Leontief

Outros....
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ANEXO 2 – Taxas de retorno privado e risco
Período 2013-2018
Ramo de atividade
Alimentos
Arrendamento mercantil
Bancos
Bebidas e fumo
Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros
Brinquedos e lazer
Comércio (atacado e varejo)
Comunicação e informática
Construção Civil, Mat. Const. e Decoração
Educação
Energia elétrica
Extração mineral
Farmacêutico e Higiene
Hospedagem e turismo
Intermediação financeira
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Metalurgia e siderurgia
Papel e celulose
Petróleo e gás
Petroquímicos e Borracha
Ramo açucareiro (açúcar, álcool e cana)
Saneamento, Serviços de Água e Gás
Securitização de recebíveis
Seguradoras e corretoras
Serviços médicos
Serviços de Transporte e Logística:c
1 Ferrovias
2 Rodovias
3 Marítimos
Telecomunicações
Têxtil e vestuário
Empresas Adm. Participação, sem setor principal
Média (35 setores, inclusive outros)

Retorno
médioa
8,38
19,37
39,48
42,98
7,54
7,20
30,39
20,92
17,17
22,19
9,00
10,33
11,00
8,07
52,92
6,48
7,24
10,68
2,02
15,30
19,61
9,82
2,61
55,89
15,52
3,41
3,05
12,08
-1,50
4,15
14,61
5,21
4,67

Riscob
4,87
4,82
24,21
63,79
2,76
2,25
25,21
24,96
17,03
56,79
3,97
14,44
3,59
2,66
25,01
6,97
5,15
4,03
4,36
15,97
9,85
1,71
3,71
78,70
7,37
4,75
2,12
8,79
11,62
3,16
4,43
8,02
2,64

Número de
empresas
110
62
111
23
3
10
79
25
160
10
109
61
18
32
18
174
319
22
25
100
44
20
116
27
15
119
11
39
14
100
121
108
2.174

a

Retorno medido pela relação entre resultado operacional e ativo operacional. b Desvio-padrão dos retornos no
período 2013-2018. c Inclusive empresas de armazenamento, transporte aéreo, aquaviário etc.
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