
 

 

 

 

 

 

 

“PERCEPÇÕES SOBRE A REGULAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTE E MOBILIDADE NO BRASIL” 

 
 

 

Versão para discussão 

 

 

 

Instituição: 
Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa 

 
Autores 
Darcio Genicolo Martins 
Patricia Pessôa Valente 
 

 

 

Coordenação do Centro de Regulação e Democracia 
Paulo Furquim de Azevedo 

 
 
 

 
São Paulo 

2019 
  



 

2 
 

SUMÁRIO 

Lista de abreviaturas e siglas ..................................................................... 4 

Lista de Figuras ....................................................................................... 6 

Agradecimentos ...................................................................................... 7 

Sumário Executivo ................................................................................... 8 

1. Introdução ....................................................................................16 

2. Os Setores-alvo: modelos de participação da iniciativa privada, players, 

qualidade dos serviços prestados e grau de litigiosidade ...............................18 

2.1. Aeroportos ....................................................................................22 

2.2. Rodovias .......................................................................................24 

2.3. Metrô ...........................................................................................27 

3. As percepções sobre a regulação da infraestrutura de transporte e 

mobilidade no Brasil ................................................................................30 

3.1. Análise dos Resultados: os entraves para o investimento privado em 

infraestrutura de transporte e mobilidade no Brasil ......................................30 

Propostas ..............................................................................................37 

3.2. As percepções sobre a estrutura regulatória: os poderes concedentes e os 

agentes reguladores................................................................................37 

Propostas ..............................................................................................42 

3.3. As percepções sobre o regulador: questões estruturais e procedimentais .44 

Propostas ..............................................................................................51 

3.4. As percepções sobre a estabilidade das concessões ..............................52 

3.4.1. Até a fase licitatória: alterações na modelagem e nas condições da 

concessão 52 



 

3 
 

Proposta ...............................................................................................56 

3.4.2. Após a fase licitatória: a garantia do equilíbrio econômico-financeiro 
como fator essencial para a atração de investimentos em infraestrutura ..........56 

Propostas ..............................................................................................61 

3.5. As percepções sobre os órgãos de controle: o controle externo como fator 

de impacto para o ambiente regulatório .....................................................63 

Propostas ..............................................................................................70 

3.6. As percepções sobre o poder judiciário: o mediador dos conflitos no ambiente 

regulatório ............................................................................................74 

Propostas ..............................................................................................78 

3.7. As percepções sobre o poder legislativo no ambiente regulatório: um 

arquiteto tradicional ................................................................................80 

Propostas ..............................................................................................85 

3.8. As percepções sobre os financiadores no ambiente regulatório: os reais 

parceiros do poder concedente .................................................................86 

Proposta ...............................................................................................90 

4. Considerações Finais e Propostas ......................................................92 

5. Referências Bibliográficas ................................................................93 

6. Apêndices .....................................................................................95 

6.1. Questionário aplicado aos entrevistados/consultadosErro! Indicador não 

definido. 

6.2. Nota sobre metodologia ...................................................................95 

  



 

4 
 

Lista de abreviaturas e siglas 

ABAR – Associação Brasileira de Agências de Regulação  

ABEAR – Agência Brasileira de Empresas Aéreas 

ABGF – Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias 

AIR – Análise de Impacto Regulatório 

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil 

ANEAA – Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos 

ANTT – Agência Nacional do Transporte 

ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo 

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento  

BNDESpar – BNDES Participações S.A. 

CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

CAF – Banco de Desenvolvimento de Américas Latinas 

CNJ – Conselho Nacional de Justiça 

CNT – Confederação Nacional do Transporte  

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública  

FGIE – Fundo Garantidor de Infraestrutura 

IBRAC – Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio 

Internacional  

IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor  



 

5 
 

ISB – Índice de Satisfação Brasil  

LINDB – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasil 

MCC – Mecanismo de Cobertura Cambial 

MP – Ministério Público  

MPE-SP – Ministério Público do Estado de São Paulo  

MTPAC – Ministérios dos Transportes, Portos e Aviação Civil 

MVPR – Menor Valor Presente das Receitas 

PBI – Produto Interno Bruto 

PF – Polícia Federal  

PLS – Projeto de Lei do Senado  

PMI – Procedimento de Manifestação de Interesse 

PPI – Programa de Parcerias e Investimentos  

PPP – Parceria Público-Privado 

PRO-REG – Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão 

em Regulação  

SAG – Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais 

TAC – Termo de Ajustamento de Conduta  

TCE – Tribunal de Contas do Estado 

TCU – Tribunal de Contas da União 

  



 

6 
 

Lista de Figuras 

Tabela 2.1: Investimento em Infraestrutura no Brasil, por Setor, 1908-2015 (% 

do PIB) 

Tabela 2.2: Estoque do Capital e Investimentos em Infraestrutura necessários 

para se alcançar estoques-alvo em vinte anos 

Tabela 2.3: Investimento mínimo necessário para realizar as obras de 

infraestrutura fundamentais para o setor de transportes (em bilhões de 2018) 

Tabela 3.1: Descrição de Amostra – Por eixo e sub-eixo 

  



 

7 
 

Agradecimentos 

Os autores agradecem a colaboração de todos os entrevistados e suas respectivas 

equipes de assessores. Somente foi possível desenvolver este trabalho com a 

valiosa contribuição de todos, cujos nomes não divulgamos aqui em razão de 

compromisso assumido quando da coleta das percepções individualmente.  

Os agradecimentos vão também para o apoio recebido ao longo da elaboração dos 

primeiros relatórios às assistentes de pesquisa Natália Pereira Lana e Maria Victória 

Xisto. 

Esta pesquisa foi desenvolvida sob responsabilidade e coordenação independente 

do Núcleo de Regulação e Concorrência do Centro de Regulação e Democracia do 

Insper em parceria com o Jota, contando com o apoio financeiro do Grupo CCR 

(CCR). O Insper agradece à CCR e reforça que o conteúdo desta pesquisa e seus 

eventuais erros e omissões são de responsabilidade exclusiva dos autores. 

  



 

8 
 

Sumário Executivo 

A presente pesquisa tem como objetivo a construção de um retrato acurado da 

percepção dos stakeholders da regulação da infraestrutura de transporte e 

mobilidade no país, em especial dos setores de infraestrutura aeroportuária, 

rodoviária e metroviária. Partiu-se das recentes investigações que apontam para 

a forte queda dos níveis de investimento total em infraestrutura nas duas últimas 

décadas no país, em razão da perda de capacidade estatal em investir e da 

insuficiência de atração de investimentos privados nacionais e internacionais. Além 

de apresentar tendência de queda, o Brasil apresenta níveis muito baixos de 

investimento em comparação com o cenário internacional. 

Nesse contexto, o estudo da percepção dos stakeholders teve o intuito de 

diagnosticar e propor soluções para que o estoque de infraestrutura brasileiro volte 

a crescer e atinja níveis internacionais. A premissa assumida é de que o ambiente 

regulatório confiável, previsível, com segurança jurídica e com regras claras é fator 

imprescindível para atrair e promover o investimento privado em infraestrutura, o 

qual, por sua vez, é necessário dados os limites do investimento público para fazer 

frente ao montante requerido pelos projetos de infraestrutura. 

Esse propósito foi alcançado a partir da consulta de 36 dos principais dos principais 

players integrantes do ambiente regulatório de infraestrutura em transportes em 

âmbito federal e no Estado de São Paulo, divididos em três grandes eixos: o 

Estado, o mercado e os órgãos de controle. As entrevistas ocorreram ao longo de 

setembro e outubro de 2018. 

O mercado nacional foi reconhecido pelos agentes consultados como atrativo para 

o investimento privado em infraestrutura, contudo, foram apontados alguns 

entraves como (i) as escassas fontes de recursos para investir em infraestrutura, 

(ii) a atuação das agências reguladoras e a insegurança jurídica quanto às decisões 

regulatórias, e (iii) os aspectos que tocam as condições creditícias e de gestão da 

taxa de câmbio pelas concessionárias. 
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A interferência política do Governo Federal/Estadual ou do Congresso 

Nacional/Assembleias foi indicada pelos respondentes como o principal motivo 

para a avaliação negativa da atuação e decisões das agências reguladoras, 

afetando a decisão de investimento dos agentes privados. Nem mesmo os 

entrevistados do então Ministério dos Transporte, Portos e Aviação e da Secretaria 

de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo tiveram desconforto em 

confirmar tal interferência, revelando certa acomodação dessa falha no ambiente 

regulatório e tornando sua mudança difícil. A interferência política consolidada no 

ambiente regulatório é reflexo da reduzida transferência efetiva de capital político 

a essas estruturas decisórias e assim foi tratada ao longo da pesquisa. 

Da perspectiva da iniciativa privada, a interferência política nas agências é lida 

como uma restrição adicional a sua atuação, fator que incrementa os custos de 

transação a todos participantes neste setor. Buscam superá-la advogando por 

maior independência das agências ou usando a seu favor conexões políticas que 

facilitem o acesso ao poder público. 

Outro resultado interessante do estudo é com relação a como a burocracia 

regulatória é percebida considerando esta ingerência política nas agências. Na 

percepção dos agentes consultados, à exceção do poder executivo central, as 

áreas técnicas foram percebidas como boas, pois de maneira geral têm sido 

capazes de oferecer respostas adequadas às questões que lhe são submetidas. Se 

as decisões finais não são satisfatórias para o ambiente regulatório isso se deve, 

na percepção dos consultados, à tal ingerência política e à paralisia decisória 

decorrente da intensidade com que a atuação dos órgãos de controle tem ocorrido, 

e não à falta de capacidade técnica da burocracia regulatória. 

Quanto à atuação das agências reguladoras, foi identificada também a baixa 

importância com que os interesses dos usuários dos serviços públicos aparecem 

como um valor a ser protegido pelas decisões das agências reguladoras, tanto 

sobre a modelagem dos projetos de infraestrutura, quanto nas decisões tomadas 

ao longo da concessão, dando lugar aos interesses da iniciativa privada e do poder 
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executivo central. Por isso, foram sugeridas medidas de incentivo à participação 

de organizações representantes de consumidores e usuários de serviços públicos 

nos debates promovidos pelas agências reguladoras da infraestrutura de 

transporte e mobilidade. 

A judicialização das principais questões que atingem a estabilidade das concessões 

em infraestrutura de transporte e mobilidade aparece como um mecanismo de 

enfraquecimento das agências pela iniciativa privada. Muitas vezes, problemas de 

execução contratual, que poderiam ser resolvidos no âmbito administrativo, são 

levados ao judiciário em razão da paralisia administrativa das agências fundada 

essencialmente no receio de responsabilização pelos órgãos de controle a cada 

decisão tomada. Esse movimento retira da agência seu papel de protagonista da 

decisão da regulatória, ainda que o poder judiciário venha a confirmar a decisão 

da agência ao final. Sua especialidade técnica e capacidade de interlocução com 

os setores regulados e, em especial resguardando os interesses do usuário, são 

colocadas em xeque no ambiente regulatório. As propostas para redução da 

judicialização de temas regulatórios passam inclusive pelo fortalecimento das 

agências com a utilização de ferramentas capazes de refletir a complexidade com 

que deve ser tratado o processo decisório das agências reguladoras.  

Dentre aqueles que têm atuação direta com as agências reguladoras, as 

respectivas áreas técnicas foram consideradas peças-chave no processo decisório. 

As propostas apresentadas robustecem o corpo técnico, que pode se revelar 

barreira interna da agência aos efeitos negativos da interferência política. 

Os agentes consultados pouco manifestaram a importância do poder legislativo no 

ambiente regulatório revelando que na percepção dos agentes consultados, os 

entraves ao investimento privado não seriam resolvidos simplesmente por novas 

leis ou instrumentos jurídicos. O arcabouço legal já apresenta as principais 

ferramentas necessárias ao gestor público para garantir a estabilidade das 

concessões e a segurança jurídica das relações travadas no ambiente regulatório. 
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Outro aspecto quase unânime é a percepção acerca da importância do financiador, 

em especial para o poder executivo central e a agência reguladora, com ainda 

relativa falta de conhecimento pelos órgãos de controle. Teve destaque também a 

dificuldade de as concessionárias obterem crédito para fazer frente aos 

investimentos exigidos nos contratos de concessão, o que é agravado pela questão 

cambial. A criação de mecanismos que permitam a mitigação desse efeito cambial 

adverso foi alternativa percebida como positiva pela grande maioria dos 

consultados, porém fortemente rechaçada por outros. 

Diante das percepções captadas, segue uma síntese das propostas, sugeridas e 

detalhadas na seção 3 deste trabalho, para remediar os entraves ao investimento 

privado em infraestrutura de transporte e mobilidade no país apontados acima: 

Fortalecimento das agências reguladoras em geral 

• Criação de mecanismos de consolidação do aprendizado institucional com a 

memória dos motivos que levaram a cada uma da mudança na modelagem, 

para que essas mudanças não se esvaziem e passem a ser alvo de crítica 

da atuação das agências reguladoras. 

• Realizar campanhas de conscientização sobre as principais questões 

regulatórias perante entidades representativas desses usuários, inclusive 

com incentivo à participação dessas entidades nos processos de AIR, 

consultas e audiências públicas, agenda regulatória e qualquer outra 

oportunidade de contribuição com a agência reguladora para vocalizar e 

resguardar os interesses dos usuários.  

• Disseminação, por meio de campanhas de divulgação e realização de cursos 

sobre a Lei 13.655/2018, recentemente aprovada, que introduziu 

disposições sobre segurança jurídica e eficácia na criação e na aplicação de 

direito público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

(Decreto-Lei 4.657/1947). 

• Adoção de ritos administrativos mais dinâmicos, com prazos definidos e 

seguidos pelas partes, em que a agência reguladora e concessionária 
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possam interagir de maneira ágil para resolver problemas de reequilíbrio 

econômico-financeiro e de qualidade do serviço prestado. 

Fortalecimento das áreas técnicas das agências 

• Oferta de cursos de capacitação aos servidores de carreira a fim de qualificar 

as áreas técnicas das agências. 

• Construção de banco de dados com decisões e experiência acumulada nos 

temas formais e materiais de interesse para a atuação das agências. 

• Intercâmbio de experiência entre as áreas técnicas das agências para 

disseminar boas práticas regulatórias no nível técnico e não apenas de 

direção, inciativa que pode contar eventualmente com a colaboração da 

ABAR e associações semelhantes. 

Dar voz ao usuário no ambiente regulatório e sobretudo no processo 

decisório das agências reguladoras. 

• Realizar campanhas de conscientização sobre as principais questões 

regulatórias perante entidades representativas dos usuários, inclusive com 

incentivo à participação dessas entidades nos processos de AIR, consultas 

e audiências públicas e qualquer outra oportunidade de interação com a 

agência reguladora. 

• Criar conselho consultivo na ANTT, a fim de viabilizar um canal de veiculação 

direta dos interesses dos usuários dos serviços federais de transporte por 

meio de organizações representativas. 

• Permitir a participação de organizações representativas de usuários finais 

da infraestrutura aeroportuária e dos serviços aéreos de passageiros e 

cargas no conselho consultivo da ANAC ou da ANTT, quando este for criado. 

Qualificação do olhar dos órgãos de controle sobre a regulação em 

infraestrutura de transporte e mobilidade 
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• Realização de cursos para capacitação dos órgãos de controle a fim de 

permitir uma melhor compreensão das principais questões que afetam a 

atratividade do investimento privado em infraestrutura e mensurar os 

impactos das suas decisões no ambiente regulatório. 

• Realização de avaliações pelo próprio órgão de controle das suas decisões e 

iniciativas que podem gerar impacto para o ambiente regulatório. 

A atuação dos órgãos de controle nas agências reguladoras dos setores-

alvo 

• Participação dos membros do Ministério Público Federal ou Estadual no 

procedimento realizado pela casa legislativa responsável pela avaliação dos 

indicados pelo chefe do poder executivo aos cargos de dirigentes das 

agências reguladoras. Esta sugestão pode se operacionalizar com a 

participação dos membros do Ministério Público como convidados da 

comissão encarregada da sabatina ou por determinação normativa do poder 

executivo ou legislativo. 

• Retomada em âmbito legislativo do debate sobre as razões que levaram ao 

veto presidencial dos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 da LINDB a fim de que 

seja afastada a responsabilização de gestores públicos (não apenas no nível 

federal) que tomem decisão com base em entendimento jurisprudencial 

incentivando, desse modo, a inovação e criatividade no poder público. 

• Criação de regra que impõe a preclusão da fiscalização dos tribunais de 

contas de temas que já passaram pelo crivo e acompanhamento pelo 

tribunal de contas da fase de análise do edital e documentos. 

• Participação dos membros do Ministério Público Federal ou Estadual no 

procedimento realizado pela casa legislativa responsável pela avaliação dos 

indicados pelo chefe do poder executivo aos cargos de dirigentes das 

agências reguladoras. Esta sugestão pode se operacionalizar com a 

participação dos membros do Ministério Público como convidados da 

comissão encarregada da sabatina ou por determinação normativa. 
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Redução da judicialização de questões regulatórias e fortalecimento das 

agências regulatórias 

• A criação de fórum adequado para compartilhamento de boas práticas na 

gestão judicial interna e externa. 

• Criação de ranking das agências com menor índice de judicialização das suas 

decisões como mecanismo para incentivar a redução da judicialização e 

resgatar o valor para o ambiente regulatório de uma decisão na esfera 

administrativa. 

• Criação de grupos de trabalho para incentivar a adoção de métodos 

alternativos de resolução de conflitos, com ênfase na mediação e, quando 

necessário, na arbitragem como vias alternativas de resolução de conflito.  

• Criação de grupos de trabalho para promover a consensualidade nas 

agências reguladoras (celebração de ajustes, compromissos, termos e 

acordo) no lugar de uma decisão imperativa e unilateral, a qual está mais 

propensa a ser questionada no judiciário. 

• Propagar os benefícios da adoção da AIR para o poder judiciário por meio 

de campanhas e de cursos de capacitação dos magistrados, por exemplo, 

via Escola Superior da Magistratura, senão para reduzir a judicialização de 

questões regulatórias, pelo menos para balizar sua apreciação pelo 

judiciário. 

Qualificação do poder legislativo sobre temas regulatórios da sua pauta 

• Promoção da advocacia regulatória junto aos parlamentares a fim de 

divulgar os principais PLs em tramitação pelas casas legislativas sobre os 

temas regulatórios e o impacto que podem gerar para o investimento em 

infraestrutura caso sejam aprovados. 

Aproximação dos Financiadores para propositura de solução a questões 

regulatórias 
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• Ampliação do debate sobre a criação de mecanismo para a mitigação de 

riscos provenientes de choques de demanda e flutuações cambiais. Duas 

alternativas podem ser pensadas para o contexto brasileiro: (i) mecanismo 

ex post (como o MCC usado no Chile de 2000-2005), ou, (ii) mecanismo ex 

ante (como o MVPR usado atualmente no Chile). 

• Estímulo de maior fluxo de recursos provenientes do Estado para a expansão 

e aperfeiçoamento do FGIE.  

• Divulgação do FGIE junto aos principais fundos de infraestrutura 

internacionais a fim de catalisar investimentos no Brasil.  
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1. Introdução 

Esta pesquisa é fruto da parceria do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) 

com o Jota. A união da imparcialidade da pesquisa acadêmica ao jornalismo 

jurídico permitiu a construção de um retrato acurado da percepção dos diversos 

atores do ambiente regulatório acerca da regulação da infraestrutura de transporte 

e mobilidade no país. Os setores-alvo pesquisados são infraestrutura 

aeroportuária, rodoviária e metroviária. 

Estudos sobre infraestrutura de transporte e mobilidade urbana apontam consenso 

quanto à carência de investimentos público e privado no setor, com prejuízos ao 

desenvolvimento econômico e social do país. O desafio da academia é elaborar 

propostas e respectivos planos de implementação capazes de promover o efetivo 

e duradouro investimento privado nos setores-alvo. Contudo, não é possível fazer 

isso sem saber as percepções dos agentes acerca do ambiente regulatório da 

infraestrutura de transportes. Após identificarmos tais percepções e principais 

obstáculos para o investimento privado nos setores-alvo, apresentamos propostas 

de como contornar os entraves percebidos pelos agentes consultados ao longo da 

pesquisa. 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar um diagnóstico de como os 

diferentes agentes públicos e privados percebem a regulação da infraestrutura de 

transporte e mobilidade a partir dos seguintes enfoques de análise: enforcement 

das leis e dos contratos de concessão, e ausência de previsibilidade das mudanças 

regulatórias, assim como falhas na condução de processos decisórios que 

impactem as concessões nos setores-alvo.  

O diagnóstico se baseia em consultas, realizadas nos meses de setembro e outubro 

de 2018, a atores estratégicos do ambiente regulatório de transportes. São eles 

entidades estatais e órgãos de controle, além de agentes privados nacionais e 

internacionais.  

http://www.jota.info/
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Os dados e informações foram obtidos por duas formas básicas: (i) entrevistas 

semiestruturadas conduzidas por repórteres do Jota, e (ii) respostas a um 

questionário semiaberto em formato digital. Cada um dos atores divididos em 

eixos e sub-eixos apresentou suas opiniões sobre os principais entraves para o 

investimento, a funcionalidade da estrutura regulatória atual, o valor da 

estabilidade dos contratos de concessões, os mecanismos existentes para a 

solução de conflitos, além da influência do poder judiciário e dos órgãos de controle 

na atividade regulatória.  

Assim sendo, a análise está organizada em 3 seções: (i) brevíssima descrição dos 

setores-alvo pesquisados, incluindo níveis de investimento e estoque de 

infraestrutura, assim como alguns fatos relevantes sobre os marcos regulatórios 

vigentes no Brasil; (ii) análise das percepções dos stakeholders dos setores-alvo, 

identificadas por meio de entrevistas e um questionário junto a alguns dos 

principais players do ambiente regulatório em questão, tendo como produtos 

gerados tanto um diagnóstico geral dos principais entraves ao bom funcionamento 

da regulação em concessões dos setores-alvo quanto a apresentação de algumas 

sugestões com o intuito de minimizá-los ou superá-los completamente; e, 

finalmente, (iii) exposição de considerações finais sobre a pesquisa, onde são 

retomadas as sugestões apresentadas anteriormente. 
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2. Os Setores-alvo: modelos de participação da iniciativa privada, 

players, qualidade dos serviços prestados e grau de litigiosidade 

 

É amplamente aceito que o grau de infraestrutura de um país e seu 

desenvolvimento guardam uma correlação relevante e positiva. Há muitos 

trabalhos acadêmicos que identificam, inclusive, uma relação de causalidade entre 

investimento/estoque de infraestrutura e crescimento econômico1. Existindo 

infraestrutura adequada em Transportes, Energia, Telecomunicações e 

Saneamento, por exemplo, não somente permite um melhor funcionamento do 

sistema produtivo de um país, como também gera aumento de bem-estar para 

sua população.  

Assim, é fundamental para qualquer país viabilizar investimentos em 

infraestrutura. Como mostra a Tabela 2.1, podemos observar que, nos últimos 

anos, o nível de investimento em infraestrutura no Brasil apresenta uma tendência 

de queda. 

 

O investimento total em infraestrutura decresceu para todos os setores ao longo 

do tempo destacado. O setor de Transporte Terrestre é o único que apresenta uma 

pequena elevação entre 1990-2000 e 2001-2005 (de 0,19 a 0,63), porém entre 

1990 e 2000 o nível de investimento foi muito baixo. Assim, se compararmos com 

 
1 Ver Albala-Bertrand (2004); Aschauer (1989); Binswanger, Khandker e Rosenzweig 

(1993); Fernald (1999); Röller e Waverman (2001). 

Total Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total Público Privado

1971-1980 2,03 n/a n/a 2,13 n/a n/a 0,8 n/a n/a 0,46 n/a n/a 5,42 n/a n/a

1980-1988 0,86 0,54 0,32 3,28 2,62 0,66 0,73 0,35 0,38 0,31 0,31 0 5,18 3,82 1,36

1990-2000 0,19 0,09 0,1 1,06 0,71 0,35 0,9 0,3 0,6 0,2 0,2 0,01 2,36 1,3 1,07

2001-2005 0,63 0,38 0,24 0,65 0,33 0,32 0,61 0 0,6 0,19 0,17 0,02 2,06 0,89 1,18

Fonte:  Calderon e Serven (2010), Frischtak e Mourão (2017).

Tabela 2.1: Investimento em Infraestrutura no Brasil, por Setor, 1980-2015 (% do PIB)

Infraestrutura Total
Ano

Transporte Terrestre Eletricidade Telecomunicações Saneamento Básico



 

19 
 

o período 1980-1988, o nível de investimento apresenta tendência de queda. Este 

decrescimento nos investimentos em infraestrutura pode ser explicado, 

simultaneamente, pela perda de capacidade estatal em investir e a insuficiência 

de atração de investimentos privados nacionais e internacionais. Além de 

apresentar tendência de queda, o Brasil apresenta níveis muito baixos de 

investimento.  

O estoque de infraestrutura agregado brasileiro, em 2016, era de 36,20% do PIB2, 

bem abaixo da média mundial que está entre 60 e 70% do PIB3. Uma pergunta 

relevante neste contexto é: como fazer com que o estoque de infraestrutura 

brasileiro atinja os níveis internacionais? Que nível de investimento é necessário 

para que isso ocorra? 

Suponha que definíssemos um estoque-alvo agregado de 60,4% do PIB, a ser 

atingido em 2037, suficiente para a modernização da infraestrutura. A Tabela 2.2 

apresenta uma simulação destacando o montante necessário de investimento para 

atingir o estoque-alvo no período pretendido, assim como os hiatos de estoque e 

investimento agregado, separados por setor.  

 

É possível observar que o setor mais distante do estoque-alvo é o de Transportes, 

que precisa mais do que duplicar o estoque de capital (para 26,5% do PIB), o que 

demandaria praticamente triplicar os investimentos feitos nos últimos anos, 

 
2 Estimativa Frischtak e Mourão (2017). 
3 Estimativas Dobbs (2013). 

Meta 2016 Hiato
Média anual 

(2001-2016)

Necessário 

(média anual)
Hiato anual

Hiato/investimento 

médio (%)

Transportes 26,50 12,10 14,40 0,67 1,96 1,29 192,54

Energia 19,00 14,50 4,50 0,61 1,05 0,44 72,13

Telecomunicações 7,00 5,40 1,60 0,57 0,71 0,14 24,56

Saneamento 7,90 4,20 3,70 0,18 0,44 0,26 144,44

Total 60,40 36,20 24,20 2,03 4,16 2,13 104,93

Fonte:  Frischtak e Mourão (2017).

Setor

Estoque de capital (% do PIB) Investimento (% do PIB)

Tabela 2.2: Estoque de Capital e Investimentos em Infraestrutura necessários para se alcançar estoques-alvo setoriais em vinte anos.
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investindo-se quase 1,29% do PIB a mais do que já se investe para alcançar a 

meta em vinte anos.  

Estudo realizado pela Confederação Nacional de Transportes (CNT) revela que o 

montante a ser investido necessário para a modernização da infraestrutura de 

transporte e mobilidade no Brasil é bastante relevante. A CNT identificou 2.663 

projetos necessários para a implementação de um sistema de transporte integrado 

de cargas e de passageiros em todo o Brasil. Estas obras são consideradas como 

fundamentais para este objetivo, necessitando de aproximadamente R$1,7 trilhão 

em investimentos nos principais modais de Transporte (exceto Mobilidade Urbana, 

estimado em Frischtak e Mourão (2017)), conforme exposto na Tabela 2.3 abaixo.  

 

Fica clara, portanto, a necessidade de altos investimentos nos próximos anos, 

fundamentalmente privados e internacionais, já que há uma crise fiscal grave e 

ausência de capital nacional privado suficiente para aportar tais investimentos. 

Assim, é preciso criar um ambiente regulatório confiável, previsível, com 

segurança jurídica e regras claras. 

Setor Investimento mínimo

Ferroviário 744,30

Rodoviário 566,60

Mobilidade urbana 274,96

Hidroviária 147,60

Portuário 133,30

Terminais 35,40

Aeroportuário 30,30

Total 1.932,46

Fonte:  CNT (2018) e Frischtak e Mourão (2017).

Tabela 2.3: Investimento mínimo necessário para realizar 

as obras de infraestrutura fundamentais para o setor de 

transportes (Em R$ bilhões de 2018)
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Diante disso, como os atuais players percebem este ambiente regulatório? A partir 

das percepções dos atores do ambiente regulatório da infraestrutura de 

transportes é possível chegarmos a um diagnóstico e, a seguir apresentarmos 

sugestões.  

O estudo dos resultados da pesquisa de percepção realizada tomará como base as 

principais características de cada setor-alvo, as quais serão expostas a seguir. Elas 

serão o suporte para o diagnóstico que será realizado na seção seguinte, dando 

assim clareza para os elementos e dados utilizados para examinar o resultado das 

consultas e entrevistas. 

Antes, contudo, é preciso fazer uma observação mais geral em relação aos setores-

alvo. Eles compreendem serviços cuja titularidade é múltipla: tanto federal 

(infraestrutura aeroportuária e algumas rodovias) como também estadual (outras 

tantas rodovias e os serviços de mobilidade urbana). A mobilidade urbana para 

fins desta pesquisa abrange o transporte metroviário e outras modalidades de 

transporte urbano em cidades, atraindo inclusive em alguns casos mais raros a 

competência municipal (artigo 30, V, da Constituição Federal), como foi o caso das 

primeiras tentativas de se implementar o transporte metroviário na cidade de 

Salvador pelo próprio Município. 

Ainda que a Constituição Federal determine que a competência para legislar sobre 

diretrizes da política nacional de transportes é exclusiva da União (artigo 23, IX e 

XI), também está atribuída a competência a cada ente federativo para explorar 

sua própria infraestrutura de transporte e mobilidade, resguardada a competência 

da União para explorar a infraestrutura aeroportuária (artigo 21, XII, “c”).  

Essa diversidade de entes federativos competentes para conceder e regular os 

serviços de transporte e mobilidade urbana introduz parcela relevante de 

complexidade ao cenário regulatório analisado. 
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2.1. Aeroportos 

O setor-alvo da infraestrutura aeroportuária é aqui definido preponderantemente 

pelos aeroportos federais e alguns estaduais (ou sob administração estadual por 

força de delegação), em razão de serem ativos potencialmente rentáveis, atraindo, 

assim, o interesse da iniciativa privada.  

Os primeiros aeroportos federais foram concedidos a partir de 2011 pela ANAC. O 

primeiro leilão ocorreu para a concessão do Aeroporto de São Gonçalo do 

Amarantes em investimento greenfield na região metropolitana da capital 

potiguar, com a desativação do antigo terminal aeroportuário. Sagrou-se 

vencedora a operadora aeroportuária argentina, Corporacion América, que 

construiu e opera o novo aeroporto. 

Ainda em 2011, foi publicado o edital para a concessão dos Aeroportos de 

Guarulhos, Brasília e Viracopos. Em 2013, foi a vez dos Aeroportos do Galeão e de 

Confins passarem para a administração privada. Venceram os leilões consórcios 

liderados por grupos brasileiros tradicionalmente ligados ao setor de construção 

com investimentos em infraestrutura que se associaram a operadoras estrangeiras 

para cumprir o único requisito de qualificação técnica exigido no edital. No 

momento da crise, aquelas que se associaram a operadoras mais fortes 

encontraram soluções de mercado com maior rapidez e sucesso que as demais, ao 

alienar seus ativos para as sócias operadoras com apetite em continuar atuando 

no país. Isso ocorreu com os Aeroportos de Brasília e Galeão, que tiveram 

transferências de controle aprovadas pela ANAC dos grupos brasileiros para as 

operadoras aeroportuárias estrangeiras que já integravam o Acionista Privado, só 

que com participação minoritária. 

Nessas duas últimas rodadas de licitação, as concessionárias responsáveis pela 

operação dos aeroportos eram compostas 51% pela figura do Acionista Privado, 

empresa de propósito específico formada pelas empresas vencedoras da licitação, 

e 49% pela empresa estatal Infraero. A presença da estatal se justificava à época 
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pela necessidade de aprendizado da estatal com o operador estrangeiro e também 

com a ideia de que a Infraero poderia, em certa medida, representar o Estado 

brasileiro na gestão desse ativo nacional.  

Na última rodada de leilão de 2014, quando investidores nacionais não tinham 

recursos disponíveis em razão da crise econômica, apenas operadoras estrangeiras 

participaram. Assim, os aeroportos de Porta Alegre, Florianópolis, Salvador e 

Fortaleza são hoje administrados integralmente por empresas estrangeiras 

(alemã, suíça e francesa) com experiência internacional na gestão desse tipo de 

ativos. A Infraero não está presente na estrutura societária das concessionárias, 

tal como se prevê ainda nas concessionárias das rodadas anteriores. Tem-se 

notícia de que o então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, juntamente 

com a ANAC, iniciaram tratativas para a alienação da participação da Infraero 

nessas concessionárias, tendo em vista que sua finalidade inicial não se 

concretizou; não houve transferência de know-how. Além disso, com o plano de 

concessões dos aeroportos sob administração da Infraero verificou-se que ocorrerá 

o esvaziamento da sua receita e, com isso, dificuldades para sua manutenção. 

Com a concessão dos principais terminais do país, a exceção dos aeroportos de 

Congonhas e Santos Dumont responsável pelo intenso trânsito da ponte-aérea 

Rio-São Paulo, sobraram poucos aeroportos rentáveis sob administração da 

estatal. Diante disso, optou-se por um novo modelo, com concessão de aeroportos 

menores em blocos, conjugando aeroportos com perfis diferentes sob 

responsabilidade de uma mesma concessionária. 

Foi anunciada, ainda, a concessão de três blocos de aeroportos (Nordeste, Centro-

Oeste e Sudeste); a apresentação de propostas por interessados ocorreu em 

março de 2019. Contando com essa nova rodada de leilão, são 22 aeroportos 

federais concedidos à iniciativa privada, sob a gestão da ANAC. 

Com relação à qualidade de serviços prestados da perspectiva do usuário 

(viajantes, donos de carga e companhia aéreas), os aeroportos concedidos são 
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mais bem avaliados que os aeroportos sob administração pública. Segundo a 

Pesquisa Satisfação do passageiro realizada no 1º trimestre de 2018 pela 

Secretaria de Avaliação Civil do então Ministério dos Transportes, dos cinco 

aeroportos mais bem avaliados, três foram concedidos à iniciativa privada 

(Viracopos, em 1º lugar empatado com Curitiba, aeroporto ainda sob 

administração da Infraero, Confins em 3º, Natal em 4º e Manaus, sob 

administração da Infraero, em 5o)4. 

Em que pese não se ter registro de pesquisa sobre o índice de litigiosidade, foi 

identificado ao longo da pesquisa que diversas concessionárias e entidade de 

representação dos seus interesses ingressaram no Judiciário para requerer 

suspensão de pagamento de outorga, reforma de decisões administrativas 

relativas a sanções, concessão de reequilíbrio econômico-financeiro e, também, 

suspender processo administrativo de caducidade. 

2.2. Rodovias 

O setor-alvo da infraestrutura rodoviária compreende as rodovias federais e 

estaduais que tenham perfil para serem pedagiadas (concessão comum ou 

concessão patrocinada) ou concedidas à iniciativa privada no modelo de 

concessões administrativas (pedágio sombra), quando viável do ponto de vista 

econômico e fiscal. As concessões comuns foram realizadas a partir dos anos 1990, 

com o advento da Lei 8.987/1995 (Lei de Concessão). A 1ª Etapa do Programa de 

Concessão de Rodovias em São Paulo data de 1998, quando foram concedidas 

rodovias como Castelo Branco, Fernão Dias, Sistema Anhanguera-Bandeirantes, 

Sistema Anchieta-Imigrantes e Washington Luís. 

As concessões estaduais também foram impulsionadas pela Lei 9.277/1996 (Lei 

de Delegação de Rodovias e Portos), que permitiu que a União delegasse aos 

municípios, estados da Federação e ao Distrito Federal a gestão e exploração de 

 
4 Disponível em: http://www.transportes.gov.br/ultimas-noticias/7025-pesquisa-de-

satisfa%C3%A7%C3%A3o-do-passageiro-completa-cinco-anos-com-20-aeroportos-e-87-de-
aprova%C3%A7%C3%A3o.html. Acesso em: 22.01.2019. 

http://www.transportes.gov.br/ultimas-noticias/7025-pesquisa-de-satisfa%C3%A7%C3%A3o-do-passageiro-completa-cinco-anos-com-20-aeroportos-e-87-de-aprova%C3%A7%C3%A3o.html
http://www.transportes.gov.br/ultimas-noticias/7025-pesquisa-de-satisfa%C3%A7%C3%A3o-do-passageiro-completa-cinco-anos-com-20-aeroportos-e-87-de-aprova%C3%A7%C3%A3o.html
http://www.transportes.gov.br/ultimas-noticias/7025-pesquisa-de-satisfa%C3%A7%C3%A3o-do-passageiro-completa-cinco-anos-com-20-aeroportos-e-87-de-aprova%C3%A7%C3%A3o.html
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rodovias e portos federais. Trechos e rodovias federais inteiras passaram a integrar 

os programas estaduais de concessão ou de desestatização, como também eram 

chamados. 

As concessões federais tiveram início em dezembro de 1994, quando o primeiro 

contrato de concessão foi assinado pelo Departamento Nacional de Estradas e 

Rodagem – DNER e a Concessionária da Ponte Rio-Niterói. Enquanto as concessões 

estaduais selecionavam o concessionário a partir do maior valor de outorga a um 

preço de pedágio fixo e estipulado no edital, as concessões federais optaram pelo 

modelo de disputa baseado no menor valor de pedágio (IPEA, 2018). 

Atualmente o modelo da concessão rodoviária está consolidado no país, deixando 

para trás outras tentativas que se mostraram frustradas de captação de recursos 

para a realização de reforma, expansão e conservação das estradas brasileiras (p. 

ex.: criação de taxas e fundos financeiros específicos e selo pedágio). São 

11.191,1 km federais (fonte: ANTT) e 8.401 km no Estado de São Paulo (fonte: 

ARTESP) concedidos, cujos contratos estão sob gestão das respectivas agências 

reguladoras.  

No Estado de São Paulo, a ARTESP como forma de medir a qualidade dos serviços 

prestados pelas concessionárias e de fomentar a melhoria no seu desempenho, 

idealizou o Prêmio Concessionária do Ano há cinco anos. De acordo com os dados 

divulgados da edição relativa ao ano de 2018, a concessionária Renovia que opera 

e administra 345 km de rodovias na região de Campinas, foi vencedora5. 

No âmbito federal, a ANTT realiza a Pesquisa de Satisfação dos Usuários, cujo 

relatório mais recente de 2017/2018 aponta que o Índice de Satisfação Brasil (ISB) 

das rodovias concedida atingiu 57,6, menor que o da edição anterior de 2014, cujo 

 
5 Disponível em: http://www.artesp.sp.gov.br/Shared%20Documents/Regulamento-5-Edicao-
Premio-Ano-Base-2018.pdf. Acesso em: 22.01.2019. 

 

http://www.artesp.sp.gov.br/Shared%20Documents/Regulamento-5-Edicao-Premio-Ano-Base-2018.pdf
http://www.artesp.sp.gov.br/Shared%20Documents/Regulamento-5-Edicao-Premio-Ano-Base-2018.pdf
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ISB chegou a 62,06. Há ainda o esforço da Confederação Nacional do Transporte, 

com o objetivo de apresentar um panorama da qualidade das rodovias federais 

(administradas por concessionárias ou não), de produzir relatórios anuais nos 

quais disponibiliza “as características e condições das rodovias pavimentadas 

brasileiras”. No ranking publicado em 2018, a primeira rodovia que não tinha pelo 

menos 80% da sua extensão formada por trechos concessionados apareceu 

apenas na 22ª colocação no ranking, a rodovia Curitiba PR-Porto Alegre7. 

O perfil das concessionárias é bastante heterogêneo em porte e origem de capital, 

com a presença de grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes tamanhos. As 

empresas brasileiras são em sua maioria especializada nesse serviço que, em que 

pese terem sua origem no setor de construção, já acumulam relevante experiência 

e expertise no setor, com administração e receitas para investimento de maneira 

desvinculada dos principais acionistas. Algumas delas contam com ações 

comercializadas na Brasil, Bolsa e Balcão – Bovespa e instituições financeiras no 

quadro de sócios. Embora a presença de empresas estrangeiras tenha oscilado ao 

longo dos anos, ela sempre foi verificada, mostrando-se o mercado nacional de 

concessão rodoviária como uma opção viável para investidores estrangeiros 

(espanhóis, italianos e canadenses). 

Ao longo dos anos verificou-se o ingresso de novos grupos de empresas nesse 

mercado, o qual permite aprendizado rápido do seu funcionamento com baixa 

complexidade na prestação, especialmente ao longo da operação após as principais 

obras. Nos leilões federais mais recentes não há barreiras à entrada de novos 

grupos, não sendo requisito de qualificação técnica ter experiência prévia anterior 

na exploração desse tipo de infraestrutura. Já na ARTESP, a exigência de atestados 

 
6 Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/textogeral/Pesquisa_de_Satisfacao_dos_Usuarios_Transport_Users_Satisfa
ction_Survey.html. Acesso: 23.01.2018. 
7 Disponível em: 

http://cms.pesquisarodovias.cnt.org.br//PDFs/ligacoes_rodoviarias_ranking_pesquisa_cnt_rodovias
_2018.pdf. Acesso em: 23.01.2018 

http://www.antt.gov.br/textogeral/Pesquisa_de_Satisfacao_dos_Usuarios_Transport_Users_Satisfaction_Survey.html
http://www.antt.gov.br/textogeral/Pesquisa_de_Satisfacao_dos_Usuarios_Transport_Users_Satisfaction_Survey.html
http://cms.pesquisarodovias.cnt.org.br/PDFs/ligacoes_rodoviarias_ranking_pesquisa_cnt_rodovias_2018.pdf
http://cms.pesquisarodovias.cnt.org.br/PDFs/ligacoes_rodoviarias_ranking_pesquisa_cnt_rodovias_2018.pdf
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oscilou nas últimas rodadas; há algumas rodadas o atestado de capacidade técnica 

não era mais necessário, voltando a ser nas licitações mais recentes. 

Com relação ao nível de litigiosidade no setor, no âmbito federal, em pesquisa 

encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça, foram levantados dados de 

medidas judiciais em que a ANTT apresentava 10 casos concluídos no judiciário e 

98 em andamento, de acordo com dados de agosto de 2010. Dos casos em que 

há decisões judiciais terminativas, em 90% deles houve a confirmação da decisão 

da agência pelo judiciário. Esse resultado confirma as conclusões do referido 

estudo para as demais agências federais e o CADE. Analisando o total de casos 

judicializados envolvendo a ANTT (118), até a decisão final verificou-se frequentes 

e indesejadas mudanças de entendimento sobre a decisão administrativa da 

agência ao longo do processo judicial em todas as suas instâncias. A referida 

pesquisa aponta para a incerteza jurídica no ambiente regulatório e especialmente 

para aqueles que recorrem ao judiciário para suprir omissões ou deficiências nas 

decisões das agências (MARANHÃO, AZEVEDO e FERRAZ JUNIOR, 2014:134). 

2.3. Metrô 

O setor-alvo de concessão metroviária é a concessão estadual da exploração 

econômica dos serviços de transporte por meio do metrô, com ou sem a obrigação 

de construção da infraestrutura. A remuneração da concessionária é obtida a partir 

da tarifa paga pelo usuário, na concessão comum, ou também pela 

contraprestação paga pelo Estado, na concessão patrocinada.  

Os grupos econômicos que atuam nesse setor são eminentemente nacionais, 

compostos por empresas tradicionalmente dos setores de transporte e construção. 

Empresas estrangeiras demonstram pouco interesse inclusive na fase licitatória, 

diferentemente dos demais setores-alvo (infraestrutura aeroportuária e 

rodoviária), pois sequer há uma efetiva participação com apresentação de 

propostas e disputas acirradas. 



 

28 
 

Em sua maioria, os contratos são recentes, tendo sido um deles encerrado 

prematuramente antes mesmo de finalizada a obra para construção da 

infraestrutura por problemas de crédito. O primeiro contrato é do Metrô do Rio de 

Janeiro (1998), seguido pelo da linha 4 do metrô de São Paulo (2006), linha 6 de 

São Paulo (2013) e o metrô de Salvador (2013). Há ainda casos em que houve a 

tentativa de se realizar licitações, porém foi suspensa pelos órgãos de controle por 

suspeita de irregularidades como é o caso de Curitiba. 

Não foi possível encontrar dados acerca da qualidade dos serviços oferecidos pelas 

concessionárias. Uma justificativa para isso é o baixo número de infraestrutura 

concedida à administração e gestão da iniciativa privada. 

Levando em consideração o pequeno número de concessões verificadas, e as 

questões que já foram judicializadas e ainda pendem de decisão judicial, é possível 

identificar um alto nível de litigiosidade no setor. O caso da Linha 6 do metrô de 

São Paulo reflete o papel central que o poder judiciário assumiu na continuidade 

da concessão.  

Em 2018, a concessionária da Linha 6 do Metrô de São Paulo requereu 

judicialmente a rescisão contratual por atraso no cumprimento de obrigações 

atribuídas ao poder concedente (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) 

relacionadas à desapropriação de áreas que seriam necessárias para a execução 

das obras previstas no contrato e por impossibilidade de contratar financiamento 

do BNDES por alterações na política do banco nos últimos anos, inviabilizando a 

manutenção do contrato. Outros aspectos que afetam a continuidade do contrato 

na perspectiva da Concessionária é a omissão do poder concedente em apreciar 

seu pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e em apresentar novo cronograma 

de implementação do objeto contratual. O poder concedente por sua vez alega que 

vem cumprindo no ritmo dos processos de desapropriação suas obrigações, e a 

paralisação da obra se deu por conveniência da concessionária, pois teria sido 

possível avançar a obra mesmo com algumas áreas ainda não liberadas. Além 

disso, as dificuldades da Concessionária em obter financiamento de longo prazo 
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junto a instituições financeiras decorreria de risco reputacional das acionistas, não 

sendo responsabilidade do poder concedente. O pedido de tutela de urgência na 

referida ação foi negado em fevereiro de 2018 e o processo se encontra na fase 

inicial da produção de prova pericial. Não obstante a judicialização da questão pela 

concessionária, o poder concedente decretou a caducidade da concessão em 

dezembro de 2018 (Decreto Estadual 63.915/2018) e os efeitos que seriam 

produzidos a partir de agosto de 2019 foram prorrogados até fevereiro de 2020 

(Decreto Estadual 64.572/2019).  
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3. As percepções sobre a regulação da infraestrutura de 

transporte e mobilidade no Brasil 

3.1. Análise dos Resultados: os entraves para o investimento 

privado em infraestrutura de transporte e mobilidade no Brasil 

É unânime entre os agentes consultados a percepção de que há grande interesse 

da iniciativa privada (nacional ou estrangeira) em investir na infraestrutura de 

transporte e mobilidade no Brasil. As respostas remetem ao interesse da iniciativa 

privada nos procedimentos licitatórios promovidos pelo poder público, bem como 

nas experiências pessoais dos entrevistados ora como investidores, ora como 

financiadores das variadas nacionalidades que veem o Brasil como um mercado 

existente ou em potencial. 

O principal fator de atração dos investimentos seria a rentabilidade esperada nos 

setores-alvo, buscando retornos expressivos em comparação a outros mercados 

de infraestrutura e de transportes em outros países. Outros motivos mencionados 

seriam o potencial de crescimento do país, o grande mercado consumidor e, 

fundamentalmente, a percepção de que há muitas oportunidades, materializadas 

em ativos com preço baixo. 

Se isso é verdade, por que, então, ainda há um considerável déficit de 

infraestrutura no transporte e mobilidade? Quais são os principais entraves à 

expansão e ao desenvolvimento dos setores-alvo? 

As percepções mais fortemente identificadas como entraves ao investimento 

privado em transporte e mobilidade no Brasil dizem respeito (i) à fonte de recursos 

para investir em infraestrutura, (ii) à atuação das agências reguladoras e a 

insegurança jurídica quanto às decisões regulatórias, e (iii) a aspectos que tocam 

as condições creditícias e de gestão da taxa de câmbio pelas concessionárias. 

O primeiro entrave percebido na pesquisa diz respeito ao consenso quanto à 

escassez de recursos públicos para suprir a demanda por infraestrutura de 
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transporte e mobilidade no país. Essa percepção generalizada de todos os 

consultados justificaria o esforço em aperfeiçoar as modelagens adotadas nas 

concessões comum e PPP para viabilizar a realização de investimentos pela 

iniciativa privada nacional e internacional. 

O segundo entrave se relaciona diretamente ao funcionamento das agências 

reguladoras. É quase unânime entre as percepções registradas na pesquisa que as 

agências reguladoras sofrem interferência política do Governo Federal/Estadual ou 

do Congresso Nacional/Assembleias na sua atuação e esse fator afeta 

sensivelmente a decisão de investimento dos agentes privados. 

Nem mesmo os entrevistados do então Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil, Casa Civil/PPI e Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado 

de São Paulo tiveram problemas em confirmar tal interferência, revelando certa 

acomodação dessa falha no ambiente regulatório, tornando sua mudança mais 

difícil. As respectivas leis de criação atribuem às agências reguladoras regime 

autárquico especial “caracterizado pela independência administrativa, autonomia 

financeira e funcional e mandato fixo de seus dirigentes”, o que foi considerado 

algo apenas observado em tese; a prática, na percepção dos entrevistados e 

consultados, mostra exatamente o contrário. 

Se a naturalidade em relatar a interferência política indevida nas agências 

reguladoras revela que a reversão desse quadro será extremamente difícil no curto 

e médio prazos, a alternativa às agências não seria diferente. Alguns entrevistados 

da iniciativa privada, ao serem questionados se a existência de uma agência 

reguladora impactava a sua decisão de investir em infraestrutura, responderam 

afirmativamente, desde que a agência fosse efetivamente uma entidade técnica e 

autônoma, blindada das vicissitudes da política, cujas ambições político-partidária 

costumam influenciar a tomada de decisão em detrimento de outros valores (p. 

ex.: qualidade do serviço e higidez do mercado para manter o investimento privado 

no setor).  
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Caso não fossem essas as condições de criação e funcionamento da agência, sua 

presença não seria bem-vinda a esses consultados. Houve quem preferisse que as 

agências sequer existissem, pois, a realidade teria demonstrado que suas atuações 

não têm sido no sentido pretendido pelas respectivas leis. Afinal, “há o que a lei 

prevê e o que ocorre na prática; são situações completamente distintas uma da 

outra” no ambiente regulatório no Brasil.  

Colocações nesse sentido denotam como as agências reguladoras e seu 

funcionamento são percebidos pelos consultados e como esses elementos 

contribuem para aumentar os custos de transação para o particular. Nessa linha 

de raciocínio, as agências passam a ser apenas mais um intermediário até o efetivo 

tomador de decisão, quando, na sua inexistência, poderia se restringir a apenas 

um agente (o poder concedente “original”, pessoa política identificada pela 

Constituição Federal como titular dos serviços e infraestrutura objeto da 

concessão). 

Por outro lado, o fato de a interferência política parecer ser algo consolidado na 

percepção dos entrevistados, pode provocar reflexões sobre a conveniência para 

a iniciativa privada de haver essa interferência. Por exemplo, há uma vasta 

literatura que trata das ideias de conexões políticas e Revolving Doors em 

ambientes regulatórios (Albalate et al., 2017; Edwards e Waverman, 2006; Engel, 

Fischer e Galetovic, 2006; Hauge, Jamison e Prieger, 2012). Muitas vezes o que a 

iniciativa privada busca não é necessariamente a captura das agências ou 

favoritismo, mas uma melhor interlocução com o poder público para resolver 

problemas, principalmente, de execução contratual. 

Os agentes consultados não têm a ingenuidade de idealizar as agências 

reguladoras como instâncias decisórias puramente técnicas ou formadas por uma 

burocracia capaz de controlar as decisões por vezes irracionais do corpo político. 

Nem foi esse o propósito da criação das agências, cuja origem concebeu estruturas 

técnicas que mesmo enfrentando intervenção política seriam autônomas e 
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incumbidas de minimizar falhas de mercado e regular a prestação de serviço em 

regime de monopólio natural ou quase natural (BRESSER PEREIRA, 1997).  

Visão mais conectada com a realidade do ambiente político-regulatório de estados 

democráticos aponta para as agências reguladoras assumirem papel de executores 

técnicos e especializados nas questões postas para sua apreciação conforme for a 

definição das políticas públicas pelo corpo político do país. Um dos argumentos 

para a adoção do modelo regulatório apontado pela doutrina especializada 

(MCCUBBINS; NOLL; WEINGAST, 1987) e que a pesquisa indica como não sendo 

aplicável à realidade brasileira é quanto à possibilidade de as agências assumirem 

o custo político das decisões regulatórias no lugar do poder executivo central. 

Quando uma agência reguladora decide autorizar o reajuste da tarifa de transporte 

nos termos estipulados no contrato, os protestos dos usuários se voltam para o 

chefe do poder executivo e, não, para a agência. Vale apontar que as agências, na 

divisão da competência decisória sobre o setor com o poder executivo central, 

poderiam suportar a impopularidade das decisões regulatórias perante os usuários 

dos serviços públicos concedidos e, assim, assumir uma nova função diante do 

poder executivo central. 

Um dos motivos para essa ausência de percepção entre os entrevistados pode 

estar relacionado ao fato de que há no Brasil pouca transferência desse capital 

político às agências. Mantem-se uma percepção de que as concessões, sobretudo 

quando exitosas, foram resultado do trabalho do poder executivo central e não das 

agências reguladoras responsáveis por propor e executar o modelo de concessão, 

bem como por gerir o contrato de concessão ao longo dos anos. 

Outro motivo para explicar o olhar negativo com que as agências reguladoras são 

percebidas é a baixa participação de organismos de representação da sociedade 

civil organizada nos processos regulatórios (p. ex.: consultas e audiências públicas 

para discussão dos modelos de concessão adotados no setor). Se entidades como 

Fundação Procon, Proteste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC e até mesmo a Associação 
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Brasileira das Empresas Aéreas – ABEAR, com abrangência nacional, participassem 

dos estágios iniciais das concessões, questões como qualidade dos serviços, 

reajuste tarifário anual e alteração contratual para inclusão de novos 

investimentos seriam mais bem compreendidos pela população em geral.  

Os usuários se tornariam partícipes das concessões e fiscais da execução 

contratual por interesse direto. A tecnologia já é um importante aliado para que o 

usuário vocalize sua insatisfação com a prestação dos serviços públicos aos entes 

competentes em outros países e tem sido paulatinamente adotada por algumas 

administrações com casos bem-sucedidos de aproximação dos usuários com os 

entes públicos responsáveis pela fiscalização e gestão de uma concessão, em 

especial em municípios, a qual pode ser expandida para os serviços públicos de 

âmbito federal como rodovias federais. Essa ausência de presença ou, em alguns 

casos, de qualidade das contribuições para o debate impacta também a atuação 

dos órgãos de controle, os quais se veem influenciados pelos argumentos desses 

organismos e não raro ignora os interesses dos usuários no médio e longo prazo 

conforme é apontado na seção 3.6. 

Também se destacou a importância da área técnica das agências nas percepções 

registradas. Dentre aqueles que têm atuação direta com as agências reguladoras, 

as respectivas áreas técnicas foram consideradas figuras importantes no processo 

decisório das agências. Um dos dirigentes das agências federais afirmou que, em 

sua experiência, 99% dos casos levados à apreciação do colegiado seguiram a 

opinião recomendada pela área técnica, com apenas alguns poucos casos 

particulares que fugiram desse padrão. 

O corpo técnico pode constituir uma barreira interna da agência à interferência 

política, inclusive como solução para as indicações de cunho político para o cargo 

de dirigente das agências. Contudo, para que ele seja capaz de neutralizar essa 

interferência, é necessário fortalecê-lo, conforme indicamos na seção 3.3. 
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Em que pese a equipe técnica ser de fundamental importância, é importante 

também não assumir que servidores e funcionários de carreira teriam isenção total 

frente a convicções político-partidárias pessoais. Houve sugestão de um dos 

entrevistados para que as diretorias tivessem três dos cinco diretores nomeados 

pelo chefe do poder executivo dentre os membros do quadro de funcionários ou 

servidores de carreira das áreas técnicas. Essa alternativa eliminaria a indicação 

de dirigentes sem conhecimento sobre o setor, porém traria consigo outros 

problemas como a introdução de componente relevante para a área técnica de 

competição entre si para a nomeação por um ou outro chefe do poder executivo, 

o que certamente influenciaria nas recomendações presumidamente imparciais em 

momento anterior e posterior ao seu mandato. 

Além disso, também foi fortemente destacada a preocupação dos agentes 

consultados quanto ao ambiente de insegurança jurídica em que as agências 

reguladoras estão inseridas. Constantes interferências dos órgãos de controle e do 

poder judiciário no processo regulatório tornam ainda mais complexa a relação 

entre concessionária e agência reguladora gerando, por vezes, ineficiências no 

ambiente regulatório para todos os stakeholders.  

O terceiro entrave que desponta de maneira quase unânime entre as percepções 

consultadas guarda relação com a capacidade de as concessionárias obterem 

crédito para fazer frente aos investimentos exigidos nos contratos de concessão, 

o que é agravado pela questão cambial. A criação de mecanismos que permitam 

a mitigação desse efeito cambial adverso foi alternativa percebida como positiva 

pela grande maioria dos consultados, porém fortemente rechaçada por outros. 

Aqueles entrevistados que descartam qualquer mecanismo público de mitigação 

desse risco apontam que se fosse possível estabelecer algum tipo de mitigação, o 

custo disso seria de alguma forma refletido como um acréscimo em termos de 

custos para o ativo licitado e, com isso, tarifas mais elevadas para o usuário no 

longo prazo. 
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Em que pese o tema da pesquisa e a alta especialidade dos entrevistados e 

consultados escolhidos, chama a atenção o fato de não ser consenso que a 

concessão é uma modalidade consolidada de prestação de serviços pela iniciativa 

privada. Embora haja no país relevante experiência nesse campo, especialmente 

desde a Lei 8.987/1995 (Lei Geral de Serviços Públicos) e a Lei 9.277/1996 

(autoriza a delegação pela União de rodovias e portos aos municípios, estados e 

Distrito Federal), as percepções registradas na pesquisa divergem quanto ao grau 

de consolidação das concessões, sobre as mudanças ocorridas nos projetos em 

andamento e sobre a própria delegação de atividades públicas para o particular 

por razões ideológicas.  

Verifica-se, mesmo no grupo altamente especializado e envolvido em alguma das 

etapas da concessão, desconhecimento dos agentes de partes importantes sobre 

a viabilidade da concessão. Por exemplo, membros dos órgãos de controle 

consultados desconhecem os entraves relativos a financiamento ou a exposição ao 

risco cambial, ponto sensível da perspectiva das concessionárias, da mesma forma 

que representantes das concessionárias ouvidos não compreendem como válida a 

necessidade de análise prévia dos editais e minutas de contrato pelos órgãos de 

controle para conferir maior conforto à atuação presente e futura do poder 

concedente, desconforto manifestado por alguns membros das agências 

reguladoras. 

No âmbito do Estado de São Paulo, é possível identificar uma forte tendência a 

relativizar a consolidação da concessão como modelo de exploração da 

infraestrutura, o que não é possível nos demais grupos, cujas respostas aparecem 

distribuídas entre “consolidada” (MTPAC, Casa Civil/PPI, ANTT, ANAC, TCU, TCE-

SP, PF, MPE-SP, financiadores, concessionárias) e “não consolidada” (Secretaria 

de Transportes de São Paulo, ARTESP, ANTT, ANAC). Ainda que a percepção de 

não reconhecer a consolidação da concessão tenha sido expressiva, ao longo das 

demais respostas, não houve tendência a rechaçá-la ou substitui-la por outra 

modalidade de exploração. Nesse sentido, os comentários e respostas das 
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entrevistas realizadas não apontaram qualquer sugestão de supressão dessa 

modalidade e, sim, sugestões para seu aprimoramento. 

Dado o diagnóstico sobre os principais obstáculos para a atração de investimento 

em infraestrutura de transporte e mobilidade a partir da percepção dos agentes 

entrevistados, a cada seção serão apresentadas propostas voltadas para mitigar 

as dificuldades identificadas. 

Propostas 

Fortalecimento das agências reguladoras e divulgação dos benefícios das 

concessões 

Recomenda-se a realização de ampla divulgação para a sociedade e, em especial, 

para os organismos de representação da sociedade civil sobre os benefícios da 

concessão como modalidade capaz de viabilizar o investimento privado em 

infraestrutura de transporte e mobilidade urbana no país. Entende-se que, assim, 

será possível haver o reconhecimento da importância da concessão pelos atores 

do ambiente regulatório e sobretudo seus usuários. A concessão é um modelo 

eficiente em gastos públicos na medida em que o pagamento de tarifas pelos 

usuários elimina distorções que outro modelo promoveria como, por exemplo, a 

sociedade em geral ter de arcar desproporcionalmente com os custos de 

construção e manutenção de infraestrutura que sequer é utilizada por todos os 

cidadãos. 

3.2. As percepções sobre a estrutura regulatória: os poderes 

concedentes e os agentes reguladores 

À época da criação das primeiras agências reguladoras no âmbito federal e 

estadual havia um consenso de que sua criação seria uma sinalização para o 

mercado sobre a criação de entidades técnicas e especializadas em um setor, 

abrigadas das ingerências político-partidárias, capazes de arbitrar os conflitos 

entre agentes e usuários, e independentes administrativa e financeiramente do 
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poder executivo central. A elas foi conferida a atribuição de propor os modelos de 

exploração da infraestrutura concedida ao poder executivo central, realizar as 

licitações para a escolha da concessionária, definir os níveis de qualidade dos 

serviços oferecidos aos usuários, disciplinar as formas de remuneração das 

concessionárias e conduzir os procedimentos de reequilíbrio e de aplicação de 

sanção, entre outras funções. 

A pesquisa aponta que a percepção do mercado acerca do compromisso regulatório 

assumido à época da criação das agências não se mantém, não pelo menos em 

relação à ausência de interferência política. As concessionárias, investidores 

institucionais e financiadores responderam que consideram haver interferência do 

poder executivo e do poder legislativo na atuação das agências nacionais e 

estaduais, com respostas que demonstraram ênfase para uma alta interferência 

na percepção dos consultados. 

As interferências são percebidas como negativas por todos os consultados, 

inclusive pelo poder executivo que poderia considerar necessária sua atuação para 

correção de eventuais falhas na execução das funções regulatórias pelas agências, 

levando em conta a tensão entre essas duas esferas administrativas. 

As percepções dos consultados confirmam que as interferências políticas nas 

agências reguladoras variam no tempo, apesar de as respostas não terem sido 

conclusivas em identificar um padrão sobre a existência de um grau de influência 

maior ou menor a depender de eventos como mudança de gestão política liderada 

por partidos políticos rivais (2003-2004) ou até mesmo o início da Operação Lava 

Jato iniciada em 2014. De maneira geral, há percepção de um aumento nas duas 

últimas gestões presidenciais das interferências políticas e alguns entrevistados se 

referiram ao aparelhamento por partidos políticos, como crítica à ausência de 

capacidade técnica dos dirigentes nomeados nos últimos anos nas agências 

federais. 
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As agências são entidades integrantes da administração pública indireta de um 

ente federativo submetida ao regime autárquico especial. O caráter especial que a 

difere de outras autarquias dentro da estrutura administrativa é a independência 

administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica em 

relação ao chefe do poder executivo ao qual está vinculada e mandatos fixos e não 

coincidentes de seus dirigentes. Esses são nomeados pelo chefe do poder 

executivo, após serem sabatinados pelo poder legislativo (se, em âmbito federal, 

pelo Senado Federal). Os mandatos dos dirigentes são intercalados entre si e não 

coincidentes com os mandatos dos chefes do poder executivo, de maneira que o 

governante inicia o seu mandato tendo nas agências dirigentes indicados pelo 

mandatário anterior. Por este desenho institucional, procura-se assegurar alguma 

separação entre políticas de estado e políticas de governo. 

Pode não existir uma diferença substantiva do conteúdo ou forma da regulação em 

razão da natureza jurídica da entidade que gere uma concessão, a depender de 

como a agência ou as secretarias desempenham suas funções regulatórias. A 

pesquisa mostra, contudo, que, na percepção da maioria dos consultados, a 

existência de uma agência reguladora setorial contribui, em teoria, para a 

qualidade da regulação da infraestrutura em transporte e mobilidade urbana. 

Assim, na percepção das concessionárias, investidores institucionais e 

financiadores ainda que tenham críticas à atuação das agências, como a 

interferência política, o setor se beneficia do seu trabalho. Nesse sentido, pessoas 

tecnicamente especializadas num dado setor dentro de uma estrutura 

administrativa segregada do poder executivo central desempenham melhor a 

atividade regulatória de ordenar o mercado quanto à implementação de políticas 

setoriais, execução dos contratos de concessão, fiscalização do seu cumprimento 

pelas partes, aplicação de penalidades pelo descumprimento de regras legais e 

contratuais e arbitragem de conflitos entre as partes, etc. Essa percepção é 

corroborada pelos órgãos de controle e o próprio poder executivo que reconhece 

ser importante seu distanciamento na execução das políticas setoriais. 
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Na percepção de todos os consultados, a interferência do poder executivo nas 

agências reguladoras se manifesta no contingenciamento dos orçamentos das 

agências e principalmente nas nomeações dos dirigentes com vinculações político-

partidárias. A omissão do poder executivo em realizar as nomeações não foi 

mencionada espontaneamente pelos entrevistados, apesar de já comprovada 

(MARANHÃO, AZEVEDO e FERRAZ JUINOR, 2014). As decisões e modificações de 

decisões tiveram manifestações menos relevantes e bastante distribuídas entre os 

entrevistados. Os órgãos de controle, de maneira coesa, reconhecem interferência 

“alta” ou “muito alta” em relação a orçamento e nomeações (e sua inércia). Essa 

coesão diminui ao tratar de temas como “decisões tomadas” e “modificações”, para 

as quais a intensidade da interferência política na atuação das agências diminui. 

A exceção que chama a atenção é a percepção do atual Ministério da Infraestrutura 

que respondeu que a existência de uma agência reguladora “não afeta a qualidade 

da regulação”. Vinda do Ministério ao qual estão vinculadas às agências 

reguladoras dos setores-alvo, é possível inferir que há certa descrença em relação 

ao valor das atividades dessas agências e que, se a qualidade da regulação é boa, 

esta conclusão decorreria apenas da sua própria atuação e não das agências. 

Outra percepção restrita ao poder executivo é que somente ele entende que a 

qualificação das áreas técnicas das agências é “ruim”, enquanto os demais 

entrevistados responderam “boa”, “muito boa”. A percepção do poder executivo 

destoante dos demais entrevistados sobre a qualificação das áreas técnicas pode 

justificar a exclusão das agências na etapa preliminar de discussões sobre a 

modelagem gestada atualmente pelo poder executivo. Importante considerar que 

o corpo técnico da agência formado por servidores públicos concursados e com 

carreiras estáveis está menos suscetível às interferências políticas do poder 

executivo central, ao contrário dos dirigentes que são nomeados pelo chefe do 

poder executivo e ainda sabatinados pelo Senado Federal, no caso das agências 

federais. Parte das concessionárias também entende que a qualificação das áreas 

técnicas é “regular”, o que pode denotar uma visão crítica em termos da 
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capacidade técnica, mas também pode ser lido como uma crítica à submissão da 

agência a questões políticas. 

Essa percepção reflete o efetivo esvaziamento de competências pelo qual as 

agências reguladoras federais passam com a criação de programas e iniciativas 

pelo Governo Federal para viabilizar concessões em diversos setores, incluindo os 

setores-alvo. Com o intuito de ampliar oportunidades de investimento, garantir a 

expansão com qualidade da infraestrutura pública e tarifas adequadas, assegurar 

a estabilidade e a segurança jurídica com a garantia da mínima intervenção nos 

negócios e investimentos, e fortalecer o papel regulador do Estado e a autonomia 

das entidades estatais de regulação, foi criado o Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI) no âmbito da Presidência da República destinado à ampliação 

e fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada, nos termos da 

Lei 13.334/2016. Sua criação não alterou a prática anterior de gestão de 

concessões e outros projetos de desestatização fora das agências reguladoras.  

Mais recentemente, com a criação do Ministério da Infraestrutura (Medida 

Provisória 870 e Decreto Federal 9.660, ambos de 1º de janeiro de 2019), no qual 

foi absorvida parte relevante da equipe do PPI, fala-se em fortalecimento das 

agências reguladoras na contramão da prática anterior, mas ainda é cedo para 

apontar mudanças no padrão verificado nos últimos anos e captada pela pesquisa. 

Após a finalização da concepção dos projetos, cabe às agências reguladoras a 

condução das licitações e gestão dos contratos de concessão, tarefas por si só 

difíceis e que se tornam ainda mais desafiadoras caso as equipes responsáveis não 

tenham participado do processo de discussão sobre a modelagem da concessão. 

Ao longo da execução, verifica-se desconforto do corpo técnico da agência em 

atuar com autonomia em relação ao poder executivo, predominando ora a 

paralisia, ora a visão estática do contrato de concessão, em oposição a uma visão 

dinâmica de um contrato de longo prazo. Como muitos entrevistados 

mencionaram, “a única certeza ao se assinar um contrato de concessão é que 

eventos imprevisíveis ocorrerão mais cedo ou mais tarde ao longo dos anos”. 
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Comentários sobre a estrutura regulatória 

A interferência política do poder executivo central nas agências reguladoras 

atuantes nos setores-alvos, tal como é percebida pelos atores do ambiente 

regulatório dos setores-alvo, tem sido negativa para o incremento do investimento 

privado no país. As agências, enfraquecidas, não assumiram o papel de 

protagonistas da promoção ao investimento privado em infraestrutura de 

transporte e mobilidade, na medida em que apesar de serem formalmente 

responsáveis por garantir a estabilidade das concessões nos seus setores, 

passaram a ser consideradas custos de transação na dinâmica de relacionamento 

com o poder executivo central, em estrutura semelhante à que vigorava antes da 

criação desse modelo regulatório. 

Passado o período de criação da ANAC e ANTT, verifica-se que o poder executivo 

central não transferiu todo o seu capital político para as agências, o que seria 

fundamental para permitir que essas estruturas pudessem concretizar suas 

missões iniciais. Tampouco houve o fortalecimento das áreas técnicas ao longo 

desses anos, colocando as agências em situação de total vulnerabilidade perante 

a iniciativa privada e o poder executivo central. Essas seriam as forças contra a 

captura das agências pela iniciativa privada. 

Propostas 

Fortalecimento das áreas técnicas das agências 

Aumento na oferta de cursos de capacitação dos técnicos (servidores de carreira) 

oferecidos pela ENAP ou outras instituições de ensino, com apoio econômico ou 

não da iniciativa privada, a fim qualificar o corpo técnico que será responsável pela 

decisão de questões sensíveis à estabilidade das concessões. 

Construção de banco de dados com decisões tomadas e experiência acumulada 

em assuntos específicos abordando tanto aspectos formais (visando a 

transparência e participação dos stakeholders) quanto materiais (parâmetros 
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decisórios próprios de cada setor e infraestrutura regulada) para orientar 

processos decisórios como reequilíbrio econômico-financeiro, aplicação de multa 

por descumprimento contratual, etc. 

Intercâmbio de experiência entre as áreas técnicas das agências para disseminar 

boas práticas regulatórias e conhecimento técnico sobre questões relacionadas 

com concessões de transportes (instrução de processos administrativos sobre 

reequilíbrio econômico-financeiro, mediação de conflitos, celebração de TACs, 

etc.). A iniciativa poderá contar com a colaboração de associação existente como 

a Associação Brasileira de Agências Reguladoras – ABAR, e a Associação Nacional 

das Empresas Administradoras de Aeroportos - ANEAA. 

Criação de conselho consultivo na ANTT e a participação de 

representantes dos usuários nessa instância 

A Lei 10.233/2001 que instituiu a ANTT não previu em sua estrutura organizacional 

um conselho consultivo a ser composto por representantes da sociedade civil 

impactados pela atividade regulatória da agência. Tampouco foi adotado pela ANTT 

outro mecanismo, além da ouvidoria, que pudesse ser utilizado como veículo de 

articulação de interesses dos usuários de transportes terrestre. Nesse sentido, 

recomenda-se a participação institucional direta de organizações representativas 

dos interesses dos usuários finais de rodovias em conselho consultivo. 

Participação de organizações representativas do conselho consultivo da 

ANAC 

A Lei 11.182/2005 que instituiu a ANAC definiu que na sua estrutura básica 

existiria um conselho consultivo. Este é o órgão de participação institucional da 

comunidade civil na agência que assessora a diretoria (art. 20). O Diretor-

Presidente da ANAC preside o Conselho Consultivo, o qual é composto também 

por um membro indicado pelo Comandante da Aeronáutica e por membros 

indicados por organizações representativas da sociedade. São elas: empresas de 

serviços de transporte aéreo, de serviços especializados, de usuários dos serviços 



 

44 
 

aéreos, exploradores de infraestrutura aeroportuária, aviação geral, aeroclubes e 

aerodesporto, indústria aeronáutica e de manutenção aeronáutica, trabalhadores 

do setor, instituições de formação e adestramento de pessoal destinado à aviação 

civil e empresas prestadores e serviços auxiliares (art. 34, §2º do Decreto nº 

5731/2006). A composição é essencialmente voltada para um cenário em que os 

aeroportos eram ainda explorados pela Infraero, e sem foco no usuário da 

infraestrutura aeroportuária.  

Dessa forma, não há participação de qualquer organização representativa dos 

usuários finais dos serviços aéreos de passageiros e carga e tampouco da 

infraestrutura aeroportuária de transporte de passageiros e de cargas. Sua 

participação pode propiciar o desenvolvimento da necessidade de maior percepção 

do enfoque do usuário sobre a forma como a regulação é exercida pela agência. 

3.3. As percepções sobre o regulador: questões estruturais e 

procedimentais 

Na seção anterior, identificou-se na pesquisa que, segundo a percepção dos 

agentes, há intensa interferência política na atuação das agências reguladoras, o 

que impacta negativamente a decisão de investimento da iniciativa privada nos 

setores-alvo. Além da interferência política, outros aspectos sobre a atuação das 

agências foi objeto de questionamento e análise. A ausência de preocupação sobre 

o bem-estar dos usuários (qualidade dos serviços e modicidade tarifária) nas 

decisões das agências segundo as percepções registradas é motivo de 

preocupação. 

De maneira geral, a atuação das agências é percebida de maneira diferente pelos 

eixos e sub-eixos de representantes consultados e nem sempre é positiva. O bem-

estar dos usuários não foi percebido como a principal preocupação das agências 

segundo as percepções captadas pela pesquisa ao serem questionados se as 

agências reguladoras agem de forma equilibrada em relação às três partes 

envolvidas: poder concedente, concessionária ou usuário. 
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Com exceção de representantes de algumas agências, a maioria dos entrevistados, 

incluindo órgãos de controle e iniciativa privada (concessionárias, financiadores e 

investidores institucionais) respondeu negativamente, sustentando que as 

agências reguladoras não atuam em equilíbrio de interesses. As concessionárias 

entendem que as decisões das agências beneficiam o poder concedente; as 

agências, elas mesmas, têm a percepção de que suas decisões beneficiam o poder 

concedente. Os órgãos de controle, por sua vez, entendem que as agências são 

tendenciosas às concessionárias. Os usuários aparecem como aqueles que são 

menos beneficiados quando deveriam ser os mais preservados pela atividade 

regulatória. 

No mesmo sentido, foi percebida a atividade regulatória em relação à modicidade 

tarifária, cujo beneficiário direto é o usuário. Não obstante seja um comando legal, 

a modicidade tarifária não tem sido privilegiada pela área técnica das agências em 

relação à execução contratual, especialmente na percepção das concessionárias. 

A percepção unânime das concessionárias é de que a área técnica das agências 

privilegia a responsabilidade pessoal dos agentes públicos envolvidos sobre outros 

valores como qualidade do serviço prestado, valor também caro ao usuário, e 

continuidade do serviço prestado. 

Da percepção da atividade regulatória captada sobretudo das respostas das 

agências reguladoras, poder executivo e órgãos de controle, é possível igualmente 

afirmar que esta desprestigia os usuários e valoriza outros aspectos. Ainda que a 

atração de investimento tenha um apelo importante em relação ao superávit fiscal, 

é imprescindível que a orientação para a qualidade do serviço no médio e curto 

prazo seja uma diretriz mais importante do que beneficiar uma (concessionária) 

ou outra parte (poder concedente) na relação contratual. Sem o usuário, não 

haveria necessidade de se falar em concessão dos serviços de transporte e 

mobilidade, tampouco em investimento público ou privado. 

Apesar de uma percepção em geral negativa sobre a atuação das agências, as 

áreas técnicas ganham destaque com viés positivo se considerado o problema da 
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interferência política. Na percepção dos consultados, elas apresentam forte 

presença no processo de tomada de decisão regulatória sobre os mais variados e 

relevantes temas. Essa percepção se consubstancia na distribuição das 

competências das respectivas áreas técnicas, a quem cabe na maioria das vezes 

instruir os processos para a posterior decisão dos dirigentes em regime de 

colegiado. Esse é o caso, por exemplo, da Superintendência de Regulação 

Econômica de Aeroportos da ANAC, a quem compete propor à Diretoria Colegiada 

prorrogação da outorga para a exploração de infraestrutura aeroportuária (art. 41, 

I, “c” do anexo à Resolução 381/2016). Em algumas hipóteses, decisão 

administrativa sobre aspecto relevante para o bom andamento da concessão fica 

a cargo da área técnica como, por exemplo, a aplicação de reajuste e revisão de 

tarifas da exploração das concessões rodoviárias federais, cuja competência é da 

Superintendência de Exploração de Infraestrutura Rodoviária da ANTT (art. 46, 

VIII, do anexo I da Resolução 5.810/2018). 

As percepções acima retratam que a área técnica, responsável pela instrução 

processual em temas sobre reequilíbrio ou outras questões relevantes para a 

concessão, tem papel fundamental em manter a tecnicidade das instruções 

processuais em temas relevantes, e na construção de um espaço de confiança para 

tratamento de eventos extraordinários que possam surgir ao longo da concessão.  

A instrução processual a partir de uma abordagem técnica sólida se reflete como 

ônus argumentativo excessivo que a diretoria colegiada assumirá, o qual acaba 

inibindo a mudança de posicionamento por questões meramente políticas. Pois, a 

decisão tomada apenas por razões político-partidárias pelo colegiado ou 

monocraticamente, que pretende reformar o posicionamento da área técnica, 

deverá rebater os argumentos técnicos apresentados ao longo do processo. Isso 

pode ter um efeito, inclusive, em eventuais futuras nomeações de dirigentes. Na 

presença de uma burocracia técnica forte, haveria uma tendência a uma maior 

reflexão por parte do poder executivo na escolha dos nomes a ocuparem tais 

cargos. Neste contexto, provavelmente os profissionais escolhidos teriam perfil 
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mais técnico para que possam estabelecer boa interlocução com a burocracia 

estabelecida. 

Enquanto a qualificação técnica do corpo técnico das agências, de maneira geral, 

foi percebida positivamente, com exceção da opinião do poder executivo, 

explorada acima, o corpo técnico foi majoritariamente mal avaliado por todos os 

eixos dos atores consultados nos processos decisórios sobre temas diretamente 

relacionados às concessionárias (reajuste tarifário, reequilíbrio econômico-

financeiro, processos sancionatórios, processo normativo e modelo de concessão). 

A pesquisa mostra que as agências reguladoras podem se beneficiar da Análise de 

Impacto Regulatório (AIR), instrumento que tem sido incorporado no processo 

decisório das agências brasileiras na última década. Introduzida no contexto 

brasileiro pelo Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para 

Gestão em Regulação (Pro-Reg), a AIR tem sido adotada por diversas agências e 

outras entidades públicas. A Lei 13.848/2019 (Lei das Agências Reguladoras) 

obriga as agências a submeterem propostas de atos normativos e propostas de 

alteração de atos existentes de interesse geral dos agentes econômicos, 

consumidores ou usuários dos serviços prestados, a AIR (art. 6º). No mesmo 

sentido, a Lei 13.874/2019 (Declaração de Direitos de Liberdade Econômica) o faz 

em sentido mais amplo conforme previsão do seu artigo 5º. 

Em paralelo à discussão no âmbito do legislativo, a Subchefia de Análise e 

Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG) da Casa Civil da Presidência 

da República assumiu o compromisso de divulgar, orientar e capacitar as agências 

e seu corpo técnico a adotarem a AIR ao longo de 2017-2018. Seu principal 

resultado foi a elaboração das Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para Elaboração 

de AIR após a realização da Consulta Pública 01/2017, por meio do qual colheu 

contribuições da sociedade civil. 

Apesar dos avanços, verifica-se baixa adoção efetiva da AIR pelas agências 

reguladoras federais. Poucas são aquelas que têm exemplos bem-sucedidos de 
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análises realizadas com a efetiva identificação dos impactos positivos e negativos 

de algumas opções de medidas a serem adotadas pela diretoria colegiada da 

agência e nenhuma desenvolveu mecanismos de monitoramento desses impactos 

ao longo da vigência da norma ou da implementação de uma dada decisão. Essa 

conclusão é retirada do diagnóstico realizado pelo estudo empírico elaborado pelo 

Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional 

- IBRAC com dados referentes a AIRs realizadas por todas as agências federais no 

período compreendido entre janeiro de 2016 até fevereiro de 2017. 

Foram analisadas 34 AIRs elaboradas pela ANAC e ANTT no recorte temporal do 

estudo. Desse total, apenas duas tiveram um procedimento preliminar para coletar 

subsídios para posterior decisão da agência; são elas a AIR sobre taxas de 

depreciação aplicáveis a bens vinculados à prestação do serviço de transporte 

ferroviário de cargas8 e a AIR sobre regras de fretamento no transporte rodoviário 

interestadual e internacional de passageiros9. Há exemplos que destoam das 

práticas de AIR por examinar casos concretos, como a AIR sobre a necessidade de 

novos investimentos no trecho da rodovia BR-153/SP explorado pelo 

Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. e de consequente reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato de concessão10. Apesar de levar suposta 

ampliação da transparência e da oportunidade de participação de todos os 

stakeholders no processo decisório de uma dada concessão, trata-se de 

procedimento que deveria ser adotado em decisões abstratas e não concretas; 

para pedidos de prorrogação e de reequilíbrio econômico-financeiro, para as quais 

as regras de processo administrativo e especialmente de execução contratual 

devem ser aplicadas e prevalecer sobre aquelas relativas à AIR. 

 
8 Disponível em http://www.antt.gov.br/participacao_social/audiencias/006.html. Acesso em: 
29.01.2019. 
9 Disponível em: http://www.antt.gov.br/participacao_social/audiencias/014.html. Acesso em: 
29.01.2019. 
10 Disponível em: http://portal.antt.gov.br/index.php/content/view/46486/006_2016.html#. Acesso 
em: 30.01.2019.  

http://www.antt.gov.br/participacao_social/audiencias/006.html
http://www.antt.gov.br/participacao_social/audiencias/014.html
http://portal.antt.gov.br/index.php/content/view/46486/006_2016.html
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A prática nas agências reguladoras federais tem sido reduzir a AIR a um formulário, 

que se limita a expor a fundamentação da decisão regulatória previamente definida 

pelos tomador de decisão, sem qualquer levantamento de dados para subsidiar a 

tomada de decisão das agências, nem a realização de comparação entre dos custos 

e benefícios de duas ou mais opções de decisões regulatórias. 

A AIR é procedimento que permite orientar o processo decisório dos dirigentes das 

agências reguladoras, uma vez que exige que a área técnica, responsável pela 

instrução processual e elaboração de recomendação técnica ao colegiado, realize 

comparação entre diferentes opções regulatórias a partir de dados e evidências 

sobre seus custos e benefícios. É uma ferramenta regulatória de tomada de decisão 

baseada em evidências. 

Na AIR estariam presentes as já consolidadas práticas de audiência e consulta 

públicas, mas a elas não se limitaria. Há outras formas de participação dos 

stakeholders, a fim de reduzir a assimetria de informação entre regulado, 

regulador e usuários. Além disso, ao longo da AIR, são levantados dados e 

experiência de outras entidades, nacionais e estrangeiras, sobre o tema com o 

intuito de mensurar quantitativa e qualitativamente os impactos que inicialmente 

se vislumbra para as possíveis decisões regulatórias. Esse procedimento deve ser 

conduzido pela área técnica de uma agência, com a participação dos agentes 

regulados, usuários e poder executivo central, bem como qualquer outro 

interessado. 

Na percepção da maioria dos consultados, a adoção da AIR pelas agências 

reguladoras poderia beneficiar o processo de tomada de decisão por essas 

entidades. Contudo, foi relevante o número de entrevistados tanto da iniciativa 

privada quanto do poder público (órgãos de controle e poder executivo central) 

que demonstraram relativo desconhecimento acerca dessa ferramenta regulatória. 

Esse dado sugere que seja importante a conscientização não apenas das agências 

reguladoras quanto à sua adoção, mas também da iniciativa privada e dos órgãos 
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de controle para que haja efetiva participação e aproveitamento de todo o 

potencial que a AIR poderá gerar para os setores-alvo. 

Se adotada pela agência reguladora, a AIR poderá servir também como um 

instrumento de fortalecimento da equipe técnica responsável. Para tanto, é preciso 

que sua adoção seja efetiva, acarretando investimento na capacitação do corpo 

técnico, na coleta de dados e realização das análises necessárias. Além disso, a 

fim de demonstrar uma ampla adoção dessa ferramenta, as agências costumam 

aplicá-la para toda e qualquer decisão regulatória, de maneira que dispendem 

esforços e custos sem necessidade, pois não produzem qualquer efeito. Este é o 

caso das AIRs produzidas pela ANAC antes de decisões que apenas afetam a 

Embraer, na qualidade de fabricante de aeronave interessada no tema. 

Os consultados de todos os eixos entendem que a própria agência reguladora deve 

arcar com os custos para a realização da AIR, esbarrando na escassez de recursos 

públicos. É importante propor alternativas, afinal, a AIR somente será adotada 

efetivamente quando as agências reguladoras dedicarem tempo e tiverem recursos 

financeiros à disposição para a realização das primeiras ou das mais importantes 

AIRs, como estratégia de capacitação e enraizamento do instrumento. Quer com 

maior investimento de capital humano próprio, quer com contratação de apoio 

especializado externo. 

Comentários sobre o regulador 

A atividade decisória das agências reguladoras dos setores-alvo é marcada pela 

pouca atenção dada ao usuário no contexto da regulação da infraestrutura de 

transporte e mobilidade, em especial nas decisões sobre direitos e deveres da 

concessionária como, por exemplo, aderência a normas de qualidade na prestação 

dos serviços e nas decisões sobre prorrogação das concessões, ou até mesmo na 

apreciação de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro que pode repercutir 

na desvalorização econômica da prestação de serviço público em razão do 
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descumprimento de regras previamente estabelecidas como, por exemplo, 

garantias e remédios processuais.  

Nesse sentido, a AIR deve ser compreendida como uma possibilidade de se 

garantir os interesses dos usuários na medida em que é preciso mensurar o 

impacto de uma dada decisão regulatória em relação a todos os agentes 

possivelmente afetados e o usuário é um relevante agente para temas relativos a 

serviço público. O usuário, no sentido coletivo as diversas pessoas naturais que 

utilizam o serviço público de transporte e mobilidade para se transportar de um 

local a outro, terá voz nesse processo decisório caso se faça ouvir por entidade 

representativa dos seus interesses. 

Propostas 

O usuário como principal interessado no processo decisório das agências 

reguladoras 

Realizar campanhas de conscientização sobre as principais questões regulatórias 

perante entidades representativas desses usuários, inclusive com incentivo à 

participação dessas entidades nos processos de AIR, consultas e audiências 

públicas, agenda regulatória e qualquer outra oportunidade de contribuição com a 

agência reguladora para vocalizar e resguardar os interesses dos usuários. Essas 

medidas tornarão mais presentes os interesses dos usuários dos serviços públicos 

para as agências reguladoras, sua equipe técnica e corpo diretivo.  

Fortalecimento das áreas técnicas das agências 

Realização de cursos de capacitação e incentivo à adoção efetiva da AIR pelas 

agências como ferramenta de fortalecimento das áreas técnicas que poderá servir 

de escudo para impedir os efeitos deletérios da interferência política nas agências. 

Aumento da participação da iniciativa privada no processo decisório das 

agências 
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Atrair a atenção da iniciativa privada para a AIR como ferramenta que possibilita 

diálogo legítimo e institucional entre o poder regulador e o regulado, permite a 

redução de assimetria de informação entre esses atores do ambiente regulatório 

com transferência de experiências, percepções e informações pertinentes ao setor 

e confere à agência reguladora melhores condições para a tomada de uma decisão 

regulatória. 

3.4. As percepções sobre a estabilidade das concessões 

Os contratos de concessão por definição são instrumentos jurídicos voltados a 

regular relações de longo prazo entre poder concedente e concessionária 

envolvendo investimentos iniciais e operacionais significativos para esta última. 

Por isso, a modelagem dos projetos que serão concedidos à iniciativa privada e a 

forma como se dará a disputa por esses mercados repercutem na atração de 

investimentos para o setor. A maneira como essas regras previamente 

estabelecidas serão obedecidas por ambas as partes também é fundamental para 

conferir confiança ao ambiente regulatório para todos os agentes que nele 

interagem direta ou indiretamente. 

As alterações das condições em que foram pactuadas as obrigações de prestação 

dos serviços de transporte e mobilidade são comuns no decorrer dos longos anos 

da concessão. De um lado, há as concessionárias que têm direito à manutenção 

das condições efetivas das propostas apresentadas à época das licitações para 

seleção dos prestadores dos serviços, de outro, os agentes reguladores que devem 

igualmente se ater aos direitos e obrigações assumidas pelas partes e garantir o 

cumprimento a elas. A estabilidade das concessões permeia esses aspectos que 

estão analisados nas subseções a seguir. 

3.4.1.  Até a fase licitatória: alterações na modelagem e nas 

condições da concessão 

Na percepção da maioria dos agentes consultados, as modelagens são alteradas 

“algumas vezes” ou “sempre” a cada nova rodada de licitação em aspectos 
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relevantes como alocação de riscos, definição de obrigações de cada uma das 

partes e determinação do retorno financeiro para a concessionária com o 

investimento de longo prazo. Os agentes percebem que as mudanças sucessivas 

afetam “razoavelmente” ou “muito” a decisão de investimento da iniciativa privada 

nos setores-alvo. 

As mudanças na modelagem das concessões são avaliadas como positivas ou 

negativas a depender do eixo ao qual pertence o consultado ou do objeto de 

alteração. O poder concedente, por exemplo, vê as mudanças em elementos 

essenciais das modelagens (p. ex.: alocação de risco) como parte do aprendizado 

da agência reguladora. Nessa percepção, se nas primeiras concessões 

aeroportuárias era desejável, por exemplo, que a concessionária tivesse como 

acionista a Infraero, nas rodadas mais recentes a estatal não fez mais parte do 

modelo de concessão.  

As concessionárias e alguns outros agentes privados como os financiadores não 

compartilham dessa percepção acerca das mudanças na modelagem das 

concessões. As sucessivas mudanças na modelagem das concessões dentro de um 

dado setor-alvo a cada nova licitação são prejudiciais para a continuidade e a 

perenidade dos investimentos. Esse contraste de percepções revela que a iniciativa 

privada entende que a curva de aprendizado do setor público é baixa, 

demonstrando pouca tolerância para as experimentações propostas. 

A análise pôde demonstrar variações entre representantes dos sub-eixos 

consultados. Por exemplo, para operadora internacional de aeroportos, as 

mudanças foram consideradas positivas e demonstram um aprendizado da ANAC 

ao longo dos últimos seis anos quando as primeiras concessões aeroportuárias 

foram realizadas. Cita o exemplo do Aeroporto de Viracopos, cuja grandiosidade 

do projeto do novo terminal de passageiros não esteve vinculada desde o início a 

um gatilho de demanda, problema que, na sua opinião, teria sido resolvido nas 

rodadas de licitações mais recentes. Para o setor de rodovias, por outro lado, as 

alterações podem significar inconstâncias e mudanças de direcionamento 
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injustificadas das agências reguladoras, gerando ineficiências ao setor, que terá 

de incorporar as mudanças às estruturas existentes. 

Os órgãos de controle entendem como negativa (“ruim” ou “muito ruim”) a 

transferência, para as concessionárias, da obrigação de elaborar os projetos de 

engenharia necessários para a prestação dos serviços. Isso revela um apego 

relevante das percepções desses agentes a uma dinâmica própria das contratações 

regidas pela Lei 8.666/1993. Conforme essa lei, a empresa contratada para 

executar a obra não pode ser responsável pela execução dos projetos de 

engenharia (art. 9º, I). Contudo, há uma tendência em se reconhecer um ganho 

de eficiência em permitir que a empresa responsável pela execução da obra possa 

assumir a responsabilidade também pelo projeto de engenharia. Modificações 

legislativas relacionadas ao Regime Diferenciado de Contratação vão nesse sentido 

(Lei 12.4624/2011). No contexto das concessões é ainda mais abrangente o 

impacto de se transferir ao privado a elaboração desses projetos, pois com isso 

ocorre a transferência também da própria gestão da obra a fim de que seja a mais 

compatível com o nível de serviço exigido pelo poder concedente. Alterações na 

Lei 8.987/1995 foram nesse sentido, permitindo que fossem apresentados apenas 

“elementos do projeto básico” como requisito para a realização de licitações para 

concessão de serviços públicos. No âmbito federal, há ainda a legislação acerca do 

Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), bem como normas de diversos 

entes federativos, que trazem novidades importantes para a apresentação de 

projetos, inclusive com detalhamento sobre métodos construtivos, voltados à 

estruturação de concessões comuns ou PPPs. 

Especificamente sobre a modelagem das PPPs, a falta de garantias adequadas para 

as contraprestações do poder concedente foi o fator que mais influenciou na 

percepção dos agentes consultados. As concessionárias, os investidores 

institucionais, também se concentraram na falta de garantias. Com relação à 

pontualidade do pagamento das contraprestações às concessionárias, a avaliação 

dos agentes consultados apontou que o pagamento “não foi pontual o suficiente”; 
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apenas poucos responderam ser “suficiente”. Grande número dos consultados 

disse não saber responder. Se por um lado o baixo conhecimento sobre o tema se 

mostra compreensível, uma vez que as PPPs são modelagem comumente aplicada 

apenas a parcela das concessões dos setores-alvo, por outro, as PPPs e algumas 

das suas particularidades não são de conhecimento de eixos como os órgãos de 

controle e poder concedente, que precisam ter conhecimento de todos os setores-

alvo. 

Várias alternativas foram sugeridas para a escassez de recursos públicos, que 

acaba por comprometer o pagamento das contraprestações e sua pontualidade. 

Algumas das sugestões foram: (a) vinculação da receita tributária gerada 

diretamente pelos usuários e concessionárias à PPP por meio de mecanismos 

financeiros como aporte público compulsório no mesmo montante arrecadado ou 

a criação de escrow account vinculada ao fundo garantidor; e (b) obtenção de 

empréstimos com organismos multilaterais pelo poder concedente, respeitados os 

níveis de endividamento do poder concedente, com transferência direta para a 

concessionária, sem necessidade de alocação do recurso no orçamento público. 

Comentários sobre a estabilidade das concessões antes da licitação 

Ao longo das concessões realizadas nas últimas décadas é possível verificar o 

aperfeiçoamento da modelagem adotada por cada agência reguladora. As 

alterações decorrem de aperfeiçoamento decorrente da experiência acumulada 

não apenas na elaboração dos editais e documentos e licitação, bem como dos 

desafios com a execução contratual, atingindo a maturidade no caso da concessão 

de rodovias que já passaram por novas rodadas de concessão após o vencimento 

dos primeiros contratos. 

A capacidade de aprendizado decorre sobretudo da área técnica das agências que 

após enfrentar problemas com determinada cláusula ou regra, altera-a nas 

rodadas e programas de concessão seguintes. Mesmo sem alterar as disposições 

semelhantes presente nos contratos já firmados e que serviram de lição, em razão 
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da resistência enfrentada dada a paralisia administrativa motivada pelo forte 

receio de responsabilização do agente público, é preciso reconhecer os avanços 

alcançados pelas agências ANAC e ANTT.  

A curva de aprendizado, no entanto, ainda é baixa e pode ser incrementada na 

medida em que a área técnica das agências se torna mais capacitada e abandona 

dogmas antigos e ultrapassado segundo os quais a atuação do agente público não 

seria passível de erros e, consequentemente, de inovação. 

Proposta 

Fortalecimento das agências reguladoras e a consolidação do aprendizado 

institucional  

Com a maturidade das concessões rodoviárias realizadas há décadas e, em menor 

grau, das concessões aeroportuárias das primeiras rodadas de concessão, é 

necessária a criação de mecanismos de consolidação do aprendizado institucional 

com a memória dos motivos que levaram a cada uma da mudança na modelagem. 

Essa prática mostra-se fundamental para a assimilação e difusão do racional 

adotado para a realização das mudanças, por exemplo, decorrentes de 

necessidade fática, ou entendimento jurisprudencial em sentido contrário à 

disposição desenhada inicialmente para a concessão. 

3.4.2.  Após a fase licitatória: a garantia do equilíbrio econômico-

financeiro como fator essencial para a atração de investimentos 

em infraestrutura 

O período de execução dos contratos é o momento em que o investidor 

efetivamente trabalha para garantir o retorno do seu investimento, esperando 

atingi-lo especialmente após a concessão ter alcançado sua maturidade. Nesse 

sentido, a execução dos contratos nos termos acordados é valor caro para o 

mercado. A concessionária e seus investidores assumem obrigações iniciais no 

início da concessão com o propósito de obter o retorno do seu investimento ao 

final. Caso obrigações não previstas sejam incluídas ou condições de prestação dos 
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serviços sejam alteradas durante a vigência da concessão, suas expectativas de 

retorno do investimento devem ser mantidas. 

Conforme apontado acima, a pesquisa mostra que os mecanismos existentes que 

resguardam o direito de manutenção das condições originais da proposta são 

aplicados pelas agências de maneira insatisfatória para a iniciativa privada, 

enquanto, da perspectiva dos agentes reguladores, são garantidos 

adequadamente às concessionárias o reajuste tarifário, o equilíbrio econômico-

financeiro das concessões e outras garantias. 

A insatisfação se relaciona com o descasamento entre o evento gerador do 

desequilíbrio e a efetiva recomposição do desequilíbrio contratual. Na percepção 

dos entrevistados e consultados, incluindo concessionárias e reguladores, as 

análises de pedidos de reequilíbrio pelas agências não ocorrem simultaneamente 

aos eventos. Quanto ao tempo de duração da análise de um pleito de reequilíbrio 

pelas agências, as concessionárias e as agências reguladoras responderam que é 

superior a doze meses. Apenas o poder executivo indicou que o processo 

administrativo relativo ao pleito de reequilíbrio tem levado tempo inferior, entre 

seis a doze meses. 

Outro fator de insatisfação é quanto à forma como a agência decide realizar as 

alterações contratuais que ocorrem ao longo da concessão: se com a concordância 

da concessionária ou por decisão unilateral da agência reguladora. A alteração 

unilateral é uma prerrogativa do poder público enquanto contratante, 

manifestação das chamadas cláusulas exorbitantes, as quais conferem à parte 

contratual de direito público poderes de intervenção unilateral nos contratos 

administrativos com vistas à satisfação do interesse público. A Lei 8.666/1993 e a 

Lei 8.987/1995 trazem extenso rol dessas prerrogativas. 

A alteração unilateral do contrato de concessão é vista como problemática pela 

maioria dos agentes consultados, resultante de uma falha na modelagem da 

concessão. Essa falha, no caso de grande parte dos projetos mais recentes em 
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âmbito federal, é imputável ao poder executivo central e não à agência reguladora 

afeta. Essa percepção é compartilhada de maneira generalizada por todos os 

entrevistados. E, a possibilidade de alteração contratual por consenso entre as 

partes para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

de concessão é considerada “normal” pela maioria dos entrevistados. 

Dessas percepções sobre as possibilidades de alteração do contrato de concessão 

se extrai uma preferência pelas alterações por acordo entre as partes, 

especialmente por contar com a participação e concordância da concessionária no 

processo de alteração contratual. Essa preferência é compartilhada não só pelas 

concessionárias, mas também pelas agências reguladoras, poder executivo e 

órgãos de controle, financiadores e investidores. As renegociações amigáveis 

acerca do objeto contratual versam sobre alterações no objeto das concessões e 

sobre investimentos adicionais a serem feitos pela concessionária ou, ainda, 

antecipação de investimentos originalmente previstos nos contratos de concessão. 

Os agentes consultados têm a percepção de que ao negociar as agências realizam 

um trabalho tecnicamente “regular” ou “ruim” na percepção das concessionárias, 

e “ruim” na dos órgãos de controle. A resposta “ruim” das concessionárias e dos 

órgãos de controle, apesar de serem idênticas partem de premissas e contextos 

totalmente diferentes. Enquanto as concessionárias entendem que foram 

prejudicadas com reconhecimento parcial ou nulo dos seus direitos, os órgãos de 

controle têm desconfiança de que as agências tenham sido capturadas pelos 

agentes econômicos privados e por isso os tenha beneficiado sem motivação 

plausível nesses processos administrativos, em prejuízo do erário que sequer tem 

envolvimento direto com a prestação dos serviços públicos concedidos que são 

suportados exclusivamente pelas tarifas pagas pelos usuários dos serviços públicos 

e receitas acessórias das concessionárias. 

Na percepção das próprias agências reguladoras, as renegociações são “boas” ou 

“regulares”. Quanto à natureza das renegociações conduzidas pelas agências 

reguladoras, há ainda uma percepção de serem “técnicas” da perspectiva das 
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agências e “políticas” na dos órgãos de controle. Dentre as concessionárias, houve 

quem entendesse ser uma condução “técnica” e quem entendesse ser “política”, 

manifestando percepção bastante variada. 

Outra possível interpretação em relação à alteração unilateral do contrato de 

concessão e das alterações consensuais seria um relativo abandono de uma 

percepção estática acerca do contrato de concessão que se sobressai em relação 

a uma percepção mais dinâmica, em função do seu objeto e da sua duração. O 

objeto de uma concessão está naturalmente suscetível às oscilações sociais e 

econômicas ao longo da execução contratual.  

As concessões tendem a ser de longo prazo, deixando a critério da análise de 

viabilidade econômica de cada projeto a determinação da sua vigência, diante da 

ausência de limite legal máximo. Da perspectiva econômica, a concessão deve 

durar tempo suficiente para amortizar os investimentos a cargo da concessionária 

previstos no contrato, sob pena de se falar em enriquecimento ilícito por parte do 

poder concedente. 

A prerrogativa do poder concedente de alterar o contrato unilateralmente e a 

possibilidade de alteração amigável por acordo das partes são mecanismos 

previstos na Lei 8.987/1997 para que seja possível estabilizar as concessões diante 

das comuns mudanças que podem ocorrer ao longo da execução. Ainda que não 

conhecidas à época da licitação ou, se conhecidas, de consequências imprevisíveis, 

os agentes consultados reconhecem que alterações contratuais podem ocorrer, 

mas apresentam uma percepção negativa de uma alteração unilateral conduzida 

pela agência reguladora sem o envolvimento da concessionária. 

Uma vez renegociado o contrato de concessão por acordo entre as partes, as 

concessionárias e as agências reconhecem que “na maioria das vezes” ou “sempre” 

elas cumprem o negociado com as partes, com visão mais negativa percebida da 

agência em relação à concessionária, com a inclusão de que “algumas vezes” as 

concessionárias cumprem o negociado. Os órgãos de controle também 
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apresentaram posicionamento mais positivo em relação à capacidade de as 

agências reguladoras manterem o compromisso com as concessionárias em 

comparação com a opinião dos órgãos de controle sobre as concessionárias em 

relação às agências. 

É possível concluir também que uma compreensão restritiva da manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão ainda pode perdurar 

entre os agentes consultados, notadamente entre os representantes do poder 

público. É nesse sentido que os órgãos de controle fazem uma crítica à atuação 

das agências reguladoras ao considerar que a decisão regulatória é tendente a 

beneficiar as concessionárias em processos de reequilíbrio. Note-se que essa 

percepção dos órgãos de controle não se sustenta ao longo da pesquisa, uma vez 

que as próprias concessionárias costumam judicializar decisões administrativas 

relativas aos pedidos de reequilíbrio negados ou concedidos a menor aos olhos da 

concessionária. 

Comentários sobre o equilíbrio econômico-financeiro das concessões 

Contratos de infraestrutura estabelecidos entre a iniciativa privada e o poder 

público, em sua maioria, são de longo prazo. Devido ao grande horizonte de 

tempo, é extremamente difícil (ou impossível) antecipar todas as contingências e 

intercorrências que podem surgir durante a vigência do contrato. Assim, por 

definição, há uma incompletude contratual no contexto em questão, ou seja, já é 

sabido ex ante que o contrato deverá sofrer mutações ao longo do tempo para 

acomodar não somente mudanças nas condições da prestação do serviço em si, 

como também de choques macroeconômicos e alterações na legislação ou 

parâmetros regulatórios. 

Em grande medida, estas mudanças contratuais têm sido feitas por negociação 

entre as partes, iniciativa privada e setor público, por meio de ritos administrativos 

previstos em lei. Porém, estes procedimentos de acompanhamento e negociação 
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de contratos de concessão demoram para atingir seu objetivo fundamental de 

garantir equilíbrio econômico-financeiro às partes e qualidade do serviço prestado. 

Processos de revisão tarifária nos setores-alvo, por exemplo, apesar da alegação 

de existência de publicidade a todos os atos administrativos e notas técnicas 

emitidas pelo poder público, tendem a ser bastante confusos e a desfavorecer 

stakeholders, como o usuário final. As metodologias usadas, por vezes, são 

confusas ou ultrapassadas. Há dificuldade na replicação de planilhas e resultados 

obtidos pela reguladora e os tempos do rito processual são geralmente exíguos. 

De maneira mais geral, pode-se extrair que há, fundamentalmente, um problema 

de interlocução, comunicação entre agência reguladora e concessionária. Uma 

relação que se baseia, essencialmente, na negociação/renegociação de um 

contrato amplo e bastante longo tende a evoluir mal se as partes não encontram 

a maneira adequada de interagir. Além disso, cabe destacar que a regulação da 

qualidade do serviço prestado ao usuário tende a ser negligenciado pela agência. 

Há de se encontrar uma forma de inter-relacionamento entre a iniciativa privada 

e o setor público que traga mais eficiência e efetividade na condução do contrato 

e, ao mesmo tempo, não ultrapasse limites éticos e legais. As incertezas trazidas 

pela forma atual de interação entre as partes provocam excesso de judicialização 

e paralisia por parte das agências reguladoras. 

Propostas 

Aperfeiçoamento dos ritos administrativos de negociação e revisão 

contratual, buscando maior dinamismo e agilidade nas decisões sobre 

reequilíbrio econômico-financeiro de contratos e qualidade nos serviços 

prestados 

A maior parte dos ritos administrativos que tem como objetivo a obtenção do 

reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão tem caráter estático 

(realizado a cada três ou cinco anos) ou precisam de motivação formal por parte 
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da concessionária junto à agência reguladora, normalmente com resposta somente 

após doze meses da manifestação. A regulação da qualidade dos serviços 

prestados tende a ser negligenciado nestes ritos. 

Criação de mecanismo financeiro para mitigação de riscos das 

concessionárias às flutuações cambiais e aos choques de demanda 

Na maior parte dos modelos de concessão adotados nos setores-alvo, os riscos 

provenientes de flutuações cambiais e choques de demanda ficam totalmente ou 

quase inteiramente alocados à concessionária. Isto torna o processo para a 

obtenção de reequilíbrio econômico-financeiro bastante custoso, já que 

concessionária e agência regulatória tem de negociar caso a caso, em momentos 

provocados por tais choques, em contextos muito específicos. Há algumas 

experiências internacionais que tentam mitigar este problema. O Chile é um caso 

muito interessante a ser observado: de 2000 a 2005, o Chile adotou o chamado 

Mecanismo de Cobertura Cambial (MCC) com o objetivo de reduzir os riscos das 

concessionárias às flutuações do valor da moeda. O funcionamento do MCC se dá 

pelo estabelecimento de uma banda cambial, do peso chileno em relação ao dólar, 

cujo intervalo admitia uma variação de até 10% para mais ou para menos, a partir 

de um valor inicial. Se houvesse variações acima ou abaixo desse intervalo seriam 

acionados mecanismos de ajustes previstos pelo MCC. Havendo variação cambial 

acima de 10% em relação a uma taxa inicial definida a priori, a concessionária 

teria o direito de ser ressarcida pelo poder público. Caso contrário, quando a taxa 

de câmbio apresentasse uma flutuação abaixo de 10% com relação à taxa inicial, 

as receitas extraordinárias arrecadadas com essa apreciação da moeda teriam de 

ser aplicadas pela concessionária em obras adicionais ao projeto contratado. Uma 

grande vantagem deste mecanismo é a clareza das regras de ajuste dos valores 

contratados. Porém, isto pode ser bastante custoso aos cofres públicos e, como 

consequência, para a população como um todo que teria de arcar com isto. 

Também no Chile, há um outro mecanismo que tenta lidar com a incerteza futura 

de forma diferente. Ele tenta resolver problemas de possíveis choques futuros no 
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momento inicial, na escolha do vencedor da concessão. O critério fundamental 

para a escolha da licitante vencedora é a oferta do Menor Valor Presente das 

Receitas (MVPR), que nada mais é do que o cálculo financeiro de um fluxo de caixa, 

contendo estimativas dos valores de investimento e de custeio do projeto ao longo 

do tempo, trazido a valor presente por uma taxa de retorno considerada adequada 

pelo licitante.  

O que diferencia o MVPR dos mecanismos tradicionais é o fato de não haver a 

definição do prazo contratual ex ante. O prazo é variável de acordo com o 

comportamento da demanda e flutuações cambiais ao longo de sua execução. Por 

esse mecanismo o prazo do contrato se encerrará quando for alcançado o valor 

presente das receitas, definido durante a licitação. Uma vantagem do MVPR refere-

se ao mecanismo de financiamento do projeto. A redução do risco de demanda 

fornece maior garantia ao financiador, uma vez que, ainda que haja uma frustração 

da demanda esperada, a receita requerida será alcançada, mesmo que em um 

prazo mais dilatado. 

3.5. As percepções sobre os órgãos de controle: o controle externo 

como fator de impacto para o ambiente regulatório 

Nos últimos anos, os tribunais de conta e os ministérios públicos assumiram papel 

de destaque no ambiente regulatório. Verificou-se um recrudescimento da 

fiscalização da atividade do agente regulador e a ampliação da atividade 

fiscalizatória nos setores-alvo, especialmente pelo TCU. 

O que antes era repressivo, indireto e esporádico na visão da iniciativa privada, 

passou a ser prévio, direto e frequente. A atividade fiscalizatória de 

acompanhamento dos processos de desestatização pelo Tribunal adotou 

protagonismo no ambiente regulatório de maneira a atribuir ao TCU papel 

relevante nas definições de pontos que impactam a decisão de investimento da 

iniciativa privada. 
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Atualmente, o TCU exerce sua competência fiscalizatória com base na Instrução 

Normativa 81/2018, que recentemente alterou a forma como o Tribunal vinha 

realizando a fiscalização dos processos de desestatização da administração pública 

federal (Instruções Normativas 27/1998, 46/2004 e 52/2007), enfatizando neste 

momento o controle prévio de edital de processos de desestatização e de contratos 

ou termos aditivos para a prorrogação ou a renovação de concessões e permissões, 

sem prejuízo de fiscalizações de acompanhamento sempre que julgar necessário 

(art. 1º c/c art. 3º e 10). 

A pesquisa não foi capaz de identificar se na percepção dos consultados, essa 

mudança de postura pelo TCU se deu ao mesmo tempo em que eclodiu a Lava Jato 

em 2014. Por outro lado, da análise das normas que regem a atividade do TCU, é 

possível identificar que desde 1993, com a entrada em vigor da Lei Geral de 

Licitações e Contratações Públicas (Lei 8.666), deu-se aos tribunais de contas a 

possibilidade de interromper o curso das licitações (art. 113, §2º).  

A Lei 8.883/1994, que reformou a Lei 8.666/1993, acabou estipulando o prazo no 

qual os tribunais de contas poderiam realizar essa análise prévia. Autorizou-os a 

fazer o exame dos editais até o dia útil imediatamente anterior à data da entrega 

das propostas pelos interessados. Esse movimento legislativo encontra explicação 

no contexto de criação e discussão legislativa das referidas leis, o qual atendeu às 

denúncias de corrupção nas contratações pública e levaram à queda do primeiro 

Presidente da República democraticamente eleito após a queda do regime militar 

de 1964 (ROSILHO, 2013:113). 

Dessa forma, o aumento da intervenção de um tribunal de contas na forma como 

a Administração Pública contrata não decorre de uma mudança normativa que 

passou a autorizá-los a paralisar o curso de um procedimento licitatório se assim 

julgarem pertinente para a proteção do patrimônio público, mas de uma mudança 

na postura dos próprios tribunais. Pela pesquisa, todavia, os consultados não 

atribuem esse aumento da atuação do TCU no exame prévio de editais às 

denúncias recentes de corrupção nas contratações públicas.  
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A percepção sobre os órgãos de controle e seus efeitos sobre a regulação varia 

conforme o grupo, contudo, é possível afirmar que, para a maioria das opiniões 

identificadas pela pesquisa, a atuação dos órgãos de controle tem sido 

fundamentalmente “fonte de insegurança jurídica e econômica”. Essa opinião é 

partilhada pelos grupos de concessionárias, financiadores, investidores 

institucionais, e pela maioria das agências reguladoras e do poder executivo. Até 

mesmo os órgãos de controle, em autocrítica aos efeitos da fiscalização que 

realizam, responderam que sua atuação pode ser “fonte de insegurança” para a 

regulação e agentes privados que nela atuam. 

O entendimento da atuação dos órgãos de controle como fonte de insegurança 

jurídica encontra correspondência com a percepção desses mesmos agentes em 

relação à extensão da atuação do TCU atualmente. Com exceção dos próprios 

órgãos de controle federais, algumas agências reguladoras e alguns 

representantes do poder executivo, todos os demais grupos consultados 

responderam que a extensão da atuação do TCU hoje é “negativa”. Daqueles que 

responderam que a atuação dos órgãos de controle é “benéfica para o regime de 

concessão”, se destacam os representantes do grupo do poder executivo e 

agências reguladoras. 

A amplitude da atuação do TCU é reprovada porque permite que a atividade de 

controle se substitua à própria atividade regulatória a ser exercida pelo fiscalizado. 

Esse aspecto, combinado com a ausência de apoio (técnico e financeiro) ao gestor 

público alvo da fiscalização em sua defesa pessoal frente a eventual 

questionamento administrativo (controlador) e judicial, enfraquecem o papel das 

agências reguladoras no ambiente regulatório. 

Houve em 2018 tentativa de se reverter esse cenário, com a aprovação pelo 

Congresso Nacional do texto que alterou a Lei de Introdução à Normas do Direito 

Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942). O projeto aprovado, a fim de introduzir 

disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito 

público, previu a possibilidade de o agente público (área técnica e dirigentes de 
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agências incluídos) contar com o apoio da entidade à qual pertence, inclusive nas 

despesas e defesas, em processos que tiver de se defender por ato ou conduta 

praticada no exercício regular de suas competências e em observância ao interesse 

geral (§§ 2º e 3º do artigo 28). No entanto, o conteúdo desses dispositivos foi 

vetado pelo Presidente ao sancionar a Lei 13.655/2018. Na mensagem de veto ao 

Congresso Nacional, o Presidente da República justificou o veto pela ausência de 

especificação da lei quanto às hipóteses em que o apoio seria oferecido, ausência 

de definição na lei do órgão que seria responsável pelo amparo, e pelo dispêndio 

de recursos públicos que poderia impor a cada entidade, com especial preocupação 

para os entes dos Estados e Municípios. O Decreto Federal 9.830/2019 relativiza 

o veto presidencial apenas para a esfera federal permitindo que a Advocacia-Geral 

da União assuma a defesa judicial e extrajudicialmente do agente público federal 

se entender presente a verossimilhança das suas alegações (arts. 14 e 15). 

Torna-se, assim, inevitável às agências reguladoras e ao poder executivo 

assumirem posicionamento de resistência frente a decisões que possam gerar 

repercussão negativa em âmbito pessoal perante os órgãos de controle. Esse 

entendimento é confirmado pelas percepções das concessionárias, financiadores e 

investidores institucionais ouvidos pela pesquisa. As agências reguladoras e o 

poder executivo não apresentam um padrão, tendo registrado opiniões bastante 

variadas, com uma tendência de reprovação da atividade dos órgãos de controle, 

especialmente no âmbito federal.  

Assim, outro efeito negativo para a regulação dos setores-alvo identificado pela 

pesquisa, a partir do registro das percepções sobre a atuação dos órgãos de 

controle, é a paralisia administrativa ou o chamado “apagão das canetas” 

decorrente do receio de responsabilização pessoal dos agentes públicos que 

compõem as agências reguladoras tanto no nível técnico quanto diretivo. Nesse 

mesmo sentido, os agentes reguladores, diretamente submetidos ao controle do 

TCU, responderam que a atuação do Tribunal afeta “muito” a decisão de 

investimento dos agentes privados. 
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A paralisia administrativa, resultado do receio constante de penalização dos 

integrantes da área técnica e dos dirigentes das agências a cada decisão tomada, 

levou à introdução do já mencionado artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (LINDB, Decreto-lei 4.657/1942), alterado pela Lei 13.655/2018. 

O referido dispositivo disciplina que o “agente público responderá pessoalmente 

por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”. Com 

esse dispositivo, elimina-se a possibilidade de penalização dos administradores por 

decisões tomadas sem a intenção de causar prejuízo ao poder público ou violar a 

qualquer princípio da administração pública, que tenha sido posteriormente 

considerada irregular pelos órgãos de controle. 

Muito embora o referido dispositivo seja recente, ele confere status de lei a 

entendimento consolidado nos tribunais superiores a respeito da aplicação da Lei 

8.429/1992, que trata de atos de improbidade dos agentes públicos (BINENBOJM; 

CYRINO, 2018). 

No contexto das agências reguladoras dos setores-alvo, esse dispositivo tem como 

finalidade trazer maior segurança jurídica às equipes técnicas e dirigentes das 

agências, eliminando a paralisia administrativa. Pretendeu-se com essa inovação 

legislativa eliminar o desconforto e o receio do agente público de ser 

responsabilizado a cada decisão tomada, podendo resultar na perda do cargo 

público, aplicação de multa, bloqueio de bens pessoais e outras sanções previstas 

na Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). Apesar de inovador sua 

extensão sofreu vetos presidenciais, os quais limitaram seu potencial de anulação 

da inação administrativa. Além disso, sua aplicação ainda não foi capaz de gerar 

qualquer impacto na percepção dos agentes consultados e entrevistados quanto 

ao atual estágio do nível de conforto no qual se encontra os integrantes das 

agências reguladoras dos setores-alvo. 

A justificativa para que os órgãos de controle entendam como “positiva” a extensão 

da sua atuação nos setores-alvo pode estar nas respostas desse eixo a outras 

perguntas realizadas, estas relativas às decisões da agência e ao seu impacto na 
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decisão de investimento dos agentes privados (concessionária, financiadores e 

investidores institucionais). Na percepção dos órgãos de controle, as decisões das 

agências reguladoras tendem a beneficiar as concessionárias, o que leva a manter 

o interesse e o investimento das concessionárias em infraestrutura de transporte 

e mobilidade urbana. Verifica-se que falta conhecimento por parte desses agentes 

sobre as consequências de uma decisão que pode no curto prazo beneficiar o 

usuário com ofertas de tarifas mais baixas (preservada do impacto dos novos 

custos ao longo da concessão imprevisíveis inicialmente pelo empresário) e no 

longo prazo prejudicá-lo, com tarifas mais altas (as empresas dispostas a investir 

no país incluiriam no seu preço os potenciais novos custos que podem surgir ao 

longo da concessão e que não serão reequilibrados pelo poder concedente). 

Qualquer que seja a motivação dos órgãos de controle para que intervenham 

intensamente nas atividades regulatórias e, portanto, nos setores-alvos, torna-se 

imprescindível que organismos como TCU assumam a obrigação de avaliar o 

impacto das suas intervenções na regulação a partir de evidências concretas e com 

o mesmo rigor com que realiza a auditoria e a avaliação acerca da economicidade 

dos gastos públicos. Além disso, sua atuação prévia na análise de editais e minutas 

de contrato deveria ser capaz de gerar segurança jurídica para os agentes 

envolvidos, de maneira a precluir a fiscalização e a penalização dos fiscalizados 

após superada essa etapa inicial. 

Em conclusão, as percepções registradas na pesquisa levam ao entendimento de 

que o controle da atividade regulatória tal como está sendo realizado atualmente 

não tem reflexo positivo para o regime das concessões. Essa é a opinião 

identificada com unanimidade para o grupo das concessionárias, financiadores e 

investidores institucionais, além de parte relevante dos grupos das agências e 

poder executivo.  

Ao serem questionados sobre a experiência de cada grupo com o TCU, as respostas 

foram variadas inclusive entre os grupos, com preponderância de respostas sobre 

experiências negativas. O grupo de concessionárias e financiadores que 
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declararam lidar com o TCU afirmaram ser “ruim” e “regular” a experiência com o 

Tribunal. Os agentes sob sua fiscalização indicaram as mais variadas respostas, 

com ênfase na “boa” experiência. 

Já a percepção identificada quanto à experiência em tratar com Tribunais de 

Contas Estaduais foi mais positiva, sendo possível identificar um viés distribuído 

com respostas divididas em todos os grupos preponderando a avaliações “boa” e 

“regular”. Ainda sobre os Tribunais de Contas Estaduais, também não se verifica 

uma atuação repressiva, por parte da percepção dos entrevistados. Ao longo das 

entrevistas realizadas, as críticas realizadas à atuação do TCU como “excessiva”, 

“exacerbada” ou “ativa em substituição de uma postura repressiva” não foram 

estendidas espontaneamente para os Tribunais de Contas Estaduais.  

Também são órgãos de controle, ao lado dos tribunais de contas, o Ministério 

Público Federal e Estadual. Quanto à percepção da experiência identificada na 

pesquisa com o Ministério Público Federal e Estadual, as concessionárias 

reconhecem como “boa” ou “regular”, enquanto o grupo das agências e do poder 

executivo variaram entre “regular” e “ruim”. 

Como uma autocrítica, os órgãos de controle tiveram leitura ora negativa ora 

positiva do seu trabalho; parte do grupo de órgãos de controle declarou ter pouca 

familiaridade com os temas de concessão e regulação de infraestrutura e 

mobilidade. 

Comentários sobre órgãos de controle 

Os órgãos de controle são aqueles atores do ambiente regulatório que são 

percebidos de maneira bastante distintas a depender de quem analisa sua atuação. 

Para o poder executivo central, sua atuação prévia à uma licitação para concessão 

de um serviço de transporte e mobilidade é sinônimo de segurança jurídica e 

garantia de que os gestores à frente daquela missão não serão futuramente 

responsabilizados pelas decisões que resultaram na elaboração do edital e seus 

documentos. Caso pudessem ser envolvidos em cada decisão, melhor seria para 
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disseminar essa segurança jurídica para a execução contratual, ainda que a 

intervenção do órgão de controle implicasse decisões mais restritivas para as 

concessionárias ou para os usuários. 

Para a iniciativa privada (concessionárias, investidores institucionais e 

financiadores), a atuação dos órgãos de controle, especialmente do TCU, é 

excessiva e comprometedora da atuação das agências na medida em que os 

órgãos de controle assumem o lugar do gestor do contrato de concessão com a 

extensão da sua atuação. Além disso, as agências reguladoras teriam se tornado 

reféns dos entendimentos proferidos por esses órgãos, gerando a paralisia 

administrativa que impede a solução de importantes questões para as concessões 

de maneira geral e principalmente para aquelas em crise. 

Qualquer que seja a perspectiva de análise, é imprescindível considerar a atuação 

dos órgãos de controle ao analisar o ambiente regulatório, pois a cada ano eles 

têm intensificado sua atuação causando inquestionável impacto na dinâmica 

regulatória. Contudo, os órgãos de controle demonstram não conhecer todos os 

aspectos relevantes desse ambiente regulatório onde atuam, o que deve ser objeto 

de atenção a fim de que sua participação possa efetivamente contribuir para levar 

segurança jurídica ao ambiente regulatório e estabilidade às concessões. 

Propostas 

A qualificação do controle exercido pelo TCU e a participação nas 

nomeações para dirigentes das agências 

As leis instituidoras das agências reguladoras dos setores-alvo no âmbito federal 

estabelecem o seguinte procedimento de nomeação dos seus dirigentes, membros 

do corpo diretivo e última instância decisória: indicação do Presidente da República 

após sabatina do Senado Federal. Os dirigentes têm mandatos a termo fixo de 

quatro anos e, quando das suas criações, os mandatos foram alternados entre si 

de maneira a garantir a independência decisória e técnica que a rotatividade 

confere ao exercício de sua função de Estado. A sabatina dos dirigentes costuma 
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ser momento pouco aproveitado para verificar o cumprimento dos requisitos 

técnicos para a nomeação do dirigente. As leis instituidoras exigem que os 

dirigentes sejam brasileiros, “de reputação ilibada, formação universitária e 

elevado conceito no campo de especialidade dos cargos a serem exercidos” (art. 

12, da Lei 11.182/2005 e art. 53, §1º da Lei 10.233/2001). 

A fim de contribuir para a aferição do “elevado conceito no campo de especialidade 

dos cargos a serem exercidos” pelo dirigente indicado, a arguição comandada pelo 

Senado Federal pode contar com a colaboração de membros do Tribunal de Contas 

da União e do Ministério Público Federal , ficando responsáveis pela análise 

curricular e realização de perguntas sobre o setor e sua atuação pretérita. Com 

isso, poderão colaborar para o cumprimento da regra de nomeação de dirigentes 

com perfil técnico. No caso da participação da corte de contas, o poder legislativo 

poderá realizar efetivo checks and balances em relação ao poder executivo. 

Equilíbrio na atuação dos órgãos de controle em relação à atividade 

regulatória e responsabilização dos agentes públicos envolvidos 

A LINDB, com a alteração promovida pela Lei 13.655/2018, introduziu diversas 

disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito 

público. Exemplo delas é o caput do artigo 28 que delimita as hipóteses nas quais 

o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas, 

restringindo-as apenas para os casos em que se verifica o dolo ou erro grosseiro 

(culpa grave) na condução do agente. Como abordado anteriormente, esse 

dispositivo confere segurança jurídica ao integrante das agências para que não 

sejam penalizados com as severas sanções previstas na Lei 8.429/1992 a cada 

decisão tomada no exercício da sua função e, com isso, o legislador tentou 

promover meios para reduzir a paralisia administrativa verificada não apenas nos 

setores-alvo, mas em toda a administração pública. 

A fim de catalisar os efeitos que o artigo 28 da LINDB é capaz de produzir no 

resgate da capacidade decisória e preservação dos interesses dos usuários e 
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prestadores dos serviços de transporte e mobilidade pelas agências reguladoras, 

recomenda-se o retorno da discussão legislativa sobre os parágrafos do referido 

artigo que foram objeto de veto presidencial. As razões para o veto presidencial 

se basearam no fato de o então projeto de lei prever a possibilidade de a decisão 

ou opinião serem baseadas em jurisprudência ou doutrina não pacificadas, o que 

ensejaria insegurança jurídica para as partes envolvidas. É preciso ampliar a 

discussão sobre quais seriam os aspectos relativos à segurança jurídica para 

permitir que gestores públicos possam, com base em entendimento consolidado 

dos tribunais superiores, tomar decisões sem receio de futura responsabilização. 

Os avanços que o Decreto Federal 9.830/2019, especialmente seus artigos 14 e 

15, os quais são restritos à esfera federal. AGU, a quem compete nessa esfera 

avaliar a verossimilhança das alegações do agente público para que possa realizar 

sua defesa, deverá ter condições de exercer essa avaliação com total 

independência. Nesse sentido, a retomada das disposições previstas nos §§ objeto 

do veto presidencial se impõe para gerar maior segurança jurídica à atuação dos 

agentes públicos responsáveis pelas decisões que viabilizam o investimento em 

infraestrutura. 

Equilíbrio na atuação dos órgãos de controle em relação à atividade 

regulatória e segurança jurídica  

O controle prévio realizado pelos tribunais de contas dos editais e os documentos 

da licitação para a concessão de um serviço confere ao gestor público segurança 

jurídica. Isso porque o gestor público acredita que sua atuação, pelo menos 

naquela fase, está protegida de posterior questionamento dos órgãos de controle, 

uma vez que o tribunal de contas já se pronunciou a respeito da matéria. Contudo, 

não há a regra da preclusão inserida nos regramentos dos órgãos de controle 

aplicáveis, cujas normas disciplinadoras sempre procuram reservar ao órgão de 

controle o direito a uma fiscalização contínua, inclusive de etapa que já tenha sido 

ultrapassada. Sua inserção poderá conferir ao gestor público maior segurança para 
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não apenas realizar a licitação, mas aplicar o contrato de concessão ao longo dos 

anos. 

Distanciamento dos órgãos de controle quanto a temas fundamentais da 

regulação em infraestrutura de transporte e mobilidade, e qualificação 

dos órgãos de controle  

Os órgãos de controle declararam e demonstraram ter conhecimento apenas sobre 

questões regulatórias relativas às contratações e a alguns aspectos da execução 

contratual. A questão cambial, por exemplo, tema apontado como sendo de 

extrema importância pela iniciativa privada, foi ignorado e não compreendido pela 

maioria dos entrevistados representantes dessas entidades. Diante disso e da 

importância do controle realizado pelos tribunais de contas e pelos ministérios 

públicos, recomenda-se a realização de cursos e outras iniciativas, por exemplo, 

por meio das Escolas Superiores dos diversos ministérios públicos para capacitar 

e, especialmente, compreender as principais questões que afetam a atratividade 

do investimento em infraestrutura pela iniciativa privada, e mensurar os impactos 

das suas decisões no ambiente regulatório. 

Distanciamento dos órgãos de controle quanto a temas fundamentais da 

regulação em infraestrutura de transporte e mobilidade, e conhecimento 

dos impactos das suas decisões 

Os órgãos de controle têm por finalidade constitucional fiscalizar a atividade 

exercida pela administração pública direta e indireta, como auxílio ao controle 

externo a cargo do poder legislativo (art. 71, CF). Conforme visto anteriormente, 

a fiscalização pode ter extensão maior ou menor conforme critério de 

autocontenção do próprio tribunal de contas, uma vez que o arcabouço normativo 

lhe confere amplo espectro de atuação. Assim e diante do impacto que sua atuação 

causa tanto da perspectiva da iniciativa privada de desaceleração e paralisia das 

decisões regulatórias, quanto do poder executivo e das agências reguladoras de 

conferir segurança jurídica de que não será responsabilizado posteriormente, é 
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preciso que exista avaliação prévia ou posterior dos impactos factuais de suas 

decisões por meio de mecanismo que pode se beneficiar da experiência que as 

agências reguladoras poderão ter com a AIR. O intuito seria com o de propiciar o 

desenvolvimento de um olhar autocrítico dessas entidades e de aproximá-las das 

agências reguladoras e das concessionárias na medida em que passam a conhecer 

os entraves e dificuldades da regulação dos setores-alvos. 

3.6. As percepções sobre o poder judiciário: o mediador dos 

conflitos no ambiente regulatório 

A pesquisa aponta que há uma percepção geral de que a judicialização ocorre “na 

maioria das vezes” ou “algumas vezes”, sendo significativamente menos relevante 

as respostas que indicaram haver uma baixa judicialização nos setores-alvo. Essas 

respostas reforçam os resultados do estudo Justiça em Números da edição mais 

recente. Em 2017, existiam aproximadamente 80 milhões de processos, em face 

de 60,7 milhões em 2009, registrando um crescimento de 31,8% entre 2009 e 

2017 (CNJ, 2018). Mais específicos são os dados da pesquisa também do CNJ 

elaborada por equipe da Faculdade de Direito da USP e Escola de Economia da 

FGV, segundo os quais a judicialização é intensa nos setores de transportes a partir 

de análise de ações movidas em face da ANTT (MARANHÃO; AZEVEDO; FERRAZ 

JUNIOR, 2014). 

Diante da postura dos tribunais de contas e dos ministérios públicos, uma hipótese 

para justificar o alto índice de judicialização de questões regulatórias pelas 

concessionárias seria atribuir ao poder judiciário função sensivelmente diferente 

daquela em que a concessionária, para afastar a competência da agência em casos 

ainda não decididos e levar a questão para decisão do poder judiciário, se vale da 

aplicação do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional previsto no 

artigo 5º, XXXV da Constituição Federal. Na hipótese levantada, o poder judiciário 

seria um terceiro ator que traria segurança jurídica para o ambiente regulatório, 

pois sempre que chamado para decidir um conflito resolveria a questão 

definitivamente. A decisão judicial teria, assim, o condão de efetivamente pôr fim 
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ao conflito regulatório e também garantir que nem a agência reguladora nem a 

concessionária fossem posteriormente responsabilizadas pelas decisões tomadas 

(p. ex.: recomposição do equilíbrio econômico financeiro) sob o bastião da decisão 

judicial. Contudo, a pesquisa revela que esta hipótese não se confirma. 

Na percepção dos agentes consultados e como mapeado em estudo anterior 

(MARANHÃO; AZEVEDO; FERRAZ JUNIOR, 2014), o poder judiciário não dá conta 

de preencher tecnicamente a função para a qual as agências foram criadas. Na 

percepção de todos os agentes, os tipos de conflitos entre concessionárias e 

agências reguladoras (ANAC, ANTT e agências estaduais) levados ao judiciário são 

majoritariamente relativos a pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro das concessões e, em menor intensidade, sobre as decisões do poder 

concedente que criam novas regras ou obrigações contratuais. Para o caso dos 

aeroportos federais foi apontada a judicialização a partir da criação de normas e 

obrigações por entidade pública estranha ao poder concedente. Isso se deve em 

razão do período recente das concessões federais e da acomodação das relações 

entre outras entidades públicas e os novos operadores aeroportuários que 

convivem no aeroporto.  

Raras são as vezes em que as decisões judiciais entendem a complexidade do caso 

concreto, o qual guarda particularidades e aspectos técnicos que facilmente 

passam despercebidas pelo magistrado. Este costuma conhecer o serviço de 

transporte e mobilidade urbana apenas da óptica do usuário, sem atentar para sua 

regulação e suas repercussões para a concessionária e todo o ambiente 

regulatório. 

Além disso, o volume de trabalho ao qual o magistrado está submetido não torna 

a análise de caso mais complexo atrativa. O tempo que levaria para analisar um 

caso cujo mérito seja uma questão regulatória e proferir decisão seria suficiente 

para fazer o mesmo em outros tantos casos mais simples. As percepções sobre a 

eficiência do poder judiciário são divergentes. Enquanto a agência reguladora e o 

poder executivo se distribuíram uniformemente entre todas as classificações, sem 
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apresentar qualquer padrão, as concessionárias declararam que as decisões 

judiciais em termos de qualificação técnica eram “pouco eficientes” e “regular”. O 

mesmo padrão foi observado para os órgãos de controle e, com menor intensidade, 

para os financiadores. 

Se o tempo decisório das agências reguladoras é percebido como longo pelas 

Concessionárias (para decisões de pleitos de reequilíbrio as agências da percepção 

das concessionárias demoram mais de doze meses), o tempo de decisão do 

judiciário é ainda maior (o judiciário foi considerado “lento” e “muito lento”) pelos 

consultados. 

Quando perguntados se a atuação do poder judiciário garantia ao menos 

segurança jurídica ao ambiente regulatório, os agentes consultados divergiram, de 

maneira que a percepção não é unânime entre os entrevistados. Assim, não é 

possível afirmar que a iniciativa privada recorra ao judiciário em busca de 

segurança jurídica, tampouco a agência reguladora encontre remédio para a 

paralisia administrativa nas decisões judiciais. Se o fazem, as suas expectativas 

não são atendidas.  

Assim, outras hipóteses surgem quanto às motivações que levam à judicialização 

de uma questão regulatória por uma concessionária, como pressão para que a 

agência reguladora decida questão que está paralisada no âmbito administrativo. 

Busca-se, assim, uma autorização judicial para adoção de entendimento que não 

havia consenso interno na agência, por exemplo, entre a procuradoria e área 

técnica, ou até mesmo possível tentativa de composição no ambiente judicial. 

Não bastassem as frustrações em relação às expectativas das partes, os efeitos 

colaterais da judicialização são deletérios para o ambiente regulatório, conforme a 

percepção dos agentes consultados. Há clara percepção de que a introdução desse 

novo ator no ambiente regulatório altera o relacionamento das concessionárias 

com as agências; indistintamente os entrevistados responderam que a 

judicialização “interfere em alguns aspectos” nessa relação e parcialmente que o 
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“relacionamento muda radicalmente”. Para o eixo das concessionárias foi 

preponderante a percepção de que a judicialização interfere no relacionamento 

com a agência reguladora. Entre as agências reguladoras, há aquelas que 

entenderam haver interferência em alguns aspectos, e outras que não reconhecem 

qualquer mudança no relacionamento. 

A pesquisa evidencia que uma alternativa à judicialização é a utilização de 

mecanismos alternativos de solução de conflitos como a arbitragem e a mediação. 

A Lei 8.987/1995, a partir da alteração realizada pela Lei 11.196/2005, e 

principalmente com a edição do Decreto Federal 10.025/2019, o poder concedente 

está autorizado a incluir nos contratos de concessão a possibilidade do emprego 

da arbitragem e outros mecanismos privados para resolução de disputas 

decorrentes ou relacionadas aos contratos, especialmente nos setores de 

transporte e logística. O referido Decreto esclarece que pode ser objeto de 

arbitragem questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos de públicos, o cálculo das indenizações decorrentes de 

extinção ou de transferência dos instrumentos contratuais e, ainda, o 

inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer partes, incluídas a 

incidência das suas penalidades e o seu cálculo (art. 2º). 

A percepção de todos os agentes consultados sinaliza que a solução de 

controvérsias em contratos de concessão por meio da arbitragem e mediação são 

“boa” e “muito boa”, com resposta negativa de apenas uma agência reguladora. 

E, igualmente, todos os agentes consultados reconhecem que a disseminação da 

arbitragem e da mediação nos contratos de concessão seria positiva para a decisão 

de investimentos privados em infraestrutura nos setores-alvo. Os concessionários, 

financiadores, agentes reguladores e poderes centrais foram uníssonos em 

responder que “muito” ou “razoavelmente”. 

Comentários sobre o poder judiciário 
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A judicialização de questões regulatórias, em geral, se dá quando as agências não 

dão conta de realizar as análises postas pelas concessionárias para garantir a 

estabilidade das concessões em infraestrutura de transporte e mobilidade, por não 

serem capacitadas ou por serem omissas diante do receio de futura 

responsabilização – o fenômeno do “apagão das canetas”. Ou, ainda, quando as 

agências não se sentem legitimadas a proferirem suas decisões em razão de 

potencial retaliação do poder executivo central, diante da limitada transferência 

do capital político.  

Esse movimento de ingresso do poder judiciário retira das agências sua 

competência para decidir as principais questões setoriais, transferindo para o 

poder judiciário, agente que não tem recursos e ferramentas capazes de realizar 

uma análise técnica no tempo necessário, sua principal missão. As decisões 

escapam das mãos de especialistas estatais para as de peritos judiciais, cujo 

processo de indicação certamente encontra mais desconfiança e menos controle 

do que o processo decisório regulatório. A remediação dessa intensa judicialização 

deve entrar na pauta das agências reguladoras. 

Propostas 

Redução da judicialização de questões regulatórias e fortalecimento das 

agências regulatórias  

Criação de ranking das agências com menor índice de judicialização das suas 

decisões como mecanismo para incentivar a redução da judicialização e resgatar 

o valor para o ambiente regulatório de uma decisão na esfera administrativa. Seria 

desejável também que o índice de judicialização incorporasse o grau de 

confirmação das decisões regulatórias na revisão judicial, o qual pode refletir o 

nível de deferência à autoridade regulatória ou a qualidade de suas decisões. Reter 

as decisões regulatórias em âmbito administrativo é garantir que as questões 

serão analisadas com maior profundidade técnica, legitimidade por ser o ente 

competente do ponto de vista legal e em respeito às regras estabelecidas 
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previamente no contrato de concessão e regulamentos procedimentais. A fuga 

para o judiciário, inclusive para garantir que tenha a profundidade técnica desejada 

ou o respeito às regras aplicáveis, é deletéria para a estabilidade e previsibilidade 

das relações no ambiente regulatório. 

Na pesquisa contratada pelo CNJ e realizada pela Faculdade de Direito da USP e 

Faculdade, verificou-se que o CADE teve atuação destacada das agências 

reguladoras federais objeto do estudo na forma como realizava a gestão do 

contencioso judicial e as decisões judiciais repercutiam internamente, inclusive 

propiciando respostas internas rápidas para corrigir eventuais imprecisões em sua 

própria regulamentação a fim de deter a proliferação de medidas judiciais 

(MARANHÃO; AZEVEDO; FERRAZ JUNIOR, 2014). A boa experiência do CADE, bem 

como de outras agências ou entidades públicas, poderá ser positiva para as 

agências dos setores-alvo de maneira a reduzir a judicialização de questões 

regulatórias por iniciativa das concessionárias. Recomenda-se a criação de fórum 

adequado para compartilhamento de boas práticas na gestão judicial interna e 

externa. 

Criação de grupos de trabalho para capacitar a área técnica e procuradoria 

conferindo a elas as habilidades necessárias para a representação das agências 

reguladoras em métodos alternativos de resolução de conflitos, com ênfase na 

mediação e, quando necessário, a arbitragem como vias alternativas de resolução 

de conflito. O grupo de trabalho poderá também promover a consensualidade nas 

agências garantindo a expertise necessária e a segurança jurídica para que a 

celebração de ajustes, compromissos, termos e acordo assumam o lugar da 

clássica decisão imperativa e unilateral. Esta decisão está mais propensa a ser 

questionada no judiciário que aquela obtida pela via consensual. 

Propagar os benefícios da adoção da AIR para o poder judiciário por meio de 

campanhas e de cursos de capacitação dos magistrados, por exemplo, via Escola 

Superior da Magistratura, senão para reduzir a judicialização de questões 

regulatórias, pelo menos para balizar sua apreciação pelo judiciário. Entende-se 
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que com a larga adoção efetiva da AIR, o poder judiciário terá melhores condições 

para julgar medidas judiciais propostas por concessionárias que tiveram em algum 

momento anterior oportunidade de participação do processo decisório da agência 

reguladora. 

3.7. As percepções sobre o poder legislativo no ambiente 

regulatório: um arquiteto tradicional 

Muitos dos mecanismos utilizados atualmente para viabilizar o investimento 

privado em transporte e mobilidade decorreram de leis debatidas e aprovadas pelo 

poder legislativo como resposta às dificuldades então enfrentadas pelo Estado e 

pelo mercado ainda nos anos 1990 e início dos anos 2000. A Lei dos Serviços 

Públicos (Lei 8.987/1995), a Lei Geral de Licitação e Contratos Administrativo (Lei 

8.666/1993) e a Lei das PPPs (Lei 11.094/2004) são bons exemplos desse 

movimento envolvendo o poder legislativo.  

A grande maioria dos agentes consultados (representantes de todos os eixos) 

respondeu afirmativamente ao ser questionado se haveria alguma mudança 

legislativa que considerasse relevante em relação a concessões e PPPs. Muito 

embora não tenha sido apontado sequer um projeto de lei ou inovação legislativa 

recente nas entrevistas, muitos são os projetos de lei discutindo temas 

importantes para as concessões e PPPs que poderiam ajudar a destravar o 

ambiente regulatório e promover o investimento privado nos setores-alvo. Seja 

com propostas para alterar a estrutura e o funcionamento das agências 

reguladoras, em resposta ao reconhecimento de que a autonomia inicialmente 

esperada não se concretizou, seja para propor mudanças jurídicas que pudessem 

atacar problemas do ambiente regulatório identificados pelos agentes consultados.  

Exemplo do primeiro caso é o já mencionado PL 6.621/2016 (PL das Agências), 

em apreciação pela Câmara dos Deputados, que representa o conjunto de projetos 

de lei que têm como objeto a consolidação ou alteração de algum aspecto da 

estrutura ou do processo decisório das agências reguladoras. O referido PL foi 
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aprovado em dezembro de 2016 pelo Senado Federal, onde tramitou como PLS 

52/2013 apresentado pelo Senador Eunício Oliveira, e, até a data da publicação 

deste relatório de pesquisa, não havia sido aprovado. Exemplo do segundo caso, 

destacam-se sugestões de alterações na Lei das PPPs para ampliar o uso desse 

modelo de exploração pelo poder público com alterações para permitir concessões 

patrocinadas por período mais longo que o atual limite de 35 (trinta e cinco) anos 

e alteração na tributação federal sobre receitas de contraprestação ou aportes 

públicos em concessões estaduais. 

Nesse esforço, em 2017, foram aprovadas duas leis pelo Congresso Nacional que 

revelam a necessidade da atuação do poder legislativo no ambiente regulatório e, 

também, sua insuficiência para solucionar os entraves identificados pelos agentes 

consultados. Pois, mesmo que o poder legislativo atue quando solicitado, a solução 

para os entraves ao investimento privado não passa necessariamente por sua 

atuação.  

A primeira é a Lei 13.499/2017 (conversão da MP 779/2017), que estabelece 

critérios para a celebração de aditivos contratuais relativos ao cronograma de 

pagamento das outorgas previstas nos contratos de concessão da infraestrutura 

aeroportuária. A alteração na programação do pagamento da outorga pela 

concessionária era uma demanda do setor cuja discussão teve início no âmbito da 

Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos (ANEAA) ainda 

em 2016, quando a crise econômica atingiu a capacidade de pagamento das 

outorgas das concessionárias definidas à época dos leilões realizados em 2012 e 

2013. Várias concessionárias apresentavam outorgas vencidas e algumas delas 

haviam recorrido ao judiciário na tentativa de suspender o pagamento das 

outorgas e encargos decorrentes do atraso no pagamento até que pedidos de 

reequilíbrio em análise perante a agência reguladora fossem apreciados. 

A alteração do cronograma de pagamento é alteração contratual no âmbito de 

competência do poder concedente, a quem caberia avaliar o pedido, as 

circunstâncias e os impactos que a alteração acarretaria para a concessão. 
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Entretanto, a ANAC preferiu aguardar a lei autorizativa, numa posição 

conservadora e ciente do controle exercido pelo TCU, para acatar os pedidos 

formulados pelas concessionárias. Antes da Lei 13.499/2017, em março, o então 

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil publicou a Portaria 135/2017 

com o mesmo objeto, o que não se mostrou suficiente para dar o conforto que a 

agência buscava. 

O caso ilustra como a atuação do poder legislativo foi importante para retirar a 

agência reguladora da paralisia decisória em que se encontrava. Não fosse a Lei 

13.499/2017, a ANAC não iria permitir que as concessionárias acomodassem o 

cronograma do pagamento das outorgas da forma que lhes fosse conveniente e o 

motivo não era eventual ilegalidade do pedido, mas apenas ausência de 

fundamento legal para alterar essa disposição do contrato de acordo segundo a 

ANAC.  

Vale ponderar ainda que a necessidade de disciplinar o tema em lei traz aspectos 

negativos para o setor. Um deles é a redução das hipóteses de alteração do 

cronograma de pagamento das outorgas àquelas previstas na lei. A menos que a 

concessionária apresente pedido nos termos dispostos na referida lei, a ANAC não 

autorizará a reprogramação da outorga alegando ausência de fundamento legal. 

Com isso, restringe-se tanto a liberdade gerencial da concessionária em lidar com 

questões relativas ao cronograma das outorgas, quanto em gerir o contrato de 

concessão. Além disso, a criação de lei que autorize operacionalizar alteração 

contratual pelo poder concedente poderá ainda gerar entendimento equivocado de 

que o poder legislativo deverá legislar ao longo da execução contratual para 

viabilizar a gestão do contrato ao longo das concessões. 

A segunda lei a ser analisada é a Lei 13.448/2017, que disciplinou a prorrogação 

contratual ou antecipada de contratos nos setores rodoviários e ferroviários, bem 

como a relicitação do objeto dos contratos de concessão nos setores rodoviário, 

ferroviário e aeroportuário. A renovação antecipada visava garantir segurança 

jurídica à concessionária que, interessada em fazer novos investimentos no ativo, 
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precisa ter a segurança de que a concessão será renovada e não terminada antes 

da amortização dos novos investimentos. A relicitação, por sua vez, é uma 

alternativa licitatória para concessões em crise, as quais não conseguiram 

encontrar alternativas de mercado. Em que pese serem alternativas que possam 

trazer benefícios ao setor, não se tem notícia ainda sobre qualquer caso em que 

houve a relicitação do objeto da concessão. Apesar de concessionária do setor de 

infraestrutura aeroportuária ter apresentado pedido de qualificação do contrato, 

não foi possível operacionalizar o procedimento em virtude da ausência de 

regulamentação da lei, o que se revelaria como outro exemplo da paralisia 

decisória abordada anteriormente. 

O exemplo da Lei 13.448/2017, contudo, demonstra que mesmo o poder 

legislativo atuando no sentido de discutir e aprovar temas complexos relativos aos 

setores-alvo, às vezes sua atuação não é suficiente para destravar os gargalos 

percebidos pela pesquisa. 

Além disso, a participação do poder legislativo no ambiente regulatório nem 

sempre é bem vista pelo setor em razão da sua incapacidade de discutir temas 

técnicos relativos às concessões e PPPs. Pesquisa realizada pelo Jota com 154 

Deputados Federais entre os dias 07, 08 e 14 de agosto no Congresso Nacional, 

com nove pesquisadores em campo abordando os deputados de forma aleatória, 

confirma a desinformação dos parlamentares sobre o tema. Ao serem 

questionados sobre o PL das Agências e o PLS 241/2015 (sobre regras para 

indicação de dirigentes das agências), os deputados federais declararam 

espontaneamente não estarem familiarizados com o objeto dos projetos de lei. 

Além disso, a maioria compartilha da opinião de que quaisquer dos dois projetos 

teriam chances de serem aprovados ainda em 2018 e número expressivo preferiu 

não responder ou não sabe responder. 

Outro caso semelhante é quanto à criação de isenções tarifárias para usuários dos 

sistemas de transporte e mobilidade urbana. Cada vez que lei municipal, estadual 

ou federal cria nova hipótese de isenção tarifária para usuários desses serviços é 
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gerado impacto relevante nas receitas das concessionárias dos serviços de 

mobilidade urbana. As leis de criação de isenções raramente informam as fontes 

de receitas que custearão as tarifas que deixarão de ser pagas pelos beneficiários, 

os quais continuarão a usar a infraestrutura concedida. Essa omissão revela uma 

despreocupação do poder legislativo com o impacto que o benefício criado causará 

para a concessão. Mais uma vez, a lógica econômica da criação de isenções para 

serviços não concedidos de maneira automática impacta negativamente os demais 

usuários dos serviços de mobilidade urbana, pois os custos não suportados pelos 

beneficiados da isenção passam a ser arcados por todos os demais usuários. 

Assim, numa concessão, o mecanismo da recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato permite resguardar os demais usuários com outros 

mecanismos de estabilização da concessão como, por exemplo, aumento no tempo 

de vigência do contrato. 

Quando questionados se um projeto de lei com este objeto deveria ter “previsão 

de recomposição da equação econômico-financeira com prazo limite para a 

análise” ou “indicação da fonte de recursos”, as respostas obtidas se dividiram com 

leve preferência para a opção ao reequilíbrio contratual. Apenas os órgãos de 

controle preferiram com mais ênfase a opção de indicação da fonte de recursos, 

demonstrando certa desconfiança sobre as análises de processos de reequilíbrio 

por, na sua ótica, gerarem benefício às concessionárias. 

Comentários sobre o poder legislativo 

Os principais marcos regulatórios que viabilizam a realização de investimento pela 

iniciativa privada em infraestrutura de transporte e mobilidade no país estão 

postos e são amplamente aplicados, uma conquista em alguns casos de décadas 

passadas. Esse arcabouço legislativo permite por meio de instrumentos normativos 

infralegais que seja possível instrumentalizar diversos objetivos necessários para 

a atividade das agências reguladoras, sem a necessidade de novas leis. Este seria 

o caso, por exemplo, da adoção da arbitragem, reprogramação do pagamento de 

outorgas ou AIR no processo decisório das agências. 
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A necessidade de uma nova legislação surge por diversas circunstâncias, as quais 

nem sempre compreendem a omissão da lei para temas de direito público. 

Costuma ser mais comum a propositura de um PL nessa temática em razão de 

entendimento dos órgãos de controle em sentido diverso, ou até mesmo da 

doutrina, gerando insegurança jurídica para os aplicadores e, em especial, para o 

gestor público. Como a paralisação decisória das agências é um dos entraves para 

o investimento privado, o poder legislativo passa a ser um ator de peso no 

ambiente regulatório, cuja participação deve se dar com parcimônia, ou seja, 

apenas quando realmente for necessário. 

Quando ocorre a aprovação de lei que possa servir para atacar alguns dos 

obstáculos para o investimento em infraestrutura pela iniciativa privada – como a 

paralisia administrativa –, é importante valorizar e estimular sua aplicação pelas 

agências reguladoras, com o apoio do corpo jurídico, e, igualmente, pelo poder 

judiciário a fim de lhe garantir eficácia. Este é o caso da Lei 13.655/2018 que 

introduziu disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na 

aplicação de direito público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

(Decreto-Lei 4.657/1942). 

Propostas 

Valorização da publicação da Lei 13.655/2018 como mecanismo para 

oferecer segurança jurídica ao agente público  

Disseminação, por meio de campanhas de divulgação e realização de cursos sobre 

a Lei 13.655/2018, recentemente aprovada, que introduziu disposições sobre 

segurança jurídica e eficácia na criação e na aplicação de direito público na Lei de 

Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1947). A referida 

lei traz importantes conquistas para o agente público impondo limites para a 

crescente onda de responsabilização, por exemplo, ao fixar a responsabilidade por 

dolo ou erro grosseiro. Sua aplicação pelo corpo jurídico das agências, inclusive 



 

86 
 

com orientação à área técnica, bem como pelo poder judiciário é essencial para 

que sejam divulgadas as razões e consequências jurídicas do seu cumprido. 

Fortalecimento de temas regulatórios no poder legislativo  

Promoção da advocacia regulatória junto aos parlamentares a fim de divulgar os 

principais PLs em tramitação pelas casas legislativas sobre os temas regulatórios 

e o impacto que podem gerar para o investimento em infraestrutura caso sejam 

aprovados, permitindo que a votação, quando e se ocorrer, se dê de maneira o 

mais consciente possível. 

3.8. As percepções sobre os financiadores no ambiente 

regulatório: os reais parceiros do poder concedente 

O papel dos financiadores se revela fundamental para a promoção do investimento 

privado em infraestrutura de transporte e mobilidade no país, uma vez que há um 

consenso acerca da escassez de recursos públicos para suprir a atual demanda por 

infraestrutura nesses setores. Apenas um representante de cada sub-eixo órgão 

de controle, agência reguladora e poder executivo respondeu que considera que 

no Brasil há recursos suficientes para financiar a atual demanda por infraestrutura 

em transporte e mobilidade. Um dos representantes dos poderes concedentes 

consultados chegou a afirmar que “numa parceria público-privada em sentido 

amplo, o real parceiro do poder público não é a concessionária, mas o financiador. 

Pois, o projeto não segue [para ser licitado, concedido, e executado] sem sua 

avaliação positiva, mesmo que existam empresas/concessionárias dispostas a 

participar da licitação e assumir a gestão daquele ativo. São as instituições 

financeiras que irão tirar o projeto do papel efetivamente.”.  

Em que pese a importância dos financiadores, a pesquisa revelou certo 

desconhecimento por parte dos representantes desse eixo, os quais declararam 

não saber ou preferiram não responder parte do questionário. Esse dado é 

preocupante na medida em que os financiadores são responsáveis por viabilizar as 
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concessões em infraestrutura nos setores-alvo seja na concessão de empréstimos, 

seja na realização de aportes às concessionárias nos anos iniciais. 

Além disso, em situações críticas à continuidade do serviço, os financiadores 

podem assumir o controle ou administrar temporariamente a concessionária, 

exercendo seu direito de step-in right previsto no artigo 27-A da Lei 8.987/1995 e 

artigo 5º, §2º da Lei 11.079/2004. Diante da crise de uma dada concessão, é 

possível que os financiadores desejem exercer seu direito de assumir o controle 

da concessionária com o objetivo de promover sua reestruturação financeira, 

assegurar a continuidade da prestação dos serviços e garantir o retorno do seu 

investimento ao final da concessão. 

Apesar de presente na legislação e nos contratos de concessão mais recentes, uma 

vez que somente foi introduzido em 2004 para PPPs e em 2015 para concessões 

comuns, não se tem conhecimento de caso concreto no país em que financiadores 

tenham exercido este direito. Uma justificativa pode ser o fato de que o principal 

financiador de projetos de infraestrutura, até a crise de 2014, vinha sendo o 

BNDES. Caso o banco estatal assumisse o controle da concessionária por meio da 

aquisição das ações por valor acordado (previamente ou não) com os acionistas, 

a concessionária passaria também a ser empresa estatal. Contudo, alternativa 

para esse impasse seria a concessionária e o BNDES negociarem acordo de 

acionistas dispondo apenas da transferência de controle, e não da propriedade das 

ações, além de outros arranjos jurídicos possíveis. 

As soluções jurídicas não seriam capazes, todavia, de proliferar o step-in right 

como tábua de salvação para as concessões em crise. Uma hipótese para justificar 

significativo desinteresse dos financiadores, especialmente dos estatais, em 

estabelecer um relacionamento societário com concessionárias de concessões em 

crise seria o fato de que os acionistas das concessionárias são empresas 

investigadas em denúncias de corrupção nos últimos 5 anos. Esse fato poderia 

atrair ainda mais a fiscalização dos órgãos de controle, representando uma 

intensificação do controle ao qual estão normalmente submetidos, bem como 
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receio da nova gestão de revolver acusações anteriores sobre a forma como se 

davam as negociações e definições dos financiamentos às concessionárias. 

O desconhecimento de temas importantes para as concessões por parte dos 

financiadores também pode explicar esse desinteresse. Para ilustrar o grau de 

desinformação, quatro em seis financiadores consultados desconhecem se as 

agências reguladoras têm aceitado avaliações independentes dos ativos não 

depreciados. 

Outra justificativa ainda seria a percepção negativa que as próprias instituições 

financeiras têm da sua atuação nas concessões. Os próprios financiadores se 

declararam “pouco eficiente” e “ineficiente” ao serem questionados sobre sua 

atuação nos setores-alvo. 

Sobre a atuação específica dos bancos de fomento, notadamente o BNDES, a 

percepção dos agentes consultados apresentou ênfase para uma avaliação 

negativa. Analisando as respostas, o grupo de respostas “pouco eficiente” e 

“ineficiente” superou o grupo de respostas “eficiente” e “muito eficiente”. Maioria 

respondeu “pouco eficiente”, sem que seja possível identificar um padrão no 

comportamento das respostas de cada eixo. Além disso, grande maioria dos 

agentes consultados entende que os bancos de fomento deveriam considerar as 

concessões como investimento prioritário. Aqueles que responderam que os 

investimentos em concessão deveriam assumir um caráter supletivo foram 

representantes dos eixos poder executivo e órgãos de controle, dando a entender 

que o BNDES poderá ter outras prioridades de investimento. Já a percepção da 

maioria dos consultados quanto à posição do BNDESPar no ambiente regulatório 

brasileiro foi positiva. Mesmo número de consultados que preferiu não responder 

respondeu que “não tem importância” a posição do BNDESPar no ambiente 

regulatório nacional. 

Sobre a atuação dos organismos multilaterais de crédito (BID, CAF, etc.) nas 

concessões, as percepções foram díspares por cada sub-eixo. As concessionárias, 
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por exemplo, apontam que a atuação desses organismos é “pouco eficiente” e 

“ineficiente”. Os financiadores se declaram na mesma proporção “eficientes” e 

“pouco eficientes”. Da mesma forma é o comportamento dos órgãos controle. O 

sub-eixo agência reguladora aponta a atuação “pouco eficiente” com ênfase, 

enquanto o sub-eixo poder executivo dá ênfase à avaliação “eficiente”. 

A atuação dos bancos privados nas concessões também teve percepções diferentes 

por cada sub-eixo. As concessionárias entenderam que a atuação é “pouco 

eficiente” e “ineficiente”. Foi identificada percepção por parte dos entrevistados de 

que, após o anúncio de mudanças sobre a política de linhas de crédito pelo BNDES, 

“é possível que o mercado financeiro privado passe a suprir essa demanda”, mas 

ainda não há, na visão do entrevistado qualquer indicador concreto para 

demonstrar essa mudança de posição. 

Chama a atenção a opinião dos representantes dos órgãos de controle quanto à 

eficiência dos financiadores, sobre os quais responderam que tanto “muito 

eficiente”, “eficiente” quanto “pouco eficiente” e “ineficiente”. Foram respostas 

baseadas em experiências próprias de cada respondente e ainda muito distintas 

uma das outras. O mesmo se verifica com o comportamento das respostas dos 

sub-eixos agências reguladoras e poder executivo. 

O peso da questão cambial no financiamento das concessões é “muito relevante” 

ou “relevante” para a grande maioria dos consultados na pesquisa. A criação de 

mecanismos que permitam a mitigação desse efeito cambial adverso decorrente 

da tomada de recursos externos pelo Governo Federal foi alternativa percebida 

como positiva pela grande maioria dos consultados. Opõem-se a essa alternativa 

para mitigação dos riscos poucos representantes dos sub-eixos órgãos de controle 

e agências reguladoras. 

A melhoria da condição creditícia para as concessionárias na percepção da grande 

maioria dos consultados é considerado um fator de redução de riscos das 

concessões nos setores-alvo. 
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Comentários sobre os financiadores 

Os principais motivos alegados para a baixa presença de financiadores privados 

internacionais de infraestrutura no Brasil são insegurança jurídica, incerteza 

regulatória, ambiente macroeconômico instável e, principalmente, falta de 

garantias adequadas a um potencial investimento.  

O Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE), criado em 2012, é um instrumento 

interessante para alavancar e atrair os grandes fundos de investimento 

internacionais para projetos de infraestrutura em transportes no Brasil. O FGIE 

pode cobrir riscos de natureza política, econômica, de crédito e contratual. A 

proposta é incentivar os investimentos em concessões e PPPs, estruturando as 

garantias para estes casos. Recentemente, a competência legal da Agência 

Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF), gestora do FGIE, 

foi ampliada permitindo que ela também estruture garantias para municípios, além 

da União e dos Estados, o que abre uma nova frente de atuação para a empresa, 

auxiliando os entes subnacionais a desenvolver novos projetos.  

O FGIE, instrumento ainda incipiente no Brasil, pode preencher duas lacunas 

fundamentais que atrapalham os aportes financeiros no setor de transportes: a 

ausência de garantias para os chamados "riscos não gerenciáveis", que incluem 

atrasos em licenciamentos ou sobrecustos gerados por eventos extraordinários 

como desastres naturais, e a falta de suporte para as debêntures (títulos de dívida 

emitidos por empresas) de infraestrutura, colocadas como opção para financiar os 

empreendimentos, mas com baixa procura.   

Proposta 

Expansão, aperfeiçoamento e divulgação do FGIE  

Assim sendo, é necessário que haja um maior fluxo de recursos provenientes do 

Estado para sua expansão. Além disso, conforme já mencionado na subseção 

3.5.2, também seria importante desenvolver produtos relacionados para viabilizar 
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o investimento estrangeiro no País, de forma a mitigar os riscos relacionados à 

variação cambial. Finalmente, recomenda-se fazer um esforço de divulgação do 

FGIE junto aos principais fundos de infraestrutura internacionais. 
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4. Considerações Finais e Propostas 

A análise aqui apresentada tem como objetivo fundamental apresentar um 

diagnóstico de como os agentes públicos e privados percebem o ambiente 

regulatório da infraestrutura de transporte e mobilidade urbana no Brasil. A partir 

da consolidação de dados obtidos via questionário fechado e de entrevistas junto 

a profissionais ligados aos setores-alvo foi possível identificar percepções acerca 

de alguns pontos importantes. 

As principais percepções reveladas foram as seguintes: (i) interferência política 

nas agências reguladoras; (ii) frequente e, por vezes, indevida atuação de órgãos 

de controle no processo regulatório; (iii) desconhecimento, por parte dos 

financiadores, sobre relevantes procedimentos e características da regulação; (iv) 

grande importância da gestão cambial no contexto de concessões dos setores-

alvo; (v) a questão das contraprestações em PPPs; (vi) a pouca atenção dada ao 

usuário no contexto da regulação da infraestrutura, e em especial na atividade 

decisória sobre direitos e deveres da concessionária; (vii) relevância do 

fortalecimento da área técnica das agências reguladoras para que se mitigue a 

influência política externa; (viii) grande frequência de judicialização do processo 

regulatório nos setores-alvo; (ix) entraves à atuação de instituições financeiras no 

ambiente regulatório brasileiro.  
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6. Apêndices 

6.1. Nota sobre metodologia  

 

O levantamento e consolidação dos dados objeto da pesquisa foram feitos em cinco 

etapas: (i) definição da amostra; (ii) elaboração de questionário semiaberto em 

formato digital a ser respondido pelo agente selecionado; (iii) preparação de 

questionário a ser usado como referência nas entrevistas; (iv) realização das 

entrevistas; (v) consolidação de resultados. 

O processo de obtenção dos dados e informações se iniciou com a definição da 

amostra a ser estudada. Foram escolhidos alguns dos principais players 

integrantes do ambiente regulatório de infraestrutura em transportes no Brasil, 

com foco no Estado de São Paulo e em setores-alvo específicos (já explicitados na 

seção 2): Aeroportos, Rodovias e Metrô.  

A escolha dos nomes a serem entrevistados e a responderem o questionário 

eletrônico não foi feita de forma aleatória; tampouco os profissionais dos setores-

alvo não foram selecionados por meio de um critério estatístico objetivo. Foram 

escolhidos a partir de um critério subjetivo definido pelo Insper. Além disso, alguns 

dos selecionados recusaram-se a participar da pesquisa.  

A consequência prática da não aleatoriedade na obtenção da amostra é que não 

necessariamente esta amostra reflete completamente as características da 

população estudada, assim, é possível que haja um viés na seleção amostral. 

Porém, temos boas razões para acreditar que, pela forma com que realizamos a 

amostragem, se houver algum viés em relação à população total ele foi minimizado 

ou até eliminado.  

Isto porque se procurou selecionar profissionais que tem ou tiveram cargos 

relevantes, tanto no setor público como na iniciativa privada, com alto poder 

decisório e com importante experiência atuando no ambiente regulatório em 
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questão. Suas respostas tendem a refletir as opiniões e impressões do grupo ao 

qual pertencem (ou pertenceram) porque: (i) estão (ou estavam) inseridos e 

interagem (ou interagiram) no ambiente regulatório a partir da função que 

desempenham (ou desempenharam), função esta identificada com seu grupo; e 

(ii) por terem papel relevante, tem ou tinham a capacidade de influenciar a 

percepção de seus próprios pares.  

Sendo assim, os resultados obtidos tendem a ser uma boa representação do 

universo estudado. Contudo, uma limitação da metodologia usada está na 

impossibilidade de se fazer uso de ferramentas estatísticas como a margem de 

erro e o nível de confiança para medir a precisão dos resultados.  

Foram selecionados 36 profissionais para participarem da pesquisa. Os três 

grandes eixos de atores consultados foram o Estado, o mercado e os órgãos de 

controle. 

No sub-eixo Estado foram consultados o poder executivo federal, o poder executivo 

do Estado de São Paulo, agências reguladoras e poder legislativo federal. O Estado 

de São Paulo foi escolhido como ente federativo a ser analisado na pesquisa por 

ser o Estado com maior extensão de rodovias concedidas (são 8.401 km 

concedidos segundo a ARTESP) e com quase 100 km de extensão metroviária com 

linhas concedidas e linhas sob administração da empresa estatal. Além disso, o 

Estado de São Paulo realizou em 2017 a primeira concessão de um bloco de cinco 

aeroportos regionais com perfil para aviação executiva e táxi-aéreo. 

Ainda no sub-eixo Estado, dentre as agências reguladoras estão: a Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC), Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP). 

No sub-eixo mercado, foram consultadas concessionárias de rodovias federais e 

do Estado de São Paulo, concessionárias de aeroportos federais e concessionárias 

de metrô no Estado de São Paulo, financiadores estratégicos em concessão 

(empresas acionistas de concessionárias atuantes nos setores-alvo), fundos de 
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investimento internacionais, fundos públicos, fundos tomadores de dívidas 

voltados a negócios em infraestrutura e investidores institucionais (bancos 

investidores multilaterais). 

No sub-eixo órgãos de controle, foram ouvidos representantes dos Tribunais de 

Contas da União e do Estado de São Paulo, bem como membros do Ministério 

Público Federal e do Estado de São Paulo. Embora o poder judiciário integre as 

entidades de controle externo da Administração Pública, no âmbito desta pesquisa 

seus representantes e integrantes não foram consultados. Abaixo, segue uma 

tabela-resumo com a distribuição dos profissionais participantes por eixo e sub-

eixo. 

 

Cada um dos atores divididos em sub-eixos apresentou suas opiniões sobre os 

principais entraves para o investimento, a funcionalidade da estrutura regulatória 

atual, o valor da estabilidade dos contratos de concessões, os mecanismos 

existentes para a solução de conflitos, além da influência do poder judiciário e dos 

órgãos de controle na atividade regulatória. 

Tabela 3.1: Descrição da Amostra - Por Eixo e Sub-Eixo

Eixo Sub-Eixo Selecionados

Concessionárias de Rodovias Federais (SP) 1

Concessionárias de Aeroportos Federais 2

Concessionárias de Metrô 2

Total Eixo 5

Estratégicos 2

Fundos de Investimento/Tomadores de Dívidas 2

Fundos Internacionais 1

Investidores Institucionais 1

Total Eixo 6

BID 1

Total Eixo 1

MPE-SP 2

MPF 2

Perito Criminal Federal (PF) 1

TCE-SP 2

TCU 1

Total Eixo 8

Parlamentar Federal 1

Total Eixo 1

ANAC 3

ANTT 3

ARTESP 2

Casa Civil - PPI 4

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação 1

Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de SP 2

Total Eixo 15

36

Fonte: Elaboração dos autores.

Total Amostra

Concessionários

Financiadores

Investidores Institucionais

Órgão de Controle

Parlamentares

Poderes Concedentes / Reguladores
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Os dados e informações foram obtidos junto aos profissionais selecionados por 

duas formas básicas: (i) entrevistas semiestruturadas conduzidas por repórteres 

do Jota, e (ii) respostas a um questionário semiaberto em formato digital. 

As entrevistas foram realizadas nos meses de setembro e outubro de 2018. Os 

repórteres do Jota conduziram a maioria das entrevistas pessoalmente e algumas 

por telefone, que tiveram duração média de uma hora. O Insper preparou um 

questionário comum a todas as entrevistas que serviu como base ou roteiro aos 

repórteres em suas interações com os profissionais. 

As perguntas realizadas aos entrevistados foram: (1) Há interesse da iniciativa 

privada (nacional ou estrangeira) em investir em infraestrutura de transporte e 

mobilidade no País? (2) Em sua opinião, quais são os principais fatores que 

dificultam o investimento privado em infraestrutura de transporte e mobilidade no 

País? (3) A existência de uma agência reguladora afeta a decisão de investimento 

em infraestrutura de transportes e mobilidade no Brasil por parte de empresas e 

fundos? (4) A atuação da agência, se tendenciosa para uma das partes, afeta a 

decisão de investimento dos agentes privados? (5) Qual sua avaliação sobre as 

indicações dos titulares das agências? (6) Como o senhor avalia a qualidade dos 

processos regulatórios efetivados pelos dirigentes e pela área técnica das 

agências? (7) O processo decisório das agências poderia se beneficiar de uma 

análise prévia acerca dos efeitos de uma determinada decisão regulatória – a 

chamada análise de impacto regulatório – no âmbito da qual todos os interessados 

seriam chamados a opinar? (8) A dimensão e segurança da garantia pública às 

contraprestações afeta a intenção de investimento dos agentes privados? (9) 

Existem aspectos específicos na regulação do setor de infraestrutura de transporte 

e mobilidade que prejudicam a execução do contrato de concessão? (10) As 

agências têm analisado os processos de reequilíbrio dos contratos de concessão 

concomitantemente aos fatos que os desequilibraram? A postura atual das 

agências sobre reequilíbrios contratuais afeta a decisão de investimento dos 

agentes privados? (11) Na sua opinião, qual é o impacto da judicialização para a 
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concessão em termos de relacionamento com a agência reguladora/poder 

concedente? (12) Como o senhor vê a extensão da atuação do TCU hoje? (13) 

Como o senhor avalia a atuação dos órgãos de controle brasileiros tem sido? (14) 

As modelagens são alteradas a cada edital, em termos de alocação de riscos e 

obrigações? De que forma isso afeta a decisão de investimento dos agentes 

privados? (15) A seu ver, qual o grau de importância da questão cambial, 

decorrente da tomada de recursos externos, no financiamento das concessões? 

(16) O senhor considera relevante que o governo federal crie algum mecanismo 

que permita a mitigação do efeito cambial adverso nos financiamentos das 

concessões? 

Além disso, os profissionais selecionados responderam a um questionário 

semiaberto em formato digital, no mesmo período, contendo 148 questões sobre 

os principais obstáculos que impedem o investimento no país, a funcionalidade da 

estrutura regulatória atual, o valor da estabilidade dos contratos de concessões, 

os mecanismos existentes para a solução de conflitos, além da influência do poder 

judiciário e dos órgãos de controle na atividade regulatória. Para ter acesso às 

perguntas, consultar o link: https://jota7.typeform.com/to/du1Klo (último acesso 

em novembro de 2019). 

 

https://jota7.typeform.com/to/du1Klo

