
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS À INICIATIVA PRIVADA 
E O GOVERNO LULA: O CASO FERROVIÁRIO 

 

 

Márcio Rogério Silveira1

 

 

Introdução 

Durante o curso de doutorado realizamos uma ampla pesquisa sobre a 

importância das estradas de ferro para a economia brasileira. Nessa pesquisa, intitulada: “A 

Importância Geoeconômica das Estradas de Ferro no Brasil”, foi possível contextualizar, 

historicamente, o setor ferroviário, articulando-o com o desenvolvimento econômico 

brasileiro. Analisou-se, também, os resultados das desestatizações através das concessões 

do setor ferroviário de cargas e as estratégias de gerenciamento administrativo e logística 

adotados pelos concessionários privados. 

Tomando-se por base o que já foi realizado, na pesquisa de doutorado, a 

pretensão é enriquecer o tema nesse artigo, abordando, também, outros objetivos, como: 1) 

entender as reestruturações no modo férreo através das fusões e aquisições2 ocorridas a 

partir de 1995, 2) analisar as propostas e realizações do governo Luís Inácio Lula da Silva 

para as infraestruturas nacionais através da elaboração do programa de Parcerias Público-

Privadas (PPP), a ser integrado ao Plano Plurianual 2004-2007 e, 3) comparar o PPP de 

Lula ao modelo de concessão de serviços públicos à iniciativa privada baseado nas idéias 

de Ignácio Rangel. Faz-se necessário, portanto, em qualquer proposta, a transferência de 

recursos privados para a realização de obras públicas essenciais, tanto para o modo férreo, 

quanto para outros setores. Também é fundamental a participação do Estado como poder 

concedente e credor hipotecário. 

                                                 
1 Professor Dr. do Departamento de Geografia da Universidade Federal da Bahia – UFBA. E-mail: 
f6mrs@ig.com.br 
2 Fusão é a união de duas ou mais companhias, formando uma única grande empresa, geralmente 
sob controle administrativo da maior ou mais próspera delas. Esse tipo de associação pode levar a 
práticas restritivas ou monopolistas.  As fusões, envolvendo o setor ferroviário, apresenta um caráter 
vertical (união de empresas que atuam no mesmo setor), por exemplo, duas empresas ferroviárias 
e/ou; vertical (empresas que participam de setores ou processos produtivos diferentes), por exemplo, 
entre uma mineradora e uma empresa ferroviária, como o caso da Companhia Vale do Rio Doce. 
Aquisição é a compra de uma empresa por outra. 
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Antecedentes da crise brasileira e formação dos modelos de concessões à iniciativa 
privada 

Observamos que, após a “Revolução de 1930”, marco contundente na história 

política e econômica do Brasil, o país passou a enfrentar etapas de industrialização por 

substituições de importações e que, escalonadamente, ergueu seu parque industrial, isto é, 

das indústrias leves às pesadas. No entanto, a substituição de importações que deveria 

efetivar-se, a partir da década de 1980, em alguns setores, como a indústria de alta 

tecnologia e a nova fase da construção civil pesada, para as infraestruturas, não ocorreu. 

Vários fatores contribuíram para que isso acontecesse, como: 1) o período de 

crise da economia mundial, a partir principalmente das crises do petróleo de 1973 e de 

1978; 2) o fortalecimento das políticas neoclássicas ou neoliberais, agravadas na presente 

crise, desencadeando a escassez de recursos do Estado, o esgotamento do crédito 

brasileiro no mercado internacional e a incapacidade do mesmo em aumentar 

excessivamente a carga tributária; 3) a falta de percepção do governo federal que, na 

década de 1990, provocou um encadeamento de privatizações e concessões falhas do 

ponto de vista do interesse da reconstrução da Nação brasileira, como venda de empresas 

supercapitalizadas (Embratel), estratégicas (hidroelétricas e as termoelétricas, a Companhia 

Vale do Rio Doce, etc.) e; 4) erro político e jurídico no que tange o modelo de concessão 

Fernando Henrique e os contratos de concessões. Esses forneceram poucas formas de 

controle ao Estado, ou seja, o Estado exerce com pouco rigor o papel de poder concedente. 

Assim, todas as concessões realizadas até então contribuíram pouco para o 

desenvolvimento macroeconômico. Esses fatores também contribuíram para inibir o efeito 

multiplicador nas indústrias de equipamentos ligadas aos setores de infraestrutura. 

A partir da década de 1980, com o fim do I PND e do II PND, a crise do Estado, 

no período de redemocratização, foi agravada. O importante para a retomada do 

desenvolvimento econômico brasileiro e para fortalecer a economia nacional seria a criação 

de um modelo de concessão de serviços públicos estrangulados à iniciativa privada. A 

realização desse modelo seria capaz de injetar recursos novos em áreas públicas carentes 

de investimentos. Isso porque o Estado brasileiro encontra-se com sua capacidade de 

endividamento esgotada e impossibilitado de aumentar a carga tributária (gerando recessão 

e descontentamento da população e de diversos setores empresariais) para os 

investimentos necessários.3 Esse modelo foi realizado pela equipe econômica do BNDES, 

                                                 
3 Como já relatado, na segunda metade dos anos de 1980, pronunciou-se a perda do crédito do 
Estado junto à comunidade financeira internacional e o Estado esgotou sua capacidade de obter 
recursos, através do aumento da carga tributária. Os recursos, no entanto, para os investimentos em 
infraestruturas públicas eram cada vez mais escassos, formando-se áreas de escassez ou 
anticapacidade ociosa. Os planos de expansão não eram levados adiante por falta de recursos. Nesse 
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com a liderança de Ignácio Rangel. Ademais, vale ressaltar, esse modelo “rangeliano para a 

saída da crise” é valido para a presente crise. 

Dessa forma, o que se deveria/deve fazer era/é romper os pontos de 

estrangulamentos, transpondo recursos do setor ocioso para o antiocioso, isto é, dos setores 

superinvestidos para os subinvestidos. Para que isso seja possível, o setor carente de 

investimentos deveria/deve ser atrativo à iniciativa privada. Essa é a função do Estado. Mas 

para isso ele tem que ser forte e não mínimo como desejam os neoliberais sob a orientação 

norte-americana. É a partir dessas constatações que propomos a concessão de obras 

públicas, a serem construídas, à iniciativa privada e sob o controle do Estado. Vale ressaltar 

que o modelo de concessão que defendemos também propõe a encampação, pelo Estado, 

de empresas públicas sob a administração privada e que não estão cumprindo eficazmente 

seu papel social. A Lei de concessão no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os vários editais 

de concessão e contratos e os decretos que disciplinam as relações entre a administração 

pública e as administrações ferroviárias, incluindo a segurança nos serviços, são 

descumpridos pelos concessionários privados atuais sob as vistas do Ministério dos 

Transportes e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

No Paraná, o Governo do Estado luta para acabar/amenizar com o efeito negativo 

das concessões rodoviárias, expressa pelos pedágios, sobre sua economia, entretanto, os 

contratos são extremamente favoráveis às concessionárias e o modelo geral de concessão 

possui uma legislação que privilegia a essas empresas. Nesse caso, os contratos de 

concessão afrontam os interesses da sociedade brasileira e se resumem somente em 

benefícios para alguns poucos setores da iniciativa privada. Defendemos que essas 

empresas públicas, que não cumprem seu papel social de gerar riqueza e renda para a 

população brasileira, devem ser encampadas pelo Estado e novamente concedidas à 

iniciativa privada, agora sob outro regime de concessão. Essas concessões devem atingir 

somente serviços públicos sucateados, não estratégicos e fomentadores de transferências 

de recursos das áreas privadas para as áreas públicas subinvestidas. O modelo colocado em 

prática, a partir de 1995, Lei no 8.987 denominada de Lei Fernando Henrique, não 

contemplou nenhuma dessas ressalvas. Portanto, concluímos que essa legislação foi falha e 

prejudicial para o país, ou seja, essa lei é uma “herança maldita” da atuação política de 

Fernando Collor de Melo, de Fernando Henrique Cardoso e seus aliados em prol do 

neoliberalismo e imperialismo norte-americano. 

Assim, atualmente, várias empresas concedidas não atendem aos interesses 

públicos. Vale ressaltar que, mesmo concedidas, elas são empresas públicas e pertencem 

ao Estado, portanto, esse deve fiscalizar a sua administração e controlar as tarifas. Por 
                                                                                                                                                         
momento as indústrias de bens de capital nacional acusavam ter capitais e capacidade produtiva 
ociosos. 
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outro lado, deve-se garantir lucratividade à concessionária (taxa de retorno acima da taxa de 

juros) e criar-se uma propensão para a realização de investimentos.4 Só que esses lucros 

não devem ser abusivos, como ocorre atualmente.5 Logo, chegamos à conclusão que o 

governo necessita realizar diversas obras de infraestrutura, como novas hidroelétricas, 

termoelétricas, rodovias, ferrovias, portos, saneamento básico, redes de transmissão de 

energia e outras e não dispõe recursos para isso. Somente no Estado de Santa Catarina 

existe uma demanda por obras públicas, segundo a Federação das Indústrias de Santa 

Catarina (FIESC), no valor de R$ 35 bilhões, somente para obras de infraestrutura 

prioritárias para o aumento da competitividade do Estado, entre as quais a ampliação e 

melhoria da estrutura dos portos, rodovias, ferrovias (Ferrovia Litorânea e Ferrovia Leste-

Oeste) e aeroportos (MIRA, 2003). Assim, a solução é buscar esses investimentos na 

iniciativa privada. 

Fusões e aquisições no modo ferroviário de cargas no Brasil 

Um ponto importante a ser discutido é a reestruturação do setor ferroviário após 

as concessões, principalmente através das fusões e aquisição de vários consórcios 

ferroviários, formando-se grandes oligopólios, como a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 

e a América Latina Logística (ALL), na maior parte da malha férrea nacional. Essas 

empresas controlam mais de 60% da malha ferroviária nacional, o que faz lembrar o 

controle exercido pelo Sindicato Farquhar sobre a maioria das ferrovias do país nas 

primeiras décadas do século XX. 

Isso acontece pela falta de regras claras sobre as concessões. A ANTT e o 

Ministério dos Transportes exercem, como órgão fiscalizador e poder concedente, pouca 

autoridade. Os avanços financeiros de muitos concessionários, nos últimos anos, estão se 

realizando muito mais pela implantação de um moderno gerenciamento logístico (tecnologia 

da informação aliada a uma gestão estratégica de rotas economicamente viáveis e a busca 

por clientes-parceiros) do que por investimentos diretos em materiais rodantes e na 

ampliação das vias permanentes. Esse processo resultou numa má utilização da malha 

nacional e a lógica das concessionárias é buscar retornos financeiros imediatos, deixando 

de lado o desenvolvimento regional, como ocorre no oeste agroindustrial de Santa Catarina 

e no oeste paulista, com a desativação da Ferrovia do Contestado e de trechos da antiga 

Ferrovia Sorocabana, respectivamente. 

                                                 
4 A propensão a investir indica a preferência de um indivíduo ou de uma empresa, possuidora de 
capital ou ativo, a destiná-lo a um investimento produtivo, a partir da expectativa quanto à eficiência 
marginal do ativo. Se o capital puder proporcionar uma taxa de lucros superior à taxa de juros 
bancários, o investimento será compensador. Caso contrário, o ativo será destinado ao mercado 
financeiro (SANDRONI, 1999). 
5 Aumento da tarifa telefônica em 2003 chegou a 41%, a Energia a 25%, etc. Enquanto a previsão da 
inflação ficou na casa de um dígito. O salário do funcionalismo público federal foi de 1% em 2003. 
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A CVRD controla a Estrada de Ferro Vitória a Minas, a Estrada de Ferro Carajás, 

a Ferrovia Norte-Sul, a MRS Logística (40% de participação acionária), a Ferrovia 

Bandeirantes e a Ferrovia Centro Atlântica. A Vale comprou recentemente da Companhia 

Siderúrgica Nacional 11,95% do capital da Ferrovia Centro-Atlântica por R$ 1 milhão, 

totalizando 30,26% das ações dessa empresa. Até pouco tempo a Vale também possuía 

ações da Companhia Ferroviária do Nordeste. Essas ações, somando 32,4% do capital da 

empresa, foram vendidas para a CSN e para a Taquari Participações – grupo Vicunha 

(FERROVIÁRIA, 2003). Como o capital era negativo, a Vale teve que pagar R$ 100 milhões 

para sair do negócio. Tal companhia possui, também, interesse na viabilização do projeto da 

Ferrovia Transnordestina (coleta de cargas do Rio São Francisco para Recife e Fortaleza, 

atingindo os portos de Pecem/CE, Suape/PE e outras praças); e tem intenção de assumir o 

controle da FCA, pois essa é uma ferrovia estratégica e acessa o Porto de Santos. Mas sua 

participação está limitada a 20% das ações pelo edital de concessão. Assim, a CVRD 

pressiona o Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor (CADE) e a Agência 

Nacional de Transportes Terrestres para liberarem o aumento de sua participação acionária 

na Ferrovia Centro-Atlântica. Na realidade, o grupo controlador da Vale quer transformar os 

R$ 700 milhões que emprestou a FCA em ações (FERROVIÁRIA, 2003). 

A Companhia Vale do Rio Doce está presente em outros setores, com operações 

em terminais portuários. Recentemente vendeu para a CSN, por R$ 80 milhões, os 50% do 

seu capital que possuía no terminal de contêineres no 1 do Tecon de Sepetiba/RJ. Mas a 

empresa possui ainda o Rio Doce Pasha Terminal – RDP, em Los Angeles, nos EUA e o 

terminal de Vila Velha, no Espírito Santo. Também tem operações próprias nos terminais 

marítimos de Ponta de Madeira/PE, Tubarão/ES, Paul/ES, Praia Mole/ES e Inácio 

Barbosa/SE. A empresa alcançou, em 2001, uma lucratividade de US$ 449 milhões 

somente com o transporte de cargas para terceiros, em particular o setor siderúrgico e 

agroindustrial, o que representa 20% de todo seu faturamento e é uma das empresas que 

mais investem.6 A Vale também é acionária da Companhia Siderúrgica de Tubarão, com 

22,85%; da Usiminas, com 11,57% e da Açominas, com 3,48% – via Docenave (SANTOS, 

1999). Fica evidente, portanto, a formação de monopólio da CVRD no setor de transporte 

ferroviário. 

                                                 
6 A Vale comprou cinco mil novos vagões para serem entregues em 2005. Um fator positivo para a 
economia nacional é que essa compra será realizada no mercado interno ao preço médio de RS$ 150 
mil por unidade. A Vale encerrou o segundo trimestre de 2004 com um lucro líquido recorde de R$ 
1,68 bilhão, 32% acima do resultado obtido no mesmo período do ano passado. O volume de carga 
geral transportada (exceto minério de ferro e pelotas) pelas ferrovias controladas pela CVRD, no 
segundo trimestre de 2004, atingiu 4,9 bilhões de TKU, ou seja, um crescimento de 13,5% em relação 
a igual período no ano passado (REVISTA FERROVIÁRIA, 2004). 
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A ALL não foge a regra e atualmente controla grande parte das ferrovias na 

região Sul do Brasil, no sul de São Paulo e na Argentina. Podemos também incluir o sistema 

multimodal, com a participação da ALL na empresa rodoviária Delara e na operação de 

terminais portuários. Isso reforça a intenção da empresa no transporte multimodal. Destaca-

se o sistema porta-a-porta, que passou a contar, a partir de 2001, com uma 

associação/fusão com a Delara Transportes (Curitiba) e com a terceirização de outros 

modais (marítimo e hidroviário) e a operação de terminais portuários. Assim, a ALL pode 

transportar qualquer produto para qualquer praça da América Latina sem nem mesmo 

precisar usar o modal ferroviário, tornando-se uma das maiores empresas de transportes da 

América Latina. Atuando em outras modalidades, a ALL ampliou consideravelmente o seu 

raio de abrangência. 

Essas grandes empresas multimodais também são acusadas de irem contra a 

livre concorrência. A CVRD, por exemplo, produz e transporta minério até o porto, também 

controlado por ela. O problema é que a empresa está usando isso para limitar a atuação dos 

concorrentes, redigindo contratos em que o usuário da ferrovia se compromete a não 

exportar para certos países onde a Vale tem interesse comercial (FLEURY, 1999). O que se 

observa é que a maioria das ferrovias ficou nas mãos dos seus grandes clientes, de grupos 

de investimentos, um pouco na mão de industriais e praticamente nada na mão de 

consagradas operadoras de transportes. As falhas supracitadas podem ser corrigidas com 

uma maior atuação do Estado e das agências reguladoras. 

Outros pontos negativos são verificados através do pouco crescimento das 

indústrias de equipamentos ferroviários nacionais, sobretudo, por muitas companhias 

ferroviárias estarem comprando equipamentos no mercado internacional, reformando 

sucatas de locomotivas e vagões, como faz o grupo controlador da Ferropar e da Ferrovia 

Tereza Cristina, e substituindo trilhos e dormentes, em bom estado, nos trechos 

antieconômicos, recolocando-os nos trechos mais lucrativos. O aquecimento gerado pela 

pelas concessões ferroviárias, após 1995, no setor de equipamentos ferroviários, poderia 

ser mais amplo se a maioria dos equipamentos fossem comprados no país e se houvesse 

construções ferroviárias por todo o país. Incentivando inclusive a indústria da construção 

civil. Todavia, o efeito multiplicador do modo férreo sobre a economia existe, mas, ao 

mesmo tempo, é excessivamente limitado. 

Outras mudanças observadas atualmente se referem ao enxugamento do quadro 

de pessoal, a redução da ociosidade dos equipamentos, a modernização dos sistemas de 

comunicação, a reformulação das estratégias comerciais, a atualização dos modelos de 

gestão e o pequeno aumento do transporte da produção nacional. Um modelo adequado de 

concessão também incentivaria a ampliação dos investimentos em materiais rodantes e 

permanentes e, por conseguinte, ampliaria-se a extensão da malha nacional. Até o 
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momento isso não ocorreu. A média de produtos transportados pelas principais ferrovias 

brasileiras, em comparação ao tempo em que estavam sobre a administração da RFFSA, é 

apresentada na tabela abaixo e demonstra que o aumento do transporte, logo após a 

concessão, não foi significativo. Vale lembrar que o aumento do transporte pelas ferrovias 

se deu devido ao aumento da produção de grãos no Brasil e ao aumento da extração de 

minérios. Ambos com exportações ampliadas para a China. 

Tabela 01 – Quantidade média transportada por trecho ferroviário no Brasil em 106/TKUs 

Nome da 
Concessão 

RFFSA 
(média 1993/1995) 

Concessionário privado
(1998) 

Concessionário 
privado 
(2003) 

Novoeste 1.786 1.578 1.172
FCA 6.645 7.019 7.477
MRS 20.534 21.204 32.370
Tereza Cristina 93 166 152
FSA (ALL) 8.323 8.347 13.852
CFN 825 640 790
Total 38.206 38.954 55.813
Fonte: Silveira, 2003. 

Dentro de todo esse contexto, encontra-se, atualmente, o setor ferroviário 

brasileiro subinvestido, concedido e contribuindo pouco para o efeito multiplicador que, na 

realidade, está se realizando em muitos outros países, já que as empresas concessionárias 

estão em processo de reestruturação, realizando fusões e aquisição, comprando, ainda, 

muitos equipamentos necessários à sua manutenção no mercado internacional, inclusive 

materiais rodantes usados, como locomotivas e vagões. Através das fusões e aquisições de 

vários consórcios ferroviários, formaram-se oligopólios na maior parte da malha férrea 

nacional. 

Comparação entre o atual modelo de concessão e a “saída rangeliana” 

Todas as mudanças que envolveram a economia nacional, das últimas 

décadas até a metade da década de 1990, influenciaram o setor ferroviário, ocasionando o 

sucateamento deste. O governo federal concedeu à iniciativa privada à RFFSA e à Fepasa. 

Criticamos o modelo de concessão adotado, pois este originou um contrato de concessão 

confuso e unilateral, já que este beneficia demasiadamente os concessionários. A 

preocupação do governo era livrar-se dos prejuízos que a RFFSA deixava aos cofres 

públicos, ocasionando a estagnação desse modal, deixando a mudança, na matriz de 

transporte nacional, esquecida. O resultado é a má utilização da malha nacional por parte 

das empresas que a exploram, com investimentos escassos e retornos financeiros 

imediatos, anulando o desenvolvimento regional. Somente a conclusão dos projetos 

ferroviários parados poderia mudar essa situação. Com esses projetos concluídos, o Brasil 

 14997



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

teria um modal integrando as várias regiões produtoras às consumidoras e aos principais 

portos, rodovias e hidrovias, formando uma única rede ferroviária e um verdadeiro sistema 

multimodal. 

Comparando-se a administração da RFFSA e a Fepasa, antes das concessões, 

com a realizada pelos concessionários privados, a eficiência, após as concessões melhorou. 

Mas não o suficiente para se afirmar que as concessões estão sendo benéficas para o setor 

de transporte e para a macroeconomia nacional. Para possíveis melhorias no modo 

ferroviário, propõe-se a encampação de algumas ferrovias, principalmente aquelas onde os 

concessionários não estão cumprindo a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, o Decreto 

nº 1832, de 04 de março de 1996 e o edital do leilão de concessão que regula a 

administração privada. A função de fiscalizar é da ANTT. Realizada a encampação de 

alguma ferrovia, deve o Estado conceder, novamente, à iniciativa privada, a concessão 

desta, mas agora sob o controle de outra legislação mais eficaz. Um novo modelo, capaz, 

inclusive, de incentivar novas construções, só é possível se atrelado a uma política 

macroeconômica favorável. Secundariamente, portanto, é essencial: 

1) redução do “custo-Brasil” nos transportes; 

2) aumento da malha ferroviária; 

3) modernização do material rodante e permanente; 

4) redução das tarifas ferroviárias que continuam elevadas se comparadas as dificuldades 

desse modal; 

5) diminuição do tempo de trânsito, que continua muito elevado e irregular; 

6) aumento da oferta de transportes, principalmente para alguns produtos mais 

especializados; 

7) melhoria nos acordos de tracking e tráfego mútuo ou direito de passagem a outros 

operadores; 

8) diminuição dos percentuais de quebra de peso (0,5% contra 0,25% do rodoviário); 

9) melhoria nas articulações com os outros modais; 

10) diminuição da defasagem tecnológica e; 

11) aumento da velocidade comercial média. 

Portanto, um modelo adequado de concessão, permissão, delegação ou 

autorização da exploração de serviços públicos subinvestidos à iniciativa privada, seria 
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capaz de atuar na estrutura macroeconômica nacional de forma que poderia retirar o país da 

presente crise econômica (SILVEIRA, 2003). Assim, haveria um retorno aos períodos de 

ascensão econômica, substituindo, em especial, importações de equipamentos de 

infraestrutura, como construções ferroviárias, hidroviárias, rodoviárias, aeroviárias, 

dutoviárias, saneamento básico, hidroelétricas, termoelétricas, transmissão de energia e 

muitos outros. 

Levando em consideração as colocações acima, uma lei de concessão eficiente 

deveria regular a relação entre o poder concedente, isto é, o Estado e os concessionários. 

Essa lei deveria valer para todos os contratos de concessões, seja para o setor ferroviário, 

energético, saneamento, portuário, entre outros. Assim, estariam claros os direitos e os 

deveres dos concessionários e dos usuários, representados pelo Estado. Essa lei daria 

amplos poderes ao Estado para que decidisse em que investir, priorizando a ampliação das 

obras públicas, a qualidade dos serviços e o valor das tarifas. 

A idéia original é dar concessão ao setor privado para que ele invista em setores 

sucateados e, por conseguinte, setores que estariam precisando de investimentos, sempre 

com vistas ao atendimento do interesse público. Assim, protegeriam-se aqueles setores que 

estão supercapitalizados e dando lucro ao Estado ou que são importantes para a 

manutenção da soberania nacional, como a CVRD, a Telebrás, o setor petroquímico, a 

Petrobrás e outros. A função do Estado seria de regulador, planejador, fiscalizador, poder 

concedente e responsável por uma considerável parcela da intermediação financeira, ou 

seja, o Estado seria também o credor hipotecário (RANGEL, 1989). Valeria, principalmente, 

nesses contratos, os direitos e deveres dos usuários. Mas o que aconteceu foi a formulação 

e a aprovação de um modelo baseado nas idéias neoclássicas e neoliberais de geração de 

recessão, de Estado-mínimo, em que o Estado se ausenta de uma série de 

responsabilidades e passa a função da fiscalização para as agências reguladoras. Para 

Rangel, a Nação deve ser forte, ágil e eficiente e participar de alguns projetos importantes, 

inclusive com parcela das inversões necessárias para atrair a iniciativa privada. Essas 

agências reguladoras atendem excessivamente aos interesses das concessionárias e o 

resultado são aumentos exorbitantes nas tarifas públicas. Assim, observamos que o Estado 

formulador dessas políticas está atrelado aos interesses de poucos grupos econômicos e as 

agências reguladoras não cumprem sua função social. 

Logo, Collor e FHC são responsáveis por “jogar no lixo” uma alternativa 

importante para a saída da crise brasileira, ou seja, uma concessão eficiente de serviços 

públicos e gerador de “efeito multiplicador”, capaz de atingir o “pleno emprego”. Ao mesmo 

tempo em que o governo ficou aliviado da administração e despesas de certos setores 

públicos, perdeu a lucratividade de alguns, como da CRVD, com reservas bilionárias de 

minérios, do sistema móvel celular, além de inviabilizar a retirada de impostos futuros das 
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empresas estatais para investimentos prioritários. O efeito multiplicador passou, portanto, a 

realizar-se fora do Brasil, permitindo a fuga de capitais oriundos dos lucros dessas 

empresas, o governo abriu mão de empresas estratégicas do ponto de vista dos interesses 

nacionais e entregou empresas lucrativas por preços irrisórios. A CRVD e o setor 

petroquímico são casos assustadores. 

Palavras finais: as Parcerias Público-Privadas e o governo Lula 

Conforme supracitado, no governo Lula, várias empresas estão privatizadas e 

concedidas. As agências reguladoras formadas para controlar a administração privada sob 

os serviços públicos, no entanto, atuam independentemente e, por conseguinte, dificultam a 

atuação do governo como controlador das tarifas abusivas. No ano de 2003 e 2004, várias 

foram as negociações entre o Governo Federal e as concessionárias privadas para baixar e 

parcelar algumas tarifas de serviços públicos que alcançaram mais de 40% de aumento, 

enquanto a inflação não passou de um dígito. Destaca-se, também, que o efeito 

multiplicador sobre a macroeconomia nacional foi praticamente nulo com as concessões 

realizadas. Onde está sendo investido o R$ 1,5 bilhão arrecadado pela administração 

federal com a outorga das ferrovias. E o dinheiro dos demais setores privatizados e 

concedidos onde foi aplicado. O Estado, ainda, encontra-se incapaz de realizar novos 

endividamentos e de aumentar a carga tributária por conta dos empréstimos passados e dos 

aumentos dos impostos. Ao mesmo tempo o país encontra-se carente de uma série de 

construções de infraestruturas básicas. A solução é a parceria com o setor privado para 

complementar os investimentos públicos. 

Cálculos do governo mostram a carência de investimentos, no país, necessita-se 

de US$ 20 bilhões, por ano, somente para manter os projetos essenciais em andamento. O 

Orçamento Geral da União, em 2003, possui somente US$ 10 bilhões (BARROS, 2003, p. 

B-5). Os técnicos do BNDES, liderados por Carlos Lessa, afirmam que o país precisa de 

inversões de R$ 100 bilhões anuais para haver o tão sonhado efeito multiplicar sobre a 

macroeconomia nacional. 

A solução para carrear recursos para as infraestruturas e resolver o problema da 

falta de investimentos, por parte do Estado, acredita-se, é buscar esses capitais na iniciativa 

privada. Mas é preciso garantir-lhe uma taxa de retorno satisfatória. A proposta do atual 

governo, para resolver esse problema, é o PPP.7 Essa medida, em votação no Congresso 

Nacional, aproxima-se das idéias expostas por nós no subitem anterior. 

                                                 
7 Na Inglaterra, a partir de 1981, entrou em funcionamento um plano de transferência de 
investimentos do setor privado para áreas públicas, o chamado “Public Private Partnerships”. O plano 
inglês prevê um rígido contrato de concessão e fiscalização, sobretudo no que compete ao 
atendimento dos serviços à população, as tarifas e os planos de ampliação. A primeira empresa 
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O atual governo acredita que o principal objetivo das Parcerias Público-Privadas 

é eliminar os pontos de estrangulamentos que poderiam interromper um ciclo de 

crescimento no país. Entretanto, os investimentos em infraestruturas podem ser bem mais 

que isso, isto é, podem representar o principal fator de desenvolvimento para o país. Nesse 

tipo de parceria, o setor privado fica responsável pelo financiamento da obra e só depois de 

finalizada começa a receber a amortização do investimento realizado, ao contrário do que 

ocorre hoje, quando o poder público contrata uma obra e paga conforme sua execução. A 

administração pública poderá estabelecer metas de desempenho como condição para 

liberação da remuneração do parceiro privado. O prazo dos contratos é maior do que os 

cinco anos previstos na legislação atual, podendo chegar a até 30 anos. 

A liberação de recursos orçamentários para as PPP terá prioridade sobre os 

outros tipos de contratos públicos. Os parceiros do governo contarão com garantias inéditas 

como receitas vinculadas e fundos especiais, capitalizados com verbas e bens públicos, 

como imóveis da União. Os pagamentos poderão ser feitos em dinheiro, por cessão de 

créditos não tributários, outorga de direitos em face da administração pública, outorga de 

direitos sobre bens públicos ou outros meios admitidos em lei. Além da garantia de 

pagamento preferencial, o projeto prevê que o empenho poderá ser liquidado em favor da 

instituição que financiou o projeto como garantia do empréstimo feito. 

Outros países também utilizam modelos de concessão e investimentos, como 

Portugal, Japão, Itália, Irlanda, Holanda, França, Finlândia, Espanha e Austrália. No caso 

brasileiro, a dimensão continental do país, os mais de 170 milhões de habitantes, aliados a 

uma ociosidade nas infraestruturas, agravada após a crise da década de 1980, demonstram 

que há uma grande defasagem de investimentos. A Inglaterra, por exemplo, tem uma 

demanda menor de investimentos que o Brasil, por isso os efeitos positivos podem ser 

maiores aqui. Quanto mais sucateados estiverem os setores de infraestruturas no Brasil, 

maiores serão as possibilidades de se gerar um grande efeito circular de crescimento. Esse 

acontecimento pode contribuir para o desenvolvimento nacional por um médio período, já 

que o Brasil possui uma lacuna de investimentos de pelo menos dez anos. Somente no ano 

de 2002 houve uma retração de investimentos de 5%. Portanto, essa proposta não interessa 

somente aos empresários, mas a toda a sociedade. Por isso, o Congresso Nacional vem 

sofrendo pressão por parte do empresariado para aprovar o PPP. O governo também 

propõe que seja criado um órgão para qualificar a seleção dos projetos e permitir um 

adequado acompanhamento de sua execução. Esse terá a atribuição de dar flexibilidade na 

                                                                                                                                                         
concedida sob esse programa foi a “British Aerospace”. Até o ano de 2002 foram arrecadados, pelo 
Estado, cerca de 95 bilhões de libras esterlinas com as concessões, sendo construídos 58 hospitais a 
partir de 1993. Foram assinados 530 contratos através do PPP inglês e as concessões duram de 20 a 
30 anos. 
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gestão do processo, permitir a superação de eventuais entraves burocráticos e dar reforço 

aos sistemas de controle e transparência. 

Para que esse modelo funcione, é necessário que outros atributos sejam 

implementados, inclusive, com características macroeconômicas, como: diminuir a 

vulnerabilidade externa para tornar o país atrativo aos investimentos produtivos; diminuir a 

taxa de juros para que a taxa de retorno do empresariado não tenha que ser tão elevada e 

passiva de inviabilizar os investimentos, ou seja, há necessidade, como afirma Keynes, de 

criar-se uma propensão para investir; mudar a legislação das concessões e outras leis 

capazes de facilitar a transferência de recursos, isto é, criar, como afirma Rangel, um 

sistema de intermediação financeira eficaz para resolver o problema da transferência de 

recursos; entre outras. 

Vale lembrar que a proposta do PPP ainda não está totalmente formulada. O 

PPP apresenta muitas das características da “saída rangeliana”. Entretanto, cabe investigar 

mais profundamente esse modelo, comparando-o com outras propostas. Caso haja alguma 

discrepância que inviabilize um ou outro projeto, fica proposto sua correção e a criação de 

um outro sistema de concessões e de investimentos para os serviços públicos. Uma 

discrepância já é bem visualizada por nós, ou seja, as contundentes declarações do 

governo, convidando os investidores estrangeiros para participarem das Parcerias Público-

Privadas. Desleixa-se, assim, o governo, de concentrar sua expectativa na existência de 

capitais ociosos entre o empresariado brasileiro e de fortalecer as relações capitalistas 

internas. A vinda de capitais internacionais para o Brasil só será aceitável caso o Estado 

consiga controlá-lo eficazmente, ou seja: 1) iniba a fuga de capitais; 2) diminua a taxa de 

juros; 3) exija das empresas estrangeiras investimentos contínuos e com associações aos 

capitais nacionais, como faz a China; 4) acabe definitivamente com a guerra fiscal; 5) exija 

que a compra de equipamentos seja realizada, preferencialmente, no Brasil e; outras 

medidas. 

Um mau exemplo de modelo de concessão é o realizado a partir da década de 

1990. Esse permitiu que empresas estrangeiras utilizassem os recursos do país para 

comprar empresas brasileiras. A AES, por exemplo, deve US$ 1,2 bilhão ao BNDES. 

Dinheiro utilizado para a compra da Eletropaulo. Deste montante, US$ 750 milhões da 

dívida está atrasada. Essa triste realidade mostra quanto é falho o modelo de concessão 

utilizado até então. Esses recursos poderiam ser aplicados em outras obras essenciais. Por 

esses e outros motivos, defendemos as propostas supracitadas como alternativa para a 

superação da presente crise brasileira. 

Assim, o PPP deve, na nossa opinião, favorecer, primeiramente, os investidores 

nacionais, aprofundar nossas relações capitalistas e viabilizar, no país, um capital financeiro 
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forte, capaz de livrar a nação das amarras do capital especulativo externo. Por 

conseqüência, teríamos mais obras, mais empregos, mais rendas, mais comércio, mais 

produção, mais poupança e mais recursos nas mãos dos capitalistas nacionais e do Estado 

para serem reinvestidos. Ora, tudo isso não passa de uma bola de neve em declive, isto é, 

quanto maior a distância percorrida maior é o seu tamanho. O trocadilho, logicamente, se 

refere ao efeito multiplicador que se finaliza no pleno emprego, segundo a saída rangeliana. 

Diminui-se, assim, o exército industrial de reserva e ampliam-se as lutas de classes. 

Novamente, poderemos observar as greves, a mobilização dos movimentos sociais, uma 

maior consciência política e até mesmo a diminuição do analfabetismo eleitoral. A 

mobilização dos movimentos sociais ocasionaria uma melhor distribuição de renda. Algo que 

Delfin Netto prometeu e não cumpriu, quer dizer, até hoje estamos esperando a divisão do 

bolo. Quem sabe, o aprofundamento das relações capitalistas, conforme a teoria marxista, 

aproximaria-nos do socialismo. Quem sabe como o Chinês! 
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