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POLÍTICA DE PREÇOS PARA AS CONCESSÕES
FERROVIÁRIAS BRASILEIRAS

Eduardo Fernandez Silva e Rodrigo César Neiva Borges

INTRODUÇÃO E RESUMO EXECUTIVO

O presente Estudo versa sobre a legislação que rege as concessões para
exploração ferroviária brasileira, além de abordar as regras de definição dos preços praticados
pelas concessionárias. Conforme a solicitação formal, o trabalho deve informar quais as
concessões atualmente em vigor, além de conter, caso seja viável, dados para a elaboração de
proposta legislativa com o intuito de estabelecer tabela de preços máximos a serem praticados na
exploração das linhas.

No decorrer deste texto responde-se, em detalhes, às questões
formuladas. Nesta introdução cabe antecipar as principais conclusões:

1 – Os critérios de reajustes tarifários aplicáveis às ferrovias transferidas à
operação privada foram definidos no Edital N° PND/A -08/96/RFFSA e nos contratos de
concessão assinados com cada um dos vencedores da licitação. Em decorrência dessas definições,
os fretes ferroviários no Brasil de hoje são completamente livres, ainda que a Agência Nacional de
Transporte Terrestre  - ANTT defina, em intervalos irregulares de tempo, os limites máximos das
“tarifas de referência”. A aparente incoerência na afirmação acima se explica pela maneira como,
nos contratos de concessão celebrados com as vencedoras das licitações que transferiram as
malhas ferroviárias à iniciativa privada, foi definido o que vem a ser “frete ferroviário”. Em tais
contratos consta que o frete restringe-se à tarifa de transferência de uma unidade de carga do
ponto de origem ao de destino e não incluem os preços a serem cobrados pelos serviços
“acessórios” de carga, descarga, transbordo, guarda do produto, etc.”. Como esses serviços são,
de fato,  essenciais e não acessórios, sendo impossível realizar qualquer transporte ferroviário sem
efetuar as atividades mencionadas, cujos preços são livremente definidos pelo transportador-
concessionário, resulta que, de fato, há total liberdade de fixação de preço pelo serviço de
transporte ferroviário.

2 – O possível tabelamento de preços máximos parece tarefa inglória e
injustificável. Embora existam outras razões, menciona-se, a seguir, apenas duas. A primeira,
porque vai de encontro ao estabelecido nos contratos celebrados com as atuais concessionárias e,
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assim, poderá ensejar demandas judiciais de largas – e imprevisíveis – conseqüências; a segunda,
porque o tabelamento de preços é prática de discutível utilidade e implicações negativas: costuma
levar ao desabastecimento, quando os preços não remuneram o produtor, e à corrupção
administrativa, quando da concessão de reajustes.

3 – A alternativa mais eficaz para o acompanhamento de preços de
serviços públicos é a adoção de instrumentos modernos de “governança corporativa”, dentre os
quais se incluem transparência contábil e gerencial, critérios de definição de prioridades, etc. A
opção – da qual, no Brasil de hoje, não se pode escapar – de se restaurar, de tempos em tempos, a
chamada “manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato” é igualmente difícil. Se,
por um lado, é essencial ao empresário possuir garantias de que seu negócio não será prejudicado
por decisões da administração pública, por outro a própria noção de “equilíbrio econômico e
financeiro” de um contrato de longo prazo é fugaz e inexequível. Assim como nenhum
empresário sabe, em janeiro, qual será a sua taxa de lucro ao fim do ano caso venda seu produto
por determinado preço, o administrador público, ou o juiz, por maior razão, o saberá ainda
menos. Não obstante tal assimetria de informação, é a estes que costuma caber a decisão final
sobre o nível de preço que irá restaurar o “equilíbrio econômico e financeiro” do contrato. Pode-
se concluir, pois, que qualquer definição de “preço adequado” – aquele que remunera o
empresário, “sem excessos”, mas garante a continuidade do investimento na expansão e melhoria
da oferta do serviço, sem dar vantagens ou desvantagens “em excesso” ao consumidor – será
altamente subjetiva. Conclua-se, então, que o acompanhamento dos preços praticados pelos
concessionários de serviços públicos deve-se deslocar para o estabelecimento de critérios de
governança corporativa para os concessionários de serviços públicos, muito mais do que para a
busca de “tabelas adequadas”. 

LEGISLAÇÃO SOBRE CONCESSÕES FERROVIÁRIAS

Inicialmente, no que se refere à legislação concernente às concessões
ferroviárias, especificamente quanto à política de preços e tarifas, os principais diplomas legais
sobre o tema são os seguintes:

- Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que “Dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências”, conhecida como a Lei das
Concessões; e

- Decreto nº 1.832, de 4 de março de 1996, que “Aprova o Regulamento
dos Transporte Ferroviários”;
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Além das normas legais citadas, para as quais apresentamos em anexo o
texto atualizado, temos, como regra geral, a Lei nº 8.666, de 1993 – Lei das Licitações – e, para
cada uma das concessionárias, o respectivo Contrato de Concessão.

As concessões atualmente em vigor no Brasil decorreram basicamente da
transferência das malhas da Rede Ferroviária Federal S.A. para a iniciativa privada, por um
período de 30 anos, prorrogáveis por mais 30. Esse processo também resultou na liquidação da
RFFSA, a partir de 07/12/99, que culminou com sua extinção, em 22/01/07. O quadro a seguir
apresenta as informações sobre a privatização das malhas oriundas da RFFSA.

Malhas
Regionais

Data do
Leilão Concessionárias Início da

Operação
Extensão

(Km)
Oeste 05.03.96 Ferrovia Novoeste S.A. 01.07.96 1.621

Centro-Leste 14.06.96 Ferrovia Centro-Atlântica S.A. 01.09.96 7.080
Sudeste 20.09.96 MRS Logística S.A. 01.12.96 1.674

Tereza Cristina 26.11.96 Ferrovia Tereza Cristina S.A. 01.02.97 164

Sul 13.12.96 ALL-América Latina Logística
do Brasil S.A 01.03.97 6.586

Nordeste 18.07.97 Companhia Ferroviária do
Nordeste 01.01.98 4.238

Paulista 10.11.98 Ferrovias Bandeirantes S.A. 01.01.99 4.236
Total 25.599

Além das malhas da RFFSA, o Governo Federal outorgou à Companhia
Vale do Rio Doce - CVRD, em 28/06/97, no processo de sua privatização, a exploração por 30
anos, prorrogáveis por mais 30, das Estrada de Ferro Vitória a Minas e Estrada de Ferro Carajás,
utilizadas basicamente no transporte de minério dessa companhia, bem como realizou a
concessão das Ferrovias Norte Brasil S.A. – FERRONORTE, e fiscaliza a subconcessão da
Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE. Todos os contratos citados também estão
anexos ao presente trabalho.

No que concerne à política tarifária das concessões anteriormente
descritas, a Lei nº 8.987, de 1995, estabelece, em capítulo sobre o tema, o seguinte:

“DA POLÍTICA TARIFÁRIA

............

Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da
licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato.
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§ 1º A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos
expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço
público alternativo e gratuito para o usuário. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o
equilíbrio econômico-financeiro.

§ 3º Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer
tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto,
implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-
financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.

Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu
equilíbrio econômico-financeiro.

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente
prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes
provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com
ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no
art. 17 desta Lei.

Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente
consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Art. 12. (VETADO)

Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos
custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.”

Adicionalmente, o Decreto nº 1.832, de 1996, no que tange ao preço dos
serviços, define o seguinte:

“Dos Preços dos Serviços

Art. 17. A tarifa é o valor cobrado para o deslocamento de uma unidade de carga da estação
de origem para a estação de destino. 

§ 1° A Administração Ferroviária poderá negociar com os usuários o valor da tarifa, de
acordo com a natureza do transporte, respeitados os limites máximos das tarifas
de referência homologadas pelo Poder Concedente. (Grifo nosso)

§ 2° No caso do transporte de cargas de características excepcionais, tarifas e taxas especiais,
poderão ser negociadas entre a Administração Ferroviária e o usuário. 
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§ 3° A expressão monetária das tarifas de referência deverá ser reajustada pelo Poder
Concedente com a finalidade de restaurar o equilíbrio econômico-financeiro da prestação do
serviço, quebrado em razão da alteração do poder aquisitivo da moeda, mediante solicitação
da Administração Ferroviária. 

§ 4° As tarifas de referência deverão ser revistas pelo Poder Concedente, para mais ou para
menos, por iniciativa própria ou por solicitação da Administração Ferroviária, sempre que
ocorrer alteração justificada, de caráter permanente, que modifique o equilíbrio econômico-
financeiro da prestação do serviço. 

§ 5° No tráfego mútuo, será cobrada tarifa única, vedada a utilização de mais de um zero
tarifário. 

§ 6° No tráfego mútuo, a tarifa e as taxas de operações acessórias serão ajustadas entre as
Administrações Ferroviárias. 

Art. 18. As operações acessórias à realização do transporte, tais como carregamento,
descarregamento, transbordo, armazenagem, pesagem e manobras, serão remuneradas através
de taxas adicionais, que a Administração Ferroviária poderá cobrar mediante negociação com
o usuário. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, as Administrações Ferroviárias deverão
divulgar as tabelas vigentes para esses serviços.”

Apresentadas as principais normas legais concernentes ao tema, passa-se
agora à demonstração de como são efetuados os reajustes dos preços administrados no setor de
serviços de transporte ferroviário no Brasil, explorando algumas das implicações das práticas
vigentes. Na seqüência, serão debatidos aspectos sobre o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos, sendo algumas conclusões apresentadas ao final.

CRITÉRIOS DE REAJUSTE DE PREÇOS EM FERROVIAS

Os critérios de reajustes tarifários aplicáveis às ferrovias transferidas à
operação privada foram definidos no Edital N° PND/A -08/96/RFFSA e nos contratos de
concessão assinados com cada um dos vencedores da licitação. Como se sabe, a antiga Rede
Ferroviária Federal S.A - RFFSA - foi desmembrada em seis partes, cada qual constituída por uma
“malha”: Estrada de Ferro Tereza Cristina, Malha Centro-Leste, Malha Nordeste, Malha Oeste,
Malha Sudeste e Malha Sul. Esta seção tem dois objetivos: mostrar as regras de reajustes e
revisões e, no período para o qual as informações estão disponíveis no sítio da ANTT, a efetiva
evolução das tarifas.
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Como os critérios são idênticos para as várias malhas, toma-se aqui,
como referencial, o contrato celebrado para a transferência da MALHA SUL, que cobre os
estados do Sul. Seu leilão foi vencido por consórcio que, mais tarde, após adquirir outras
operações ferroviárias e também rodoviárias, viria a se denominar América Latina Logística –
ALL. Hoje, cerca de 10 anos após este processo, a ALL se tornou uma das maiores operadoras de
transporte ferroviário do País e mesmo da América do Sul. 

De acordo com o Edital, o processo de concessão da operação e dos
ativos da RFFSA referentes à Malha Sul se daria da seguinte forma (item 2.2 do Edital): 

1) Um pagamento no valor de R$ 158.000.000,00 (cento e
cinqüenta e oito milhões de reais), fixado pela Resolução nº 03/96, de 22/01/96, do Conselho
Nacional de Desestatização, correspondentes a:

a) R$ 7.900.000,00 (sete milhões e novecentos mil reais), relativos à
Concessão; e 

b) R$ 150.900.000, 00 (cento e cinqüenta milhões e cem mil reais), sendo
R$ 147.431.855,64 (cento e quarenta e sete milhões, quatrocentos trinta e
um mil, oitocentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
relativos ao arrendamento dos bens de propriedade da RFFSA e R$
2.668.144,36 referentes à venda de bens de pequeno valor.

Os valores acima eram tidos como o preço mínimo, e poderiam vir a ser
elevados quando do leilão, caso houvesse lance mais elevado. De fato, o valor final do leilão foi
de R$ 216.600.000,00, com ágio de 37,09%. 

Os valores resultantes do lance vencedor da licitação seriam pagos da
seguinte maneira:

“2.3 – FORMA DE PAGAMENTO – O pagamento do preço total será feito em 113
(cento e treze) parcelas, devendo a primeira ser paga na data indicada no cronograma 1 e as
demais trimestralmente, concedido um prazo de carência de 2 (dois) anos, contados da data do
pagamento da primeira parcela.

O valor da primeira parcela é fixado em R$ 31.600.000,00 (trinta e um milhões e
seiscentos mil reais), equivalentes a 20% do preço mínimo aprovado, acrescidos da diferença
entre o preço mínimo e o valor do lance vencedor. 

Cada uma das 112 (cento e doze) parcelas trimestrais tem o valor de R$ 4.650.000,00
(quatro milhões, seiscentos e cinqüenta mil reais) e sofrerá reajuste de acordo com a legislação

                                                          
1 O cronograma – item 11.3 do Edital – previa a realização do leilão para o dia 13.12.96 e a liquidação financeira da
primeira parcela em 18.12.96.
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aplicável, pela variação do IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, e, no caso da sua
extinção, pelo mesmo índice que a CONCEDENTE indicar para o reajuste das tarifas,
tomada como data base a do pagamento da primeira parcela. O valor das 112 (cento e doze)
parcelas foi estabelecido com a inclusão de juros à taxa de 12% (doze por cento) ao ano,
calculado trimestralmente.

O vencimento da segunda parcela será no dia 15 (quinze) do mês seguinte ao encerramento do
período de carência e o de cada uma das 111 (cento e onze) parcelas restantes, sucessivamente,
no dia 15 (quinze) do primeiro mês de cada trimestre contado da data de vencimento da
segunda parcela.”

A maior parte destes valores – 95% - caberia à RFFSA, a título de
arrendamento. Os restantes 5% seriam da União, pelo pagamento da concessão (cláusula 2.4).
Estes pagamentos, registre-se, referem-se ao pagamento pelo arrendamento dos bens da RFFSA e
pela concessão do serviço, e nem estão diretamente ligados às tarifas a serem cobradas pelo
serviço, nem ao seu reajuste ou revisão. Não obstante, há, sim, vinculação entre os reajustes dos
pagamentos trimestrais a serem feitos e os índices de reajustes das tarifas de referência, como se
verá a seguir.

A questão propriamente tarifária consta não do Edital, mas dos contratos
celebrados entre a concedente e as concessionárias, que previam:

“Cláusula sétima – Das Tarifas

A Tarifa é o valor cobrado pelo transporte ferroviário de uma unidade de carga da estação de
origem à estação de destino.

Parágrafo 1° - A Concessionária poderá cobrar, pela prestação do serviço, as tarifas de seu
interesse comercial, respeitados os limites máximos das tarifas de referência homologadas pela
Concedente, conforme tabela constante do anexo III deste contrato. O limite mínimo das
tarifas não poderá ser inferior aos custos variáveis de longo prazo.

Parágrafo 2° - As operações acessórias necessárias à prestação do serviço, tais como carga,
descarga, transbordo, guarda de produto, serão remuneradas pela cobrança ao usuário de
taxas adicionais, estabelecidas pela Concessionária, que não constituirão fonte de receita
alternativa.

Parágrafo 3° - Os valores das tarifas de referência constantes do anexo citado são
reconhecidos pela CONCESSIONÁRIA como suficientes para a adequada prestação do
serviço concedido e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste contrato.

Parágrafo 4° - A tarifa para o usuário com elevado grau de dependência do transporte
ferroviário será estabelecida através de contrato voluntário; caso não haja acordo, o usuário
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poderá solicitar à CONCEDENTE a fixação de tarifa específica, que leve em consideração
os custos operacionais envolvidos.” (ênfase adicionada).

Dois pontos destacam-se com relação à fixação das tarifas. Primeiro, há
considerável flexibilidade para fixá-las, pois as concessionárias poderiam cobrar qualquer tarifa do
seu interesse comercial, “respeitados os limites máximos das tarifas de referência homologadas
pela concedente”. Segundo, como não se pode realizar transporte ferroviário sem executar as
“operações acessórias” de carga, descarga, transbordo e guarda do produto, mencionadas no
parágrafo 2º, acima, as tarifas de referência perdem qualquer relevância econômica. Uma vez que
essas “operações acessórias” são, na realidade, absolutamente indispensáveis à realização de
qualquer transporte ferroviário, e considerando que o concessionário poderá cobrar do usuário
quaisquer taxas adicionais por tais atividades, então o custo efetivo do transporte – ou a receita da
concessionária – ficou completamente independente do nível das tarifas de referência. Sejam estas
altas ou baixas, o somatório da tarifa e dos preços cobrados pelas “operações acessórias” é o que,
de fato, é relevante. 

A cláusula seguinte do contrato diz respeito aos critérios de reajuste e
revisão das tarifas:

“Cláusula Oitava – Do Reajuste e Revisão das tarifas

8.1 – A CONCEDENTE reajustará o valor das tarifas de referência, considerada a data
base de 09 de outubro de 1996, na forma da lei, pela variação do IGP-DI, da Fundação
Getúlio Vargas e, no caso de sua extinção, pelo índice que a CONCEDENTE indicar
para o reajuste das tarifas, com a finalidade de restaurar o equilíbrio econômico-financeiro
deste contrato, sempre que o mesmo venha a ser quebrado em razão da alteração do poder
aquisitivo da moeda.

8.2 – Da Revisão

Sem prejuízo do reajuste referido em 8.1, as tarifas de referência poderão ser revistas, para
mais ou para menos, caso ocorra alteração justificada de mercado e/ou de custos, de caráter
permanente, que modifique o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, por solicitação da
CONCESSIONÁRIA, a qualquer tempo, ou por determinação da CONCEDENTE,
a cada cinco anos.”

Os critérios, como se vê, são simples: as tarifas de referência serão
reajustadas com base no IGP-DI e serão revistas “caso ocorra alteração justificada de mercado
e/ou de custos, de caráter permanente, que modifique o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato”. 

É importante comentar o teor da cláusula 8.1, acima. Usualmente, a
cláusula de reajuste de tarifa é das mais importantes de qualquer contrato de concessão. Centra-se
em seu conteúdo boa parte da literatura sobre a questão da regulação econômica, com a discussão
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sobre as alternativas teto de preço, custo do serviço, garantia de retorno, etc. Não obstante tal
relevância, o texto do contrato deixa inteiramente nas mãos do órgão concedente a definição da
tarifa, no caso de extinção do indexador contratualmente escolhido. O fato de constar do
contrato tal nível de ‘independência do regulador’ para definir a variável chave vem, na realidade,
corroborar a irrelevância das tarifas de referência. Estaria mais de acordo com contratos dessa
natureza a definição de critérios alternativos e mais ‘equilibrados’ para a escolha de um novo
indicador, no caso da extinção daquele escolhido inicialmente, ainda que seja remota a perspectiva
de extinção do índice escolhido.

Em resumo: as definições do edital e dos contratos de arrendamento de
bens e de concessão do serviço público de transporte ferroviário descaracterizaram as tarifas
como elemento definidor do custo efetivo do transporte neste modal. Isto porque, como se viu,
os serviços ditos acessórios de carga e descarga, dentre outros indispensáveis à movimentação de
mercadorias, foram deixados fora da “tarifa de referência”. Além disto, os reajustes dos valores
destas últimas não seguem as regras vigentes nos instrumentos jurídicos reguladores da relação
entre órgão concedente e concessionários.

CONCLUSÕES

Como mostrado, os preços são, de fato, livres. Preços livres são também,
é mister registrar, parte central da política governamental.

A eventual adoção de uma “tabela de preços” poderá ser questionada
judicialmente, por ferir os contratos celebrados pelo Poder Público com as concessionárias, além
de ser política que, de acordo com a quase unanimidade dos autores não-partidários, é contrária
ao interesse público. Para melhor atender a este, a opção é fazer evoluir o conceito de “equilíbrio
econômico e financeiro dos contratos administrativos” de forma a assegurar, por um lado, a não-
ocorrência de decisões, do órgão concedente, deletérias ao interesse empresarial e, por outro lado,
assegurar a ampliação da transparência das atividades empresariais concedidas e a adoção de
critérios de “governança corporativa” mais modernos, explícitos e que conduzam a gestão da
concessionária de forma a convergir os interesses do empresário e do consumidor.
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