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Nota Técnica NT 2020.0624                                           Petrópolis 24 de Junho de 2020. 

 

 

 

Ref.: Análise do Relatório TC – 018.842/2019-4 Prorrogação Contrato EFVM 

 

 

1 – OBJETIVO DESTA NOTA TÉCNICA 

 

A finalidade desta NT é relacionar as principais “lacunas” (assim denominadas) pelo Tribunal de 

Contas da União-TCU, quando da análise do Relatório final das Audiências Públicas promovidas 

pela Agência Nacional de Transportes Terrestres-ANTT, relativas à renovação da concessão da 

Estrada de Ferro Vitória a Minas-EFVM. A análise do TCU foi consubstanciada em um extenso 

Relatório (TC-018.842/2019-4), com 49 páginas e mais de 300 parágrafos com considerações 

diversas. 

 

Incialmente o Relatório do TCU identificou o que - ao nosso ver - seria uma série de irregularidades 

e inconsistências nas projeções financeiras, notadamente quanto aos valores e critérios que 

compõem à base de ativos, as projeção da demanda de carga, a tarifa a ser cobrada, dentre outras. 

Apesar de o TCU não ter indicado os efeitos financeiros desses ajustes sobre a Outorga, 

estimamos que com somente esses ajustes a Outorga pode ultrapassar a casa dos sete a oito 

bilhões de reais.  

 

No sentido de enriquecer a análise do TCU, o GFPF procedeu algumas simulações nas Projeções 

Financeiras (vide item 3.4 adiante). A finalidade dessas Projeções é para determinar o valor da 

Outorga a ser paga pela VALE à União pela renovação da Concessão da EFVM, sendo apurado o 

valor de R$ 639,84 milhões para uma taxa de desconto ou rentabilidade (WACC) de 11,04%.  

 

As simulações por nós efetuadas – apesar de não considerarem os ajustes financeiros propostos 

pelo TCU – revelaram que quanto menor for a taxa de desconto, maior será o valor da Outorga. A 

título de exemplo, supondo-se que a Taxa de Desconto seja de 2,25% (equivalente à Taxa SELIC 

de hoje) o valor da Outorga seria de R$ 15.474,58 milhões; ou seja, seria 24 vezes maior que o 

valor atual aprovado pela ANTT, que também foi aceito pelo Ministério da Infraestrutura. Se forem 

considerados todos os ajustes propostos pelo TCU incluindo a aplicação de uma taxa de desconto 

menor, o valor da Outorga será muito mais expressivo. 

 

 

2 - ANTECEDENTES: 

Em dezembro de 2015 a Agência Nacional de Transportes Terrestres-ANTT, estabeleceu os 

procedimentos e diretrizes iniciais para a repactuação dos contratos de concessão do serviço 

público ferroviário, no caso de pedidos de prorrogação formulados por concessionárias.  

O processo inicia-se com o lançamento, em 09 de junho de 2015, da segunda etapa do Programa 

de Investimento e Logística–PIL, pelo Governo Federal. Em relação às concessões existentes, foi 

anunciada a estimativa de ocorrerem cerca de R$ 16 bilhões de investimentos na infraestrutura 
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ferroviária concedida por meio da prorrogação antecipada dos contratos, constituindo os 

chamados Novos Investimentos em Concessões Existentes-NICE.  

Em 17 de dezembro de 2015, o então Ministério dos Transportes, por intermédio da Portaria MT nº 

399, estabeleceu as diretrizes a serem adotadas pela ANTT para a prorrogação dos contratos de 

concessão de ferrovias, em decorrência do NICE, e no âmbito do PIL. 

Posteriormente, foi publicada a polêmica Medida Provisória nº 752/2016, de 24/11/2016, convertida 

na Lei nº 13.448, de 05/07/2017, que estabeleceu diretrizes gerais para a prorrogação antecipada e 

a relicitação dos contratos de parceria atualmente existentes na Administração Pública Federal. 

De modo geral, a Lei 13.448/17 estabeleceu os requisitos a serem observados para a prorrogação 

dos contratos, definiu o escopo do estudo técnico que fundamenta a prorrogação antecipada e 

determinou a realização de consultas públicas. Ainda, determinou a Lei que, encerrada a 

consulta, fossem encaminhados ao Tribunal de Contas da União o estudo técnico, a documentação 

comprobatória do cumprimento dos requisitos, bem como a proposta de termo aditivo de 

prorrogação contratual. 

Dentre os vários objetivos das APs, um deles era apreciar os Estudos da Avaliação Econômica 

(Projeções Financeiras) da Concessão para assim determinar o valor de outorga a ser pago pela 

Concessionária ao Poder Concedente para obtenção do direito de explorar o serviço de 

transporte ferroviário de cargas da Estrada de Ferro Vitória a Minas por mais 30 (trinta) anos.  

Importante destacar que a metodologia utilizada para avaliação econômica da Concessão se deu 

por meio de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) a preços constantes, que basicamente determina o 

Valor Presente do Fluxo de Caixa-VPLFC de projeto desalavancado [sem empréstimos ou 

financiamentos de terceiros], descontado ao Custo Médio Ponderado de Capital (Weighted Average 

Cost of Capital – WACC). Desta feita, o valor da Outorga apurado para EFVM foi de R$ 639,84 

milhões (a preços de dez/2017). 

Foram realizadas cinco APs para renovação do Contrato da EFVM, dentre os dias 10/09/2018 a 

24/10/2018, para receber contribuições aos Estudos Técnicos e Documentos Jurídicos 

apresentados pela ANTT que justificavam o processo de prorrogação antecipada do prazo de 

vigência contratual da concessão desta ferrovia.  

Em fevereiro de 2019 a ANTT apresentou Relatório da AP 08/20018, contendo mais de mil páginas 

de contribuições dos participantes nas APs, computando 498 manifestações que deram origem a 

1.240 contribuições, que foram analisadas  para o aperfeiçoamento da proposta apresentada pela 

ANTT na referida AP. Após o encerramento da fase das APs, a Agência procedeu alguns ajustes 

nos Estudos Técnicos e Documentos Jurídicos de maneira a incorporar as contribuições aceitas e 

as parcialmente aceitas apresentadas. Cabe registrar que em face do tamanho do universo de 

contribuições (1.240), pouco mais de 20% foram acolhidas totalmente ou parcialmente, conforme 

quadro abaixo extraído do citado Relatório: 
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Mesmo com quase 80% das contribuições rejeitadas, a ANTT encaminhou os estudos 

apresentados pela VALE, e o Relatório da AP 08/2008, para Ministério da Infraestrutura-MInfra, 

que se mostrou favorável à prorrogação antecipada e ao valor da Outorga.  

Em maio de 2020, o TCU, através da sua Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e 

Ferroviária - SeinfraPortoFerrovia, analisou o Relatório da Audiência Pública-AP ANTT 8/2018 

para tratar da renovação do contrato de concessão da EFVM, resultando no TC 018.842/2019-4.  

 

3 - ANÁLISE DO RELATÓRIO TC 018.842/2019-4 DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Em 22/7/2019 foi franqueado o acesso eletrônico da SeinfraPortoFerrovia às versões finais dos 

estudos, em cumprimento ao art. 11 da Lei 13.448/20171, que determina que os estudos elaborados 

nos termos da Lei devem ser encaminhados ao Tribunal juntamente com a minuta do termo aditivo 

de prorrogação a ser celebrado.  

Após a análise do material, sete reuniões e cinco diligências aos órgãos envolvidos, foi emitido o 

Relatório Preliminar TC 018.842/2019-4, de 13/12/2019, no qual foram identificadas várias lacunas 

relevantes quanto aos procedimentos adotados para a prorrogação antecipada em alguns pontos 

dos estudos, em especial no que se refere à:  

 

(i) base de ativos;  

(ii) estudo de demanda;  

(iii) cálculo da tarifa de transporte de carga própria;  

(iv) taxa de desconto utilizada na Modelagem Econômico-Financeira (WACC);  

(v) direcionamento do resultado da modelagem econômico-financeira; e  

(vi) investimentos adicionais.  

A Equipe Técnica do TCU justificou a demora na emissão em função das inúmeras incertezas e 

lacunas contidas nos tópicos acima, o que impedia a emissão de opinião conclusiva, sobretudo 

quanto as vantagens da prorrogação antecipada, nas condições apresentadas. 

Considerando a relevância e o impacto das análises e das propostas de encaminhamento às partes 

(ANTT, MInfra e Vale S.A.), o Ministro Relator Bruno Dantas entendeu que seria oportuno conceder 

prazo até 23/3/2020 para que as partes se manifestassem. 

                                                           
1
 Estabelece diretrizes gerais para prorrogação e relicitação dos contratos de parceria definidos nos termos da Lei nº 

13.334, de 13 de setembro de 2016, nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração pública 
federal, e altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o 
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da CF. 

Forma da Manifestação quantidade
partici-

pação
Contribuições quantidade 

partici-

pação

   Formulários on line (site da ANTT) 158 31,7%    Aceitas 39 3,1%

   Orais nas APs 209 42,0%    Parcialmente aceitas 216 17,4%

   Entregues por escrito nas APs 131 26,3%    Rejeitadas 740 59,7%

   Outras formas 0 0,0%    Não associadas ao tema 245 19,8%

498                  100,0% 1.240           100,0%

Fonte: Relatório AP 08/2008 (com 1.019 páginas), de 14/02/2019
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Nos tópicos a seguir estão sintetizadas as principais justificativas das partes e os contrapontos da 

equipe técnica do TCU. 

3.1 - Base de Ativos 

Esse foi um dos pontos mais questionados e que mais se alongaram em explicações no relatório, 

totalizando 127 parágrafos (do 15 ao 141) a Base de Ativos - estimada em R$ 4,32 bilhões (data 

base dez/2017) - consiste nos Investimentos realizados pela EFVM mas que ainda não foram 

totalmente amortizados, com base nos registros contábeis 2.  

Em suma, a conclusão que o TCU chega sobre a Base de Ativos é que “existe risco de execução 

de projetos com custos majorados está sendo totalmente repassado para o caixa da União, pelo 

fato de a ANTT considerar o valor integral da base contábil de ativos na modelagem financeira sem 

limitar os valores dos investimentos indenizáveis aos valores dispostos nas normas autorizativas 

anteriormente emitidas.” 

3.2 – Estimativa para demanda 

No estudo de demanda elaborado para a modelagem econômico-financeira da prorrogação 

antecipada da EFVM foram identificadas imprecisões nos dados que podem resultar em 

subestimação das receitas previstas para a vigência contratual. Dentre elas, destacam-se as 

inconsistências encontradas no estudo de previsão de demanda de carga de minério de ferro. Tal 

estudo foi elaborado com base em informações prestadas pela própria concessionária e não houve 

estudo elaborado pelo poder público que pudesse confirmar a consistência de tais dados.  

A demanda apresentada pela concessionária baseou-se em informações internas da Vale S.A. e os 

fluxos de minério de ferro se mostraram constantes durante a vigência da prorrogação. Tendo em 

vista que a demanda prevista influencia diretamente no valor de investimentos calculado para a 

prorrogação, entende-se que há o risco de que a concessionária apresente informações de 

demanda subestimadas.  

Diante disso, propôs-se determinar à ANTT que trate os riscos advindos da assimetria de 

informações existente nas previsões de demanda de carga de minério de ferro na EFVM, em vista a 

inexistência de estudo de demanda elaborado pelo poder público, considerando o disposto no art. 

24, inciso I, da Lei 10.233/2001. 

A ANTT informou que foram elaborados alguns estudos pelo poder público(?) com a devida 

fundamentação técnica (vide resposta da VALE, mais abaixo), que subsidiaram a análise dos 

processos de prorrogação antecipada da EFC e da EFVM. Porém, de acordo com a Agência, foi 

necessário utilizar os dados da concessionária tendo em vista as especificidades do mercado 

minerário, que não poderiam ser captadas com a utilização da metodologia definida para a previsão 

da demanda das demais cargas. A Agência sugeriu que poderiam ser incorporados mecanismos 

contratuais para que sejam compartilhadas com o Poder Concedente eventuais receitas 

decorrentes da movimentação da carga de minério de ferro superiores às que haviam sido previstas 

                                                           
2
 Segundo o item III da Cláusula 16ª. do Contrato de Concessão da EFVM, “Os bens declarados reversíveis serão 

indenizados pela CONCEDENTE pelo valor residual do seu custo, apurado pelos registros contábeis da CONCESSIONÁRIA, 
depois de deduzidas as depreciações e quaisquer acréscimos decorrentes de reavaliação. Tal custo estará sujeito a 
avaliação técnica e financeira por parte da CONCEDENTE ”. 
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na modelagem, a exemplo do que foi definido na prorrogação antecipada da Malha Paulista. Em 

suma, a ANTT acha que o problema pode ser resolvido mediante à inclusão, no termo aditivo, de 

cláusula prevendo mecanismo de revisão periódica com vistas a mitigar riscos de flutuação de 

demanda futura. 

Por seu turno, a concessionária alegou que a ANTT não tem aptidão para intuir sobre a atividade 

econômica do mercado minerário e que questões próprias do setor de mineração apenas reforçam 

essa incapacidade da Agência . Tanto assim que, curiosamente, foi a Vale quem informou que a 

ANTT efetivou contratação do Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de 

Santa Catarina – Labtrans, para obter um resultado independente e estabelecer conclusões 

próprias acerca do estudo de demanda apresentado pela empresa. Segundo a concessionária, o 

Labtrans também foi contratado para avaliar suas projeções no âmbito da prorrogação antecipada 

da EFC e da EFVM.  

Isto posto, pergunta-se: como pode a ANTT contratar a mesma Empresa que fez os Estudos de 

Demanda para a Vale? Onde está o princípio da independência? Certamente os resultados 

apresentados pelo LABTRANS não seriam conflitantes? Ou seja, o LABTRANS deve ter 

referendado para ANTT todo estudo que elaborou para VALE. Importante registrar que existem 

Consultorias especializadas no Mercado Mineral como a McKynsey, por exemplo, que elabora 

relatórios periódicos com projeções sobre preços e quantidades a serem demandadas das 

commodities minerais pelo mercado, em especial para as oitos maiores empresas mundiais de 

mineração. Não custa lembrar que o LABTRANS – sem nenhum demérito - é voltado para estudos 

de transportes e não para o mercado mineral. 

3.3 – Cálculo da Tarifa de Transporte 

Foram registradas 95 considerações sobre esse tópico, tornando-se o segundo tópico de maior 

análise por parte do TCU. Após análise dos termos que regem a metodologia de cômputo da tarifa 

de transporte de carga própria criada pela ANTT para fins de projeção e modelagem financeira, o 

TCU detectou três aspectos que mereciam maior atenção: 

i) Uso da média de EBIT/ROL [grosso modo, seria a relação Lucro dividido pela Receita 

Operacional Líquida] que também é utilizado por outras concessionárias de ferrovias 

brasileiras para estimação da tarifa; 

ii) Desconsideração de gastos de sustaining (grosso modo, gastos de manutenção para 

manter a vida útil do bem), os quais têm natureza operacional, no total de custos 

operacionais da ferrovia, com fins de cômputo da tarifa de carga própria; e, 

iii) Ausência de margem para pagamento dos impostos indiretos no cômputo da referida 

tarifa. 

Em breves palavras, isso significa que a tarifa considerada pode estar abaixo da realidade da 

EFVM, fazendo com que o Valor Presente do Fluxo que Caixa (que serve de base para cálculo da 

Outorga) fique bem abaixo do valor correto.   

3.4 – Taxa de Desconto utilizada na modelagem. 

O aspecto da conveniência da taxa do WACC (Taxa de Desconto) utilizada nas Projeções 

Financeiras da EFVM não foi considerado em profundidade pelo TCU, que teceu apenas 18 
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considerações sobre o WACC. O principal aspecto questionado pelo TCU foi quanto à  defasagem 

da Taxa de Desconto, concluindo que “não foram apresentados pelo Ministério da Infraestrutura, 

pela ANTT e pela Vale S.A. argumentos capazes de alterar o entendimento expresso no Relatório 

Preliminar da SeinfraPortoFerrovia, no que tange à necessidade de atualização do WACC adotado 

no fluxo de caixa da prorrogação antecipada da EFVM para a data base considerada na 

Modelagem Econômico-Financeira, em respeito ao inciso I do art. 9º e §2º do art. 25 da Lei 

13.448/2017.” 

Nesse sentido, cremos ser oportuno estender um pouco mais os nossos comentários sobre 

certos aspectos ligados à Taxa de Desconto e sua interferência direta no cálculo da Outorga. 

Para que as Projeções Financeiras, sobretudo as de longo prazo, reflitam valores próximos à 

realidade presente, faz-se necessário que as parcelas dos resultados anuais do Fluxo de Caixa 

sejam trazidos (descontados) a valor presente e adicionados aos demais resultados de outros anos, 

de forma que o somatório dos valores presentes do fluxos de caixa anuais fiquem todos numa 

mesma base de comparação; ou seja, seria como se todos estivessem ocorrendo numa data 

temporal única.  

A essa Taxa de Desconto denomina-se Taxa de Mínima de Atratividade (Weighted Average Cost of 

Capital - WACC). Em essência, o cálculo do WACC3 depende inicialmente da estrutura de capital 

das concessionárias de ferrovias, tanto capital próprio quanto de terceiros. É, também, de 

fundamental identificar os custos desses capitais próprio e de terceiros, devendo ser considerado 

no cálculo o valor da alíquota do imposto de renda. No caso da EFVM, a taxa utilizada foi de 

11,04%. 

O valor de outorga corresponde ao valor excedente à expectativa de retorno que se tem para a 

Concessão em decorrência do custo de oportunidade representado pela Taxa de Desconto 

adotada.  

Através de modelo de otimização do Excel (Solver), calcula-se o valor de outorga necessário para 

que os recursos gerados pela concessão possam pagar os investimentos e gerar caixa 

correspondentes ao custo de oportunidade do negócio. No cálculo do valor de outorga do VPL 

serão deduzidos os créditos proveniente da Base de Ativos e dos recursos destinados para a 

eliminação de conflitos urbanos, e o débito decorrente da base de passivos. 

O resultado obtido para outorga, segundo esse critério, foi de R$ 639,84 milhões a preços de 

dezembro de 2017 e deverá pago em parcelas trimestrais ao longo do prazo do Termo Aditivo ao 

Contrato de Concessão, reajustadas anualmente pela variação do IPCA.  

Importante deixar claro mais uma vez que que o WACC tem importância fundamental no cálculo da 

outorga, uma vez que o Valor Presente Líquido-VPL, do Fluxo de Caixa Descontado é base para 

                                                           
3 A metodologia específica para o cálculo do WACC para os contratos de concessão ferroviária regulados 

pela ANTT foi estabelecida por meio da Resolução ANTT nº 5.337, de 10/05/2017, publicada no Diário Oficial 

da União de 17/05/2017. O art. 5º da mencionada Resolução dispõe que o cálculo do WACC deverá ser 

atualizado a cada três anos. Portanto, a nova taxa atualizada em maio de 2020, em obediência ao 

dispositivo acima mencionado, especifica o percentual de 9,98%.  
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determinação do valor da Outorga. Desta forma, quanto maior for a taxa de desconto, menor será o 

VPL e, consequentemente, menor será o valor da outorga.  

No quadro a seguir apresentamos uma série de simulações realizadas na planilha eletrônica da 

VALE que contém as projeções financeiras para EFVM de 2017 a 2057, utilizando a ferramenta 

SOLVER constante na planilha, para maximizar o valor da Outorga. 

 

Na primeira coluna à esquerda, tem-se a Taxa de Desconto utilizada em cada simulação. No caso 

base, a taxa utilizada foi de 11,04% chegando-se a Outorga de R$ 639,84 milhões. A medida que 

as taxas vão ficando menores, o resultado final fica cada vez mais expressivo. 

Por concluso, fica patente que se a medida que taxa de desconto utilizada é menor, o valor 

apurado para a Outorga fica maior. Dessa forma, a União seria justamente contemplada com 

recursos maiores advindos de uma Outorga maior, obtendo, dessa forma, recursos 

adicionais suficientes para implantação de outras obras ferroviárias sem a necessidade de 

que fossem feitos investimentos cruzados pelas Concessionárias.  

3.5 - Direcionamento do resultado da Modelagem Econômico-financeira 

No Relatório Preliminar da ANTT, foi destacado que a implantação da denominada Ferrovia de 

Integração do Centro-Oeste (Fico) que é apontada no Plano Nacional de Logística (PNL) como 

prioritária no planejamento setorial. Todavia, o PNL também menciona que a implantação da 

Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), que é essencial para que se atinjam resultados 

significativos no custo logístico e na competitividade nacional.  

 

Além disso, o trecho considerado prioritário pelo PNL para a Fico (do entroncamento com a 

Ferrovia Norte Sul até Lucas do Rio Verde/MT) vai além daquele definido no projeto desenvolvido 

pela Valec foi incluído no Capex [gastos de capital com investimentos] da modelagem econômico-

financeira da prorrogação antecipada da EFVM (entroncamento com a FNS em Mara Rosa/GO até 

Água Boa/MT).  

Ainda assim, na modelagem desenvolvida para a prorrogação antecipada ora em análise haveria a 

previsão de R$ 1,5 bilhão a ser pago em parcelas trimestrais a título de Outorga.  

 

Contudo, não se verificaram justificativas quanto ao motivo pelo qual se definiu que a Fico deveria 

ser implantada apenas parcialmente em relação ao previsto no PNL, nem o motivo pelo qual não se 

definiu obrigações relacionadas à implantação da Fiol, já que esta ferrovia também é considerada 

prioritária no planejamento logístico.  

 

          Valores em Reais Milhões

Taxa de 

Desconto

Valor da 

Outorga

Diferença   

(+)ganho ou    

(-)perda

Valor do 

Contrato (Receita 

Bruta)

Fluxo de 

Caixa 

Operacional

Capex Observação sobre a Taxa de Desconto

12,00% 127,30        512,54-         23.503                 7.337           2.635       Taxa para fins de comparação com as demais

11,04% 639,84        -                25.553                 7.497           2.795       Taxa  utilizada pela VALE nas projeções

9,98% 1.315,94    676,10         27.951                 7.698           2.996       Taxa determinada pela ANTT para 05/2020 a 05/2023    

7,00% 4.154,57    3.514,73      38.033                 8.457           3.754       Taxa para fins de comparação com as demais

5,00% 7.381,84    6.742,00      48.880                 9.224           4.521       Taxa para fins de comparação com as demais

2,25% 15.474,58  14.834,74   74.240                 10.926         6.224       Taxa equivalente a SELIC em maio/2020

0,00% 28.952,05  28.312,21   112.494              13.389         8.686       Taxa somente para apuração de  valores nominais
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Por concluso, o TCU propôs, então, recomendar ao MInfra que, caso opte por direcionar recursos 

calculados para fins de valoração de outorga na prorrogação antecipada para projetos específicos, 

com base no art. 25, §1º, da Lei 13.448/2017, analise a viabilidade de se direcionar integralmente o 

resultado da modelagem econômico-financeira para a implantação de projetos definidos como 

prioritários no PNL e pelo PPI, a exemplo do trecho da Fico entre Água Boa/MT e Lucas do Rio 

Verde/MT e do trecho da Fiol que conecta Caetité/BA à FNS. 

 

 

3.6 - investimentos adicionais 

 

O TCU propôs a à ANTT para que definisse na minuta de termo aditivo contratual com a EFVM, e 

que, na hipótese de determinação do Poder Concedente à concessionária para que sejam 

realizados investimentos adicionais, o reequilíbrio econômico-financeiro decorrente desses 

investimentos não pode resultar em diminuição de eventuais valores de outorga remanescentes 

que devam ser pagos pela concessionária, tendo em vista o art. 7º da Lei 13.448/2017 e o art. 104, 

inciso II, da Lei 10.406/2002. 

 

 

4 - RECOMENDAÇÕES FINAIS DO TCU 

 

Após analisar os argumentos apresentados, o TCU concluiu que as irregularidades apontadas, 

persistem, notadamente quanto:  

 

a) aos procedimentos de avaliação e indenização da Base de Ativos, por ter desconsiderado:  

i. o estabelecimento formal de normativo que regulamente a definição dos bens reversíveis 

no setor ferroviário;  

ii. o estabelecimento contratual da possibilidade de expurgo, na minuta de termo aditivo, de 

itens das bases de ativos, de ofício, por parte da ANTT, de forma a vincular tal ação aos 

normativos formalmente estabelecidos pela Agência para definir quais itens poderão ser 

incluídos na base de ativos e, por consequência, poderão ser indenizados, e quais itens 

deverão ser excluídos da base de ativos;  

iii. os procedimentos necessários para a devida identificação na base de ativos dos itens 

relacionados a cada projeto que teve sua execução autorizada em normativo da Agência, e 

respectiva indenização dos investimentos realizados pelo valor autorizado pela ANTT. 

  

b) no que tange à metodologia de cômputo da Tarifa de Transporte de Carga Própria da Vale, por 

ter desconsiderado:  

i. o EBIT/ROL da própria ferrovia, apurada por meio das demonstrações contábeis, 

considerando o ano base da modelagem econômico-financeiro;  

ii. os valores de Capex Recorrente (Sustaining Capital) nos custos totais de operação da 

ferrovia;  

iii. a margem de valor para o pagamento dos tributos indiretos incidentes sobre as 

operações da EFVM com cargas de terceiros no cálculo da tarifa de transporte de carga 

própria.  
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c) no que tange à Projeção de Demanda, por não ter tratado os riscos advindos da assimetria de 

informações existente nas previsões de demanda de carga de minério de ferro na EFVM, em vista 

da inexistência de estudo de demanda elaborado pelo poder público;  

 

d) no tocante ao WACC utilizado nos estudos da prorrogação antecipada da EFVM, por não ter 

promovido sua atualização para a data base considerada na modelagem econômico-financeira;  

 

e) no que tange ao Direcionamento do Resultado da Modelagem Econômico-financeira, por 

não direcionar integralmente o resultado da modelagem econômico-financeira para a implantação 

de projetos definidos como prioritários no Plano Nacional de Logística (PNL) e pelo Programa de 

Parcerias e Investimentos (PPI), a exemplo do trecho da FICO entre Água Boa/MT e Lucas do Rio 

Verde/MT e do trecho da FIOL que conecta Caetité/BA à FNS, com base no art. 25, §1º, da Lei 

13.448/2017; e  

 

f) no que tange aos Investimentos Adicionais, por não considerar a vedação de inclusão de 

investimentos adicionais indefinidos na minuta de termo aditivo, tendo em vista o art. 7º da Lei 

13.448/2017 e o art. 104, inciso II, da Lei 10.406/2002. 

 

Dessa forma, em vista das irregularidades e falhas metodológicas constatadas, o TCU concluiu 

pela impossibilidade da Unidade Técnica manifestar-se favoravelmente ao prosseguimento da 

presente proposta de prorrogação antecipada do contrato de concessão da EFVM. “Não se verifica 

nos correntes autos a comprovação da adequação da modelagem financeira e da estruturação 

contratual, em desacordo com os art. 8º, §1º, incisos II, III e IV, e 11 da Lei 13.448/2017, o que 

prejudica, por derradeiro, a possibilidade de posicionamento favorável a respeito da vantajosidade 

da prorrogação antecipada nos termos propostos, sob a ótica do interesse público”. 

 

 

5- CONCLUSÃO 

 

Além das irregularidades e necessidade de ajustes apontados pelo TCU, reiteramos a importância 

do uso de uma Taxa de Desconto mais adequada aos interesses da União e dos projetos 

ferroviários, considerando que se forem promovidos o ajustes sugeridos pelo TCU combinados com 

o uso de uma Taxa de Desconto menor, o valor da Outorga da EFVM será substancialmente maior 

do que o atual apurado no valor de R$ 639,8 milhões, que não reflete nem de longe o enorme 

potencial desta ferrovia, podendo chegar ultrapassar a casa da dezena de bilhões de reais. 

 

Adicionalmente, sugerimos que os mesmos procedimentos de recálculo da Outorga aplicado por 

nós e os ajustes recomendados pelo TCU para apuração de uma justa Outorga sejam também 

considerados na renovação da Concessão da Estrada de Ferro Carajás, da MRS Logística e da 

ALL/Rumo Malha Paulista, cujas APs já foram enceradas, bem como, para as próximas APs que 

envolvam as demais Malhas da ALL/Rumo, a E. F. Thereza Cristina e a VLI/FCA. 
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ANEXO 1 

 

Síntese Curricular - Antonio Pastori, 67 anos. 

antonio.pastori53@gmail.com 

Natural de Petrópolis/RJ, é analista de projetos ferroviários e de mobilidade urbana.  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

1. Pós-Graduado em Engenharia Ferroviária, Universidade Estácio de Sá/RJ, 2017; 

2. Mestre em Economia (Universidade Candido Mendes-2007);  

3. Administrador de Empresas pela UCP-Universidade Católica de Petrópolis (1985) e 
Contador (1982); 

4. Membro do Conselho Estadual de Turismo do ERJ, representando a ABOTTC-Associação 
Brasileira dos Operadores de Trens Turísticos e Culturais; 

5. Assessor da Diretoria da AENFER-Associação de Engenheiros Ferroviários, sendo 
condecorado em 2015 com a Medalha Engo. Paulo de Frontin; 

6. Trabalhou na SETRANS-Secretaria de Estado de Transportes do Rio de Janeiro (2012 a 
2013); 

7. Aposentado do BNDES, trabalhou durante 25 anos como Analista de Projetos, sendo 18 
anos no Departamento de Mineração e Siderurgia e 7 anos no Departamento de Logística e 
Transportes; 

8. Foi Conselheiro representante do BNDES nas Empresas Concessionárias de Transporte 
Ferroviário FERRONORTE, FERROBAN e NOVOESTE, que hoje estão sob o controle da 
RUMO Logística; 

9. Foi professor da matéria Elaboração e Análise de Projetos na UCP- Universidade Católica 
de Petrópolis, durante 20 anos (1986 a 2006). 

TRABALHOS ACADÊMICOS 

mailto:antonio.pastori53@gmail.com
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 PASTORI, Antonio; As PPPs – Parcerias Público-Privadas, como Ferramenta para 
Viabilizar Projetos de Infraestrutura Ferroviária, Dissertação de Mestrado em Economia 
(120 páginas), Universidade Candido Mendes, 2007; 

 

 PASTORI, Antonio; Parcerias Público-Privadas como Ferramenta para Viabilizar 
Projetos de Infraestrutura Ferroviária. Estudo Técnico (27 páginas) - Revista do BNDES, 
Volume 14, num. 28, dez 2007; 

 

 PASTORI, Antonio; Implantação de um Trem Expresso Executivo no Ramal de Saracuruna da 
SuperVia. Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Engenharia Ferroviária, Estácio, 
2017.    

 
Junho de 2020. 

 

ANEXO 2  

 

FONTES DE CONSULTA: 

 

Documentos elaborados pela VALE S. A. entregues à ANTT que foram disponibilizados 

para subsidiar os participantes à Audiência Pública 08/2018: 

1. TCU- Relatório EFVM 

2. ANTT- Caderno da Demanda da EFVM; 

3. ANTT - Caderno da Modelagem Econômico Financeira da EFVM 

4. ANTT - Relatório Final da EFVM 

5. Planilha de Cálculo do Valor da Outorga da EFVM 

6. Apresentação da ANTT à Audiência Pública da EFVM em Belo Horizonte/MG. 

7. ANTT-Metodologia de Cálculo do WACC 

8. Planilhas da Base de Ativos da EFVM 

9. Lei 13.448, de 5 de junho de 2017. 

 

Nota Técnica elaborada por Antonio Pastori, assessor da presidência da Aenfer e 

Coordenador do Grupo Fluminense de Preservação Ferroviária. 


