VII Brasil nos Trilhos: a retomada do crescimento do país passas pelas ferrovias de
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A importância do setor de ferrovias e seus benefícios econômicos...

O transporte ferroviário é o mais eficiente para grande volume de cargas,
com baixo custo em longas distâncias...
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• O transporte por meio de ferrovias é uma opção adequada para cargas de
grandes volumes, que percorrerá longas distância
• Possui baixo custo se comparado com outros meios de transporte e conta com alta
capacidade para transportar produtos em grande escala e pesados
• É ideal para transportar commodities em alta quantidade, como minério de ferro,
produtos siderúrgicos, derivados do petróleo, fertilizantes, mercadorias agrícolas,
entre outros

Entre as principais vantagens do transporte ferroviário, destacam-se:
1. Baixo custo, devido à baixa incidência de taxas e à utilização de combustíveis
mais baratos
2. Grande capacidade de carga
3. Menor risco de acidentes e maior segurança no transporte da carga
Fontes: https://www.prestex.com.br/blog/modais-de-transporte-de-carga-no-brasil-conheca-os-5-principais/; Empresa de planejamento e
Logística e Confederação Nacional do Transporte (CNT)

A malha ferroviária brasileira conta com mais de 29 mil km de ferrovias,
sendo 22.086 km com bitola de 1,00 metro...

Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Declaração de Rede
2017. Nota: (*) Bitola mista tem dimensão 1,00/1,60m e (**) Rumo MS tem bitola
mista 1,00/1,44m.

Ferrovias tem tido papel importante crescente no transporte de
cargas, em especial para o agronegócio...
Percentual de Participação das ferrovias nas elevações de longo curso do Brasil

• Mais de 42% dos granéis sólidos
agrícolas chegam aos portos por
ferrovia.
• É ainda mais expressivo quando se
trata de Açúcar (cerca 55%)

Volume transportado por ferrovias no Brasil de carvão mineral e minério de
ferro é bastante elevado...
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Em 2016, o transporte de
carvão mineral e minério
de ferro representou
80,5% do total de cargas
transportadas por
ferrovias

A malha ferroviária tem se tornado cada vez mais segura, com redução do
número de acidentes...

• Proporcionalmente ao número de trens e de
quilômetros rodados, a redução foi de 53%
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Nos últimos dez anos o número de acidentes
diminuiu 61%
A incidência de furtos e roubos no modo
ferroviário é menor do que no rodoviário
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Fontes: SAFF e ANTT. Elaboração e análise: GO Associados. Nota: (*) O número de acidentes por milhões de trem/km considerou valores até ago/2016.

Nos últimos anos, houve aumento significativo nos investimentos em
transporte ferroviário, principalmente das Concessionárias...
Evolução dos investimentos no setor ferroviário (R$ Bilhões)
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Os investimentos no setor ferroviário
aumentaram 287,5% entre 2006 e 2015

15,8%

Fonte: ANTT, CNT e Siga Brasil. Elaboração e análise: GO Associados. Notas: (*) Valores até ago/2016, (**) Vagões, locomotiva, outros veículos e
equipamentos e carros de passageiros, (***) Meio ambiente, edificações, informatização e outros.
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Em territórios de grande extensão, o transporte ferroviário é a opção mais
econômica...
• Um vagão graneleiro comporta em média 100 toneladas de carga, enquanto que um
caminhão bi-trem transporta somente 36 toneladas de carga
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Caminhão bi-trem graneleiro
(36 ton)

• Porém, o território brasileiro tem mais 8,5 milhões km² de extensão e menos de 30 mil
km em malha ferroviária
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*Extensão das rodovias sob jurisdição
federal e estadual (em conjunto)

Estima-se uma economia de cerca de 30% com a substituição gradual do
transporte agrícola rodoviário pelo ferroviário...
Relação
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Redução de custo: modo ferroviário atualmente cerca de 10%
mais barato que o rodoviário pode ficar 30% mais econômico
Fonte: Consulta a especialistas do setor ferroviário.

A cada 10 bilhões de TKU a menos nas rodovias brasileiras, estima-se uma
economia de quase R$ 16 milhões devido à redução do número de acidentes...

Migração de 10 milhões de
toneladas em uma viagem
de 1000 km (4)

2015
1.548 bilhões de
TKU
transportadas(1)

21,7 acidentes para
cada 1 bilhão de TKU

33,6 mil acidentes
envolvendo
caminhões(2)

Custo de R$ 72,7 mil
por acidente(3)

10 bilhões de TKU a menos
nas rodovias
217 acidentes a menos nas
rodovias
Redução de custos com
acidentes de R$ 15,8
milhões/ano

Fontes: (1) EPL, 2015; (2) ABCR, 2015. Disponível e: http://www.abcr.org.br/Conteudo/Secao/41/acidentes+de+trafego.aspx.; (3) IPEA, 2015. Relatório "Acidentes de trânsito nas rodovias
federais brasileiras: caracterização, tendências e custos para a sociedade“.
Nota: (4) distância média de uma carga do Centro-Oeste para Santos. Elaboração e análise: GO Associados.

O transporte rodoviário é responsável pela emissão de 95% do CO2,
enquanto o setor ferroviário por apenas 5%...
Evolução das emissões anuais de CO2 fóssil do transporte
terrestre de carga (milhões toneladas)
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Os caminhões pesados (10 t≥ 15t) são o meio de transporte de
carga terrestre mais poluente. Em 2010, foram emitidas mais de
50,7 milhões de toneladas de CO².
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Fontes: 1º Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas no Transporte Ferroviário (ANTT), 2014; http://www.antf.org.br/releases/o-meio-ambiente-agradece/

A cada 10 milhões de toneladas transportadas pelo modo ferroviário em detrimento
do rodoviário, estima-se uma redução da emissão de 2,2 milhões de ton. de CO2
equivalente ao plantio de 442,5 mil árvores nativas…

Redução da emissão de
2,2 milhões de toneladas
de CO2
Cada
10 milhões ton.

A redução da emissão de CO2
estimada, equivale ao plantio de
442,5 mil árvores nativas

Fontes: http://www.antf.org.br/releases/o-meio-ambiente-agradece/; SAFF; e Planetável. Elaboração e análise: GO Associados.

Melhoria da mobilidade urbana com a migração do transporte
rodoviário para o ferroviário...




Em áreas urbanas, a circulação de caminhões gera muitas vezes
interrupção e congestionamentos em ruas e avenidas, por esse motivo
inclusive são proibidos de circular em determinados horários em São
Paulo, por exemplo.
Com a migração para o transporte ferroviário, o número de caminhões
circulando reduz e, consequentemente, os congestionamentos diminuem.

Detalhamento do total de investimentos previstos
para os próximos anos…

Fonte: Antf

Prorrogação antecipada e seus benefícios

Análise de impactos socioeconômicos e macroeconômicos, considerando-se os
benefícios capturados pela sociedade e não apenas pelas concessionárias...
 Redução de conflitos urbanos.
 Redução de acidentes.
 Redução de congestionamentos das vias urbanas.
 Benefícios relacionados a migração de carga do modo rodoviário para o
ferroviário, devido à maior capacidade da linha férrea.

 Redução do custo de transporte ferroviário em relação ao atual, devido à
maior eficiência operacional propiciada pelos investimentos.
 Redução da emissão de poluentes devido à migração de cargas da rodovia
para a ferrovia.

Benefício 1: investimentos em redução de conflitos urbanos

Os investimentos em redução de conflitos urbanos trazem os seguintes tipos de

benefícios diretos à sociedade próxima à ferrovia:
i.

Menor incidência de colisões com veículos e atropelamentos, evitando-se a perda
de vidas e demais custos desses acidentes.

ii.

Redução de tempo de locomoção da população das cidades beneficiadas, por
menor tempo em espera para cruzar a linha em veículos automotores.

Benefício 2: redução de custos de transporte e segurança..
Estima-se que os investimentos permitirão o aumento do volume de cargas
transportado pelas ferrovias em cerca de 40 milhões de toneladas por ano.
Esse volume, ao migrar da rodovia para a ferrovia, auferirá uma redução
dos custos de transporte em torno de 30%.
• Adicionalmente, menos caminhões trafegarão pelas rodovias, reduzindo
proporcionalmente a emissão de poluentes e de acidentes.

• o transporte ferroviário é mais seguro que o rodoviário, tanto em termos de
acidente como em roubos de carga. Mais de 1,0% da frota de caminhões
sofre acidentes na estrada, ao passo que acidentes com trens são bastante
raros.
• além disso, acidentes envolvendo caminhões tem um custo médio de R$ 45
mil, ou seja, haveria um benefício econômico na redução de acidentes com
diminuição desses gastos.

Conclusão: benefícios de R$ 10 bilhões em 2018...
• Benefícios teriam um valor presente em torno de R$ 10 bilhões, em 2018,
sendo 75,0% o benefício direto da redução de custo de transporte pela
migração de cargas da rodovia para a ferrovia. Os benefícios para a
sociedade em geral, pela redução de acidentes, congestionamentos e
poluição responderiam pelos 25% restantes.
• Tratam-se de impactos relevantes apenas pela antecipação dos investimentos.
Se não realizados já, esses ganhos ocorrerão apenas daqui a cerca de 10-15
anos, após os novos contratos de concessão serem implementados.
• Importante ressaltar que são benefícios externos aos concessionários,
capturados pelos usuários e pela sociedade. Os concessionários também
obterão benefícios com a realização dos investimentos, na forma de maior
excedente do produtor. Porém, parte do excedente obtido será transferido ao
poder concedente, na forma de pagamento de outorga.

Estudos da EPL também apontam para grandes benefícios

Menos carga na ferrovia

Custo 12% maior!

Mais 10% de emissões CO2
Fonte: Plano Nacional de Logística (consulta pública) – resultados das simulações para 2025.

A metodologia da MIP considera que a economia constitui um sistema
integrado de diversos setores interdependentes...
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Os impactos sofridos por um setor influenciam os demais setores em maior ou menor
grau, dependendo da importância relativa de suas relações na economia.

Os setores da economia compram e vendem uns para os outros e, em geral, um
determinado setor interage com alguns outros.

A metodologia da MIP mostra como as diferentes atividades se interligam,
direta ou indiretamente, caracterizando o equilíbrio entre oferta e demanda na
economia

Fonte: GUILHOTO, Joaquim José Martins. Análise de Insumo-Produto: Teoria e Fundamentos. (2011), disponível em http://guilhotojjmg.wordpress.com/apresentacoes-power-point/analise-deinsumo-produto-teoria-fundamentos-e-aplicacoes/. Acesso em 20/12/2015.

O efeito total resultante da variação de produção de um
determinado setor pode ser decomposto em três componentes...
24

Efeito Direto

• Corresponde ao
choque inicial
aplicado
• Impacto sobre a
demanda final
de um ou mais
setores

Efeito Indireto
• Representado pelo
impacto do choque
inicial sobre as
variáveis dos
setores acionados
• Impacto sobre o
consumo
intermediário

Efeito Induzido/
Efeito renda
• Decorrente dos impactos
do choque inicial sobre
os rendimentos do
trabalho e, por
conseguinte, sobre o
consumo das famílias
• Impacto do aumento da
produção sobre salários
e, consequentemente,
sobre o consumo

Os efeitos são captados em termos de produção, emprego, massa salarial, impostos
indiretos e valor adicionado em decorrência de um estímulo
(positivo ou negativo) monetário em um setor específico.


Fonte: GUILHOTO, Joaquim José Martins. Análise de Insumo-Produto: Teoria e Fundamentos. (2011), disponível em
http://guilhotojjmg.wordpress.com/apresentacoes-power-point/analise-de-insumo-produto-teoria-fundamentos-e-aplicacoes/.

Efeitos de um aumento de demanda no setor de ferrovias na
cadeia nacional...
EFEITO DIRETO
Investimento em
ferrovias

EFEITO INDIRETO
Insumos para a construção
(elos anteriores)

Construção de
ferrovias

EFEITO RENDA
Contratação de mão de obra para os setores direta e
indiretamente afetados

Investimentos previstos associados à prorrogação antecipada
(valores de referência de mercado)...
Grupo de investimentos
(em R$ milhões)
Cimento

2017-2027

Participação no total
30,7

0,25%

102,8

0,83%

2.259,2

18,20%

40,7

0,33%

433,8

3,50%

Automóveis, camionetas e utilitários

3,3

0,03%

Caminhões e ônibus

1,2

0,01%

Outros equipamentos de transporte

2.344,1

18,89%

Construção

7.195,4

57,97%

12.411,2

100,00%

Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos
Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos
Material eletrônico e equipamentos de comunicações

Total
Fonte: Plano de Negócios das Concessionárias. Elaboração própria.

O impacto na economia das prorrogações antecipadas...

R$
12.411,2

Investimentos das
concessionárias

Metodologia InsumoProduto - IBGE

R$42.583

696.863

R$3.070

R$7.051

Produção

Emprego

Arrecadação

Salários

Alternativas da política pública para captura dos benefícios
identificados

...

Quais as alternativas para se capturar esses benefícios?
Para aumentar a capacidade das ferrovias de acesso aos portos, é necessário
considerar os atuais contratos de concessão. O que fazer?
• Aguardar término dos contratos
Benefícios adiados
• Rescindir contratos e re-licitar
• Prorrogação:
• Simples

Judicialização

Incentiva investimentos, mas não obriga

• Por reequilíbrio econômico-financeiro

Obriga investimentos, mas não melhora regulação
• Prorrogação Antecipada

Obriga investimentos e melhora regulação

A prorrogação antecipada está atrelada à realização de novos
investimentos nas linhas ferroviárias e permite a arrecadação de outorga
pelo governo..
O art. 6° e art. 9º da Lei n° 13.448/17 estabelecem:
 a inclusão de investimentos não previstos no instrumento contratual vigente;
 estão excluídos os contratos de parceria que, à época da solicitação da prorrogação antecipada,
encontrarem-se temporalmente antes da metade ou acima de 90% (noventa por cento) do decurso do
prazo originalmente pactuado.
 atendimento às metas de produção e de segurança;
 realização de investimentos em nível de aumento da capacidade instalada;
 a melhoria dos parâmetros de qualidade dos serviços; e
 a garantia de capacidade de transporte a terceiros, mediante direito de passagem, tráfego mútuo e
exploração por operador ferroviário independente, sem prejuízo da remuneração da concessionária pela

capacidade contratada.

Ou seja, a prorrogação antecipada permite tanto a inclusão da obrigatoriedade dos
investimentos nos contratos de concessão quanto a atualização das cláusulas contratuais,
visando, principalmente, a melhoria da transparência de informações e a promoção da
concorrência na prestação dos serviços de transporte ferroviário.
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