
 

 
 

 

 

GFPF – Grupo Fluminense de Preservação Ferroviária 
Rua Montecaseros  530, apt. 504,  Centro – Petrópolis/RJ - CEP: 25.680-004 

Telefone: (21) 99911 – 8365       antonio.pastori53@gmail.com 

Página 1 

Nota Técnica NT-2021/0219                                                  Petrópolis, 19 de Fevereiro de 2021. 

 

 

À Agência Nacional de Transportes Terrestres-ANTT 

 

 

Ref.: Contribuições à Audiência Pública-AP 12/2020 

 

 

Prezados Senhores 

 

Incialmente, cabe informar que sou o Coordenador do Grupo Fluminense de Preservação Ferroviária-

GFPF, um grupo informal e sem personalidade jurídica, que congrega diversas entidades dedicadas 

à preservação da Memória Ferroviária e à Implantação de Trens Turísticos, Regionais e pequenos 

Cargueiros (Shortlines). 

 

Apesar de termos nos manifestado na AP do dia 03/02/2021 (sob o número 34), e para evitar algum 

mal entendimento decorrente do áudio, julgamos importante que também ficassem registradas no 

papel as mesmas contribuições nossas, agora com mais alguns detalhes cujo tempo exíguo não nos 

foi possível aoresentar, a saber:  

 

 Contribuição #1: Informações sobre os consultores que elaboraram os Estudos sob a 

forma de textos e planilhas. 

 

Gostaríamos de saber quais foram as empresas que fizeram os estudos técnico e financeiros diversos 

para FCA. Apesar da Mesa que dirigiu os trabalhos informar que isso consta do corpo dos 

documentos disponibilizados, não encontramos essa informação nos citados arquivos 

disponibilizados no sítio da ANTT.  

 

 Contribuição #2: Passagem de dois pares de trem por dia: 

 

Segundo a minuta do Contrato para renovação da Concessão da FCA, conta no item 12.2.2.2.que 

são deveres da Concessionária, assegurar a qualquer operador ferroviário, durante todo prazo de 

concessão, a passagem de até dois pares de trem de passageiros por dia em trechos com densidade 

anual de tráfego mínima (?) de até 1.500.000 tku/km. 

 

Ora, as concessionárias tem impedido a implantação/operação de novos Trens Turísticos em trechos 

sem nenhuma movimentação de carga. Exemplo recente está no trecho Três Rio a Recreio, (sem 

movimento desde 2015) a FCA não deixa o trem Rio-Minas trafegar. 

 

Portanto, sugerimos a retirada deste item limitador, qual sejam, as quantidade mínima de tku/km, e 

sim permitir a flexibilização, pois não faz sentido essa limitação. Na EFVM, trens de passageiros 

trafegam junto com cargueiros em trechos de altíssima densidade; idem Serra Verde Express com 

seu trem turístico no trecho Curitiba-Morretes; idem, idem, na Europa, onde os trens de passageiros 

convivem com cargueiros em plena harmonia. 
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 Contribuição # 3: Flexibilização do critério de aplicação dos RDT e RPMF, 

 

Os Recursos para Desenvolvimento Tecnológico-RDT, utilizam como base de cálculo, o VPL das 

Receitas Estimadas da concessionária, sendo aplicado o percentual de 0,2% nesta base de Cálculo, 

que resulta na apuração do valor de R$ 6,8 m8ilhões/ano, a serem distribuídos ao longo do novo 

prazo de Concessão (2021 a 2056). Por seu turno, os Recurso para a Preservação da Memória 

Ferroviária-RPMF utilizam a mesa base de cálculo, ou seja, 0,1% da base (equivalente a R$ 3,4 

milhões/ano), a serem distribuídos uniformemente de 2021 a 2056. Nossa sugestão é que: 

 

i. Seja desenvolvido um critério de avaliação desses projetos por meio de uma lista base de 

informações mínimas a serem apresentadas pelos interessados, atribuindo-se notas e pesos 

para cada item de avaliação; 

ii. Os Estados afetados pela devolução de 1.571 km de trechos abandonados, sejam priorizados 

no recebimento desses recursos; 

iii. Criar de um banco de dados para recebimento de projetos desenvolvidos pelo Governo dos 

Estados afetados, entidades de classe, de preservação ferroviária e congêneres; 

iv. Que esses recursos sejam sempre apurados com base na receita real do ano em questão, ou 

então, que os valores apurados conforme indicado acima, seja corrigidos anualmente pela 

variação do INPC; e, 

v. Que os recursos do RDT e RPMF não vinculados ou não utilizados em determinado exercício 

sejam adicionados aos valores do ano seguinte. 

 

 Contribuição # 4 - Devolução dos Trechos 

 

Não faz sentido que a verba indenizatória a ser paga pela FCA tenha que ser direcionada para o 

Caixa Único do Tesouro. Esses recursos deveriam ser dirigidas para os Estados afetados, e serem 

aplicados em projetos em trechos abandonados onde houver Manifestação de Interesse da parte de 

um Operador Ferroviário Independente para movimentar um trem de passageiros regional, turístico 

do cargueiros de pequenas distâncias (shortlines).  

Nesse sentido, faz coro com as nossas pretensões, o Projeto de Lei do Senado-PLS 6.296/19, de 

autoria do Senador Jader Barbalho, que propõe mudanças nas Leis 8.987/1995 e 11.079/2005, 

justificando sua proposição alegando que “Não é justo que a infraestrutura dedicada a um Estado, 

para o uso da qual acabarão pagando os habitantes da unidade da Federação, sirva de fonte de 

receita para a União sem qualquer compromisso com o Estado onde se localiza a concessão. A 

proposição tem por objetivo garantir que os valores obtidos com a outorga de concessões em 

determinado Estado permaneçam preferencialmente no ente federado, beneficiando-o. Entendemos 

ser verdadeira injustiça destinar esse dinheiro aos cofres federais como um valor livre de qualquer 

compromisso com o Estado que, ao final, viabiliza o pagamento. É a força da economia do Estado 

que viabiliza haver rodovia, ferrovia ou aeroporto interessante para o particular disputar uma 

concessão (Detalhes do PLS, vide anexo) 
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 Contribuição # 5: Utilização da taxa de desconto de 10,85% (WACC) para apurar o 

Valor Presente Líquido-VPL, da Outorga:  

 

Antes de mais nada, queremos deixar bem claro que nada temos contra o uso da TAXA de Desconto 

baseada na metodologia do WACC. Trata-se de uma metodologia consagrada de Engenharia 

Financeira e amplamente utilizada na aferição do valor presente do Fluxo de Caixa de um Ativo sobre 

a forma de bem operacional, projeto, ou outro. A questão que divergimos é quanto ao emprego do 

percentual de 10,85% estabelecido para Taxa de Desconto , obtida à partir da metodologia WACC 

nos termos da NOTA TÉCNICA SEI Nº 5727/20/ GEMEF/SUCON/DIR constante do processo 

administrativo nº 50500.041812/2020-02. Cremos que se trata da mesma metodologia aplicada nas 

Notas Técnicas constantes nas Resoluções 5.865/2019 (determinação do WACC para Rodovias) e 

Resolução 5.337/2017 (determinação do WACC para Ferrovias). Embora não seja objeto desta AP, 

os critérios de apuração pela ANTT desta taxa, que impacta fortemente os Valores Presentes dos 

fluxos de caixa futuro (2021 a 2056), nos parecem ser muito mais favoráveis aos interesses da 

Concessionária FCA, considerando-se os seguintes argumentos:  

i. A atual taxa de desconto em 10,85% está bem acima dos indicadores de inflação, SELIC 

e outros, da atual conjuntura econômica brasileira; 

ii. A título de ilustração, a taxa utilizada em estudos recentíssimos para apuração do VPL do 

Fluxo de Caixa de certos projetos ferroviários, realizados pela Fundação Dom Cabral, que 

foram encomendados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais-ALMG, empregou a taxa 

de 6,5% a título de taxa de desconto (TIR ou WACC, como queiram); 

iii. Segundo a ANTT, a taxa anterior de desconto de 11,04% (estabelecida pela Resolução 

5.337/2017), foi “atualizada” (ou reduzida), para 10,85% (Resolução 5.727/2020, a qual não 

conseguimos localizar no sítio da ANTT). Intuitivamente, percebe-se facilmente que essa 

“atualização” foi inexpressiva, apresentando uma redução de apenas 0,19%, em face às 

variações conjunturais ocorridas na economia brasileiras nesse período; 

iv. Um dos critérios para apuração de um coeficiente, que faz parte da formulação do cálculo do 

WACC (segundo a Resolução 5.337/2017), o Beta, que mede a participação de Capital 

Próprio (dinheiro dos acionistas) versus Capital de Terceiros (empréstimos bancários), foi usar 

a relação apresentada por ferrovias americanas como a Kansas City Southern, Canadian 

Pacific, Union Pacific, Norfolk, CNI e outras, que foram utilizadas sobre a alegação de que 

não existem dados disponíveis sobre ferrovias brasileiras. Durante o 1º. Intervalo para 

as considerações da mesa sobre as contribuições recebidas até aquele momento 

(3h:39m:40s), o Sr. Renê Brandão (SUCON) afirmou que [para apuração do Beta] (...) 

“algumas variáveis são obtidas de EMPRESAS ESTRANGEIRAS devido à 

indisponibilidade de dados no Mercado Nacional, como por exemplo, o CAPITAL 

PRÓPRIO” (...). Ora, não faz sentido nenhum esse argumento, uma vez que essas 

informações sobre o Capital Próprio podem ser facilmente encontradas nas Demonstrações 

Financeiras de praticamente todas as concessionárias brasileiras como FCA, MRS, Rumo 

Malha Paulista, FTC e outras, (exceto nas Ferrovias ligadas ao Grupo Vale - EFVM e EFC, 

que não possuem Demonstrações Financeiras específicas); 

v. Para reiterar nosso ponto de vista, elaboramos uma coleção de exemplos sobre a nossa 

discordância quanto ao uso da taxa de 10,85%, o quadro na folha seguinte, através de 

algumas simulações que efetuamos na apuração do valor bruto da Outorga:  
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A conclusão é óbvia: quanto menor for a Taxa de Desconto, maior será o ganho para o 

Governo. Importante deixar claro que a ANTT utiliza o modelo de otimização do Microsoft Excel 

(Solver), para calcular o valor de outorga necessária para que os recursos gerados pela concessão 

possam pagar os investimentos e gerar caixa correspondente ao custo de oportunidade do negócio 

(WACC), devendo ser considerado também a adição da base de passivos (valores devidos pela 

concessionária ao poder concedente) e subtração da base de ativos (valor de indenização à 

concessionária). Segundo a Agência, “o resultado obtido: 143 parcelas trimestrais de outorga 

equivalentes a R$ 133,2 milhões, a ser exigido da concessionária em decorrência da prorrogação até 

o final do termo aditivo. Isso equivale a um valor presente total de R$ 4.979 milhões”.  

 

 

Essas são as nossa modestas contribuições. 

 

 
 

 

 

 

Anexo: PLS  6.296/2019 

  

                          Valor Presente Líquido em R$ mil

Taxa de 

Desconto 

Aplicada - 

WACC

Outorga 

devida pela 

Concessão

Ganho / 

Perda do 

Governo

Receita 

Operacional 

Bruta

Fluxo de 

Caixa 

Operacional

Investi-

mentos  

(CAPEX)

Observações / Comentários

0,00% 24.773         19.794       128.076          12.839          13.816      VPL = Somatório Valores Nominais de 2021 a 2056

6,00% 8.953            3.974         50.776            4.438            5.415         Ganho adicional para o Governo de R$ 3,9 Bilhões

8,00% 6.878            1.899         4.087              3.834            4.360         Ganho adicional para o Governo de R$ 1,8 Bilhão

10,85% 4.979            -             30.693            2.423            3.400         Simulação básica no Fluxo de Caixa da FCA

12,00% 4.439            540-             27.872            2.147            3.125         Governo perde R$ 540 milhões

15,00% 3.414            1.565-         22.356            1.614            2.591         Governo perde R$ 1,5  bilhão

20,00% 2.430            2.549-         16.684            1.067            2.044         Governo perde R$ 2,5  bilhões

FONTE: elaboração própria com base na aplicação da Ferramenta SOLVER no Fluxo de Caixa
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ANEXO 

 
PROJETO DE LEI Nº , DE 2019 

Altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e a Lei nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, para estabelecer que, nos 
setores rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroportuário da 
administração pública federal, os recursos arrecadados em 
pagamento pela outorga da concessão, pela sua renovação e 
prorrogação serão investidos, preferencialmente, na unidade da 
Federação onde se localiza a rodovia, a ferrovia, o porto ou 
aeroporto concedido. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º Acrescente-se o seguinte art. 18-B na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995: 

“Art. 18-B Nos setores rodoviário, ferroviário, hidroviário eaeroportuário da administração pública 
federal, os recursos arrecadados em pagamento pela outorga da concessão, pela sua renovação e 
prorrogação serão investidos, preferencialmente, na unidade da Federação onde se localiza a 
rodovia, a ferrovia, o porto ou aeroporto concedido.” 

Art. 2º Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 3º da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004: 

“Art. 3º As concessões administrativas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o 
disposto nos arts. 18-B, 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 
da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. 

......................................................................................” (NR) 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 

Não é justo que a infraestrutura dedicada a um Estado, para o uso da qual acabarão pagando os 
habitantes da unidade da Federação, sirva de fonte de receita para a União sem qualquer 
compromisso com o Estado onde se localiza a concessão. 

A proposição tem por objetivo garantir que os valores obtidos com a outorga de concessões em 
determinado Estado permaneçam preferencialmente no ente federado, beneficiando-o. Entendemos 
ser verdadeira injustiça destinar esse dinheiro aos cofres federais como um valor livre de qualquer 
compromisso com o Estado que, ao final, viabiliza o pagamento. É a força da economia do Estado 
que viabiliza haver rodovia, ferrovia ou aeroporto interessante para o particular disputar uma 
concessão. 

Defendemos e propomos que os valores auferidos pela União com as concessões dos setores 
rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroportuário sejam preferencialmente reinvestidos no Estado 
onde se localiza a concessão. 

Na certeza de contar com o apoio dos ilustres Senadores e Senadoras, pedimos a aprovação do 
presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 

Senador JADER BARBALHO 


