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Resumo 

 

No Brasil, a partir da década de 1990, com a assimilação da política neoliberal, iniciada no governo do ex-
presidente Fernando Collor de Mello, as privatizações e as concessões de rodovias foram regulamentadas e 
passaram a ser adotadas. A privatização é um processo em que o Estado vende uma empresa estatal à 
iniciativa privada. A concessão é um contrato entre o poder público e uma empresa de direito privado no qual 
o primeiro delega à última a responsabilidade de prover um bem ou um serviço sob sua responsabilidade. Em 
2012 o Brasil possuía mais de 14 mil quilômetros de rodovias concedidas, sendo a maior concentração nos 
Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Esses três estados (unidades da federação) estão entre 
os mais dinâmicos do Brasil, isto é, de uma ótica econômica. O texto tem como objetivo apresentar um 
levantamento da situação das concessões de rodovias no Brasil com dados atualizados para 2012, além de 
considerar os trechos que já estão definidos pelo governo federal para serem concedidos à iniciativa privada 
a partir de 2013, está previsto para ser concedido 7,5 mil quilômetros de rodovias na Terceira Etapa de 
concessões de rodovias federais. Além desse levantamento se fará uma análise teórica considerando e 
relacionando as políticas neoliberais, as concessões. Será dada ênfase para as concessões do Estado de 
São Paulo, em razão de ser o Estado que possui a maior quilometragem de rodovias concedidas e por ter a 
maior quilometragem de rodovias estaduais administradas pela iniciativa privada. Para lograr êxito nesse 
trabalho será feito o levantamento da situação das rodovias concedidas no Brasil em sítios na internet da 
Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), na Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São 
Paulo (ARTESP) e na Confederação Nacional de Transportes (CNT). 

 

Introdução 

 

Com o fim dos “25 anos gloriosos” (1945-1970) o neoliberalismo começa a ser adotado como uma via 

para a saída da crise e a retomada dos patamares de lucro dos anos pós-segunda guerra mundial. Os 

primeiros países a desenvolver formas de governo baseadas no neoliberalismo foram a Inglaterra, Estados 

Unidos e o Chile ainda na década de 1970. No Brasil os reflexos do neoliberalismo na gestão do patrimônio 

                                                             
1
 Esse trabalho é fruto das reflexões desenvolvidas no doutorado que está em andamento, cujo título provisório é A produção do 

espaço brasileiro: o papel das concessões rodoviárias e a normatização do território . Essa pesquisa conta com financiamento 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). A pesquisa conta com a orientação do professor 
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público teve mais ênfase na década de 1990 com o início dos processos de privatizações e de concessões do 

patrimônio e de serviços públicos. 

Considerando esse contexto esse texto tem como objetivo analisar o processo de concessões 

rodoviárias, fazendo uma breve abordagem da situação econômico-político em que foi organizado e as 

condições atuais, tais como quilometragens concedidas e as possíveis novas concessões dos governos 

federal e do Estado de São Paulo. 

Até o final do mês de dezembro de 2012 o Brasil possuía mais de 15 mil quilômetros de rodovias 

concedidas, sendo a maior concentração nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Esses três 

estados (unidades da federação) estão entre os mais dinâmicos do Brasil, isto é, de uma ótica econômica, 

mas também se considerar-se o meio-técnico-científico-informacional e a divisão macrorregional proposta por 

Santos e Silveira (2003) que incluiu esses estados na Região Concentrada. O texto também tem como 

objetivo apresentar um levantamento da situação das concessões de rodovias no Brasil com dados 

atualizados para 2012, além de considerar os trechos que já estão definidos pelo governo federal para serem 

concedidos à iniciativa privada a partir de 2013, está previsto para ser concedido 7,9 mil quilômetros de 

rodovias (ANTT, 2013). 

Será dada ênfase para as concessões do Estado de São Paulo, em razão de ser o estado que possui 

a maior quilometragem de rodovias concedidas e por ter a maior quilometragem de rodovias estaduais 

administradas pela iniciativa privada. Para lograr êxito nesse trabalho será feito o levantamento da situação 

das rodovias concedidas no Brasil por meio de acesso aos sítios na internet da Associação Brasileira de 

Concessionárias de Rodovias (ABCR), na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e na 

Confederação Nacional de Transportes (CNT). 

Pelo fato de o objetivo ser analisar as privatizações das infraestruturas de transportes rodoviários (do 

ponto de vista do uso são privatizações e do ponto de vista jurídico são concessões), é conveniente associá-

las com a finalidade de garantir condições para um crescimento do setor privado no Brasil, uma vez que as 

infraestruturas são consideradas como básicas para o processo produtivo em todas as suas etapas, ou seja, 

na produção, circulação, consumo e troca (BARAT, 2011). 

 

1. O contexto político de emergência do Neoliberalismo 

 

A partir da década de 1990 com a assimilação brasileira do ideário político neoliberal, empreendido 

pela abertura do país iniciada no governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello as privatizações e as 

concessões de rodovias foram regulamentadas e passaram a ser adotadas. Petras (1999) ao fazer uma 



avaliação das privatizações2 numa escala mundial relacionando-as com o neoliberalismo já havia chegado a 

algumas das conclusões apontadas pelo estudo do IPEA (2010). Para Petras (1999), as privatizações na 

América Latina não se resumem a uma decisão isolada, na verdade, está relacionada com um padrão antigo 

de política que atua por meio de aparelhos coercitivos locais. 

Para se compreender as privatizações ocorridas na década de 1980 em outros países e na década 

de 1990, no Brasil, Petras (1999) defende que, 

 
[...] a privatização deve ser compreendida como parte de uma estratégia global cuja base 
são o ataque à sociedade civil e à política democrática, as intervenções militares violentas 
e o recurso arbitrário aos decretos do Poder Executivo (p. 304-305). 

 

As empresas públicas foram criadas com o objetivo de abrir o caminho para as corporações atuarem 

com expectativa de retorno dos lucros advindos dos investimentos num prazo mais rápido. São exemplos as 

siderúrgicas, as mineradoras, a Petrobrás, entre outras empresas de base. Somam-se à criação das 

empresas públicas outras ações empreendidas pelos Estados Nacionais objetivando criar um ambiente 

propício à atuação das corporações e empresas multinacionais. 

Nesse sentido, 

 
As empresas públicas foram elementos essenciais para o crescimento da indústria privada. 
O setor privado não estava capacitado ou não desejava financiar e investir em escala (e 
produzir em nível de custos) suficiente(s) para atender a necessidades da burguesia, das 
novas classes produtoras. Emergiu uma coalizão de forças compostas por industriais 
nacionalistas, trabalhadores e classe média que buscava apoio a longo prazo, vultosos 
investimentos públicos para o fornecimento de energia a baixo custo e uma infraestrutura 
básica de transporte para a produção e distribuição (PETRAS, 1999, p. 309). 

 

Pelo fato de o objetivo ser analisar as privatizações das infraestruturas de transportes, parece ser 

conveniente associá-las com a finalidade de garantir condições para um crescimento do setor privado no 

Brasil, uma vez que as infraestruturas são consideradas como básicas para o processo produtivo em todas as 

suas etapas. Após todos os esforços dos governos brasileiros objetivando industrializar o país por meio das 

empresas públicas, dos incentivos à construção de rodovias, da vinda para o Brasil de muitas empresas 

multinacionais, vieram as crises do final da década de 1970 e na de 1980. A “solução” para as crises veio 

através dos “conselhos”, gestados no “Consenso de Washington”, para os países em desenvolvimento 

afundados em dívidas (FIORI, 1997). O neoliberalismo. 

Vários problemas envolviam as empresas públicas, embora esses problemas fizessem parte de uma 

estratégia de longo prazo dos países desenvolvidos para induzir as economias periféricas ao neoliberalismo. 

Um desses problemas é o empreguismo, visto que o Estado se tornou o principal empregador e absorveu 
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fique em mãos de agentes privados que controlam o uso desse patrimônio, lembrando que o que mais interessa ao cidadão são 
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parte da mão-de-obra liberada pelas empresas que se ajustavam à reestruturação produtiva e adotavam com 

ímpeto o uso das inovações. Para Petras (1999, p. 315) “o resultado disso foi a elevação dos custos 

administrativos, uma folha de pagamentos inflada e uma burocracia desnecessária que contribuiu para a 

imagem de um ‘setor estatal ineficiente’”. Outro fator que contribuiu para a crise do setor público foi à atuação 

corporativista de sindicatos que defenderam a ineficiência entre funcionários públicos (PETRAS, 1999). 

O resultado de todo esse movimento envolvendo as empresas públicas foi que, 

 
[...] o setor público fracassou na sua modernização e na sua tarefa de tornar-se mais 
competitivo. Resumindo, as forças políticas, econômicas e sociais operaram interna e 
externamente em regime de parceria para gerar a crise do setor público, que contém 
implicitamente a possibilidade de reformá-lo, conferindo uma responsabilidade maior à 
maioria da população, ou a possibilidade de desmantelá-lo, entregando estes recursos ao 
minoritário setor privado (PETRAS, 1999, p. 316). 

 

Nesse contexto se insere as concessões rodoviárias e ferroviárias no Brasil. A “preparação” feita no 

Brasil sob interesses neoliberais também serviu para que os capitais que não encontravam meios lucrativos 

para serem investidos fossem reinvertidos. Assim, a passagem de patrimônio ou de oferecimento de serviços 

públicos passou a ser oferecida à iniciativa privada por meio das licitações das privatizações e das 

concessões de serviços de interesse público. 

 

2. Análise das condições das concessões no Brasil como negócio 

 

O negócio das concessões rodoviárias no Brasil vem crescendo expressivamente desde 1996, ano 

em que ocorre definitivamente o início dessa forma de administração do patrimônio público e de parte da 

infraestrutura rodoviária.  Behring (2008) ao fazer uma análise do contexto de emergência do neoliberalismo 

também considera que houve uma degradação induzida de alguns serviços públicos que levaram a uma 

legitimação das privatizações. Foi esse o caminho para a mercantilização e a transformação de políticas 

sociais em negócios (MANDEL, 1982 apud BEHRING, 2008)3. 

No caso das concessões rodoviárias, para exemplificar, em 1996 o total de 19.563,940 veículos 

pagaram pedágio, em 1998 esse número sobe para 230.181,786, e em 2012 foram 1.631.516.908. Conforme 

se pode verificar na tabela 1.  

 

                                                             
3
 As concessões de rodovias também podem ser compreendidas como uma forma de garantir por prazos longos 

determinados trechos que interessam mais à iniciativa privada. Os prazos longos que giram em torno de 20 a 30 anos 

são uma forma de tirar a desconfiança em governos que poderiam administrar mal essas rodovias. O Estado nesse 

caso [...] não prescinde de seu pressuposto geral [...] que lhe assegura as condições de produção e reprodução. Hoje, 

cumprir com esse papel é facilitar o fluxo global de mercadorias e dinheiro, por meio, como já foi sinalizado, da 

desregulamentação de direitos sociais, de garantias fiscais ao capital, da “vista grossa” para a fuga fiscal, da política 

de privatização , dentre inúmeras possibilidades que pragmaticamente viabilizem a realização dos superlucros e da 

acumulação (BEHRING, 2008, p. 64). 



Tabela 1: Brasil: histórico de veículos pedagiados no período 1996-2012. 

  Veículos Pedagiados     

Ano Leves Pesados Motos  Total Veículos Isentos Tráfego Total 

1996 11.546.487 8.017.453   19.563.940   19.563.940 

1997 51.465.924 22.180.409   73.646.333   73.646.333 

1998 176.570.226 52.416.734 1.194.826 230.181.786   230.181.786 

1999 294.906.010 91.947.026 1.577.923 388.430.959 386.968 388.817.927 

2000 317.534.711 97.298.793 1.830.530 416.664.034 2.552.080 419.216.114 

2001 362.527.068 130.591.041 2.270.053 495.388.162 5.261.413 500.649.575 

2002 382.765.114 164.143.436 2.930.760 549.839.310 7.430.283 557.269.593 

2003 378.637.527 164.178.211 3.497.668 546.313.406 6.767.123 553.080.529 

2004 410.541.025 163.896.829 3.905.011 578.342.865 24.730.634 603.073.499 

2005 447.149.419 166.109.435 4.225.660 617.484.514 25.953.629 643.438.143 

2006 457.746.397 167.331.502 4.907.863 629.985.762 27.205.887 657.191.649 

2007 490.336.128 177.844.297 6.223.002 674.403.427 32.290.340 706.693.767 

2008 531.942.422 189.945.155 7.448.297 729.335.874 39.234.877 768.570.751 

2009 719.113.063 269.652.681 12.167.219 1.000.932.963 43.519.045 1.044.452.008 

2010 941.108.605 361.807.050 18.935.086 1.321.850.741 41.175.804 1.363.026.545 

2011 1.054.880.157 407.046.298 21.920.772 1.483.847.227 42.571.532 1.526.418.759 

2012 1.137.845.114 424.491.459 23.932.749 1.586.269.322 45.247.586 1.631.516.908 

Fonte: ABCR, 2013. 

  
As privatizações e concessões podem ser entendidas por se configurarem como um negócio, uma 

vez que a iniciativa privada se interessa pelos contratos em razão das garantias e do lucro. Há algumas 

diferenças entre o negócio das concessões no Brasil em relação a outros países como a França. Na França 

há uma lei (Lei n. 89-465 de 10 de julho de 1989, art. 10) que estabelece que a participação estrangeira nas 

privatizações não deve ultrapassar 20% (DERANI, 2002). No Brasil a lei equipara pessoas estrangeiras aos 

cidadãos de nacionalidade brasileira e resguarda as leis supervenientes ou a “manifestação expressa do 

poder executivo” a possibilidade de restrição no artigo 12. Porém, isso de 

 

[...] fato jamais ocorreu de modo efetivo. Inclusive, no que tange as instituições financeiras, 
não há qualquer limitação da participação do capital estrangeiro, que hoje já representa 
mais de 43% do capital das instituições financeiras no Brasil. Sem considerar outros efeitos 
nefastos, esta internacionalização do patrimônio público provoca recordes de remessa de 
lucro, que não conta com nenhuma limitação (DERANI, 2002, p. 131). 

 
 A segunda etapa de concessões do Estado de São Paulo e a Segunda Etapa das Concessões de 

Rodovias Federais tiveram como vencedores dos contratos em sua maioria empresas estrangeiras, 



aumentando a participação do capital estrangeiro no negócio das concessões rodoviárias. Empresas como a 

OHL de capital espanhol foi uma das que ampliaram os trechos rodoviários sob sua administração. 

 No Estado de São Paulo a OHL possui as seguintes concessionárias: Autovias, Centrovias, Intervias 

e Vianorte (administram ao total 1.146,056 quilômetros). Em relação às concessões federais controla as 

seguintes concessionárias: Autopistas Litoral Sul (abrangendo trechos nos Estados do Paraná e Santa 

Catarina), Auto Pistas Planalto Sul (abrangendo trechos nos Estados do Paraná e Santa Catarina), Autopista 

Fluminense (Trecho localizado no Estado do Rio de Janeiro), Autopista Fernão Dias (abrangendo trechos nos 

Estados de São Paulo e de Minas Gerais) e Autopista Régis Bittencourt (abrangendo trechos nos Estados de 

São Paulo e do Paraná) (OHL, 2013) Ao total a OHL administra 2.078,800 quilômetros de rodovias no Brasil. 

Outra empresa que foi ganhadora de várias licitações é a CCR, porém essa é de capital nacional. Ao 

todo administra 2.437 quilômetros nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná e ainda possui 38,25% 

do capital da STP, que opera os meios eletrônicos de pagamento do sistema Sem Parar e Via Fácil4.  Atua 

além do segmento de concessões de rodovias, com os de mobilidade urbana e serviços, com valor de 

mercado superior a 20 bilhões. A CCR possui 58% de participação na ViaQuatro, empresa que opera e 

mantém a linha 4-Amarela do metrô de São Paulo e 45% do capital Social da Controlar, que é a empresa 

responsável pela inspeção veicular ambiental em toda a frota do município de São Paulo (CCR, 2013). 

Esses dois exemplos mostram que a concessão rodoviária é um negócio lucrativo para as empresas 

que buscavam opções para investir seus capitais com possibilidades de retorno positivo e com segurança 

contra perdas. Além disso, por meio das concessões outros negócios surgem como é o caso do Sem Parar e 

Via Fácil. 

Serviços públicos, pelo seu princípio não deve ser transformado em negócios, pois conforme afirma 

Derani (2002), 

De um modo geral, os objetivos que caracterizam o serviço público em sentido estrito são: 
continuidade do serviço efetivo no tempo, universalidade geográfica da prestação (atender 
a todos em qualquer parte da sociedade); equidade no tratamento dos usuários, compatível 
com as imposições financeiras, econômicas e sociais (p. 67). 

 

 Assim, pode se observar que os objetivos do serviço público e os da iniciativa privada não são 

convergentes para empreendimentos que atendam de modo uniforme todo o território. Apenas determinadas 

fatias de serviço público interessam ao mercado. As privatizações, concessões e Parcerias Público Privadas 

(PPP) geralmente significam uma desconfiança em relação à qualidade do serviço de interesse público 

prestado para a população e, se por um lado livra o Estado de oferecer tal serviço, por outro lado, não o livra 

                                                             
4 Sem Parar e Via Fácil são sistemas de pagamento eletrônico para usuários de rodovias concedidas e de estacionamentos 

conveniados. Com o dispositivo de identificação (TAG) instalado no veículo a cancela dos pedágios identificam a aproximação 
do veículo e assim o usuário não precisa parar nas cabines de cobrança. A cada 30 dias é enviada uma fatura para o usuário 
ou é realizada um débito na sua conta bancária. 



de fiscalizá-lo5. Essa desconfiança reside na tendência a considerar o serviço de interesse público prestado 

com maior qualidade nos setores privatizados ou concedidos, no entanto, isso pode ocorrer também de forma 

inversa. 

No caso de concessões de rodovias no Brasil as concedidas apresentam melhores serviços aos 

usuários, conforme resultado de pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Transporte (CNT, 2012), 

porém há razões históricas que explicam esse fato. No Estado de São Paulo os melhores trechos rodoviários 

com existência de pista dupla e significativo VDM foram reformados e depois concedidos. Assim, a iniciativa 

privada desde que passaram a administrar esses trechos (classificados como os melhores do país) tem 

apenas conservado a qualidade das rodovias (pavimento e sinalização), nada além do que consta nos 

contratos, ou seja, não fazem mais do que a obrigação do contrato. Assim, esses trechos são considerados 

os melhores do país em razão de investimentos feitos por sucessivos governos do Estado de São Paulo na 

construção e manutenção dessas rodovias, que foram iniciados desde a década de 1970 e continuaram nos 

planos dos governos das décadas de 1980 e 1990 (NEGRI, 1996). Em suma, não se trata de mérito da 

iniciativa privada, mas de investimentos do Estado ao longo de mais de três décadas. 

No caso de outros tipos de serviços de interesse público privados como os telefônicos, é possível 

afirmar que, principalmente, a telefonia móvel no Brasil os serviços prestados pelas empresas privadas não 

são de qualidade. Como exemplo pode-se citar um fato ocorrido em 2012 no qual três das quatro principais 

operadoras foram proibidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) de vender novas linhas 

de celular em vários estados em razão das péssimas condições de uso das linhas já existentes. 

Em relação à fiscalização de serviços públicos privados ou concedidos no caso do setor de transportes 

pode-se afirmar que, conforme Araújo (2005), 

 

[...] centraram-se na privatização de serviços e em sua liberalização, sem a criação de uma 
agencia reguladora até 2001. Até hoje existem departamentos compartimentalizados do 
Ministério dos Transportes que acompanham administrativamente os segmentos sob sua 
responsabilidade. Essa estrutura de regulação, criada num período em que os agentes de 
transporte eram em sua maioria subordinados ao governo, parece inadequada e frágil para 
as necessidades da nova estrutura do setor de transportes. Qualificá-la de ‘medieval’ não 
seria muito exagerado, e a nova estrutura reguladora é mais virtual que real” (ARAÚJO, 
2005, p. 155). 

 

                                                             
5 É válido deixar registrado que para alguns setores privatizados ou concedidos no Brasil primeiro houve a privatização e 

posteriormente a criação de agências reguladoras ou fiscalizadoras (ARAÚJO, 2005). Assim, é possível perceber que essas 
iniciativas foram feitas às pressas e sem que o Estado brasileiro tivesse um preparo para seguir com essas novas formas de 
governabilidade. 



Araújo (2005) finaliza dizendo que, embora tenham sido criados vários órgãos de regulação, eles não 

parecem muito atuantes. 

 

Os serviços de infraestrutura tem sido classicamente considerados parte vital de um 
processo de desenvolvimento, e o acesso a eles como essencial para o pleno exercício da 
cidadania. Não existe qualquer razão para rever estes conceitos. Por outro lado assegurar 
o acesso universal num contexto competitivo é um problema cuja solução difere 
radicalmente das soluções tradicionalmente adotadas sob monopólio integrado e regulado, 
baseadas em subsídios cruzados (p. 164). 

 

Já em relação a regulação no Brasil, Araújo (2005) afirma que, há dois pesados ônus: passivo 

herdado e falta de experiência. 

 

O primeiro é a herança de contratos ad hoc, feitos na ausência de regras e com cláusulas 
nitidamente prejudiciais do ponto de vista da economia e da sociedade. Um bom exemplo 
dessas cláusulas são os indicadores utilizados nos contratos (IGP-M e IGP-DI), cuja 
composição é questionável e cuja ligação com os custos setoriais, ou com a inflação 
medida pelo deflator do PIB, é tênue (GUIMARÃES, 2003, apud ARAÚJO, 2005, p. 164). 

 

Entretanto, o projeto de regulamentação das agências reguladoras posto em discussão pelo governo 

é um passo inequívoco na direção certa. Mas, um dos dispositivos do projeto pode comprometer todos os 

seus aspectos positivos. Trata-se de transformar as agências em órgãos do executivo, com contratos de 

gestão e de subordinação a ministérios. O pior é que o projeto revela “[...] incompreensão das necessidades 

reais de regras e diretrizes gerais, as quais são muito mais importantes, para seu controle sua transparência 

e sua eficácia do que contratos de gestão e subordinação a ministérios” (ARAÚJO, 2005, p. 165). 

Para o bom funcionamento as agências reguladoras devem ter controlador externo, no Brasil o 

Tribunal de Contas da União é o mais apropriado, e tem desempenhado um papel ativo. Araújo (2005) afirma 

que “[...] a atuação do TCU representa a melhor esperança de desenvolver competência nas agencias 

reguladoras em todos os níveis” (ARAÚJO, 2005, p. 166). 

 

3. Considerações jurídicas das concessões rodoviárias no Brasil 

 

As concessões rodoviárias ao serem estudadas sob uma ótica geográfica não devem deixar de lado 

as implicações jurídicas, uma vez que facilitam na compreensão de suas formas de gestão e de uso das 

rodovias. 

As principais características de um processo de concessão de serviços públicos, conforme Pereira 

(1998, p. 111) são as seguintes: 



 A iniciativa privada estará assumindo uma função de natureza nitidamente de interesse público; 

 O Poder Concedente sempre será a União, os estados e municípios; 

 A seleção do concessionário deverá ser feita com base em licitação pública; 

 Na concessão de serviços e/ou obras não existe qualquer alienação de bens públicos. 

Um fator muito importante em relação a concessões rodoviárias é que a empresa que ganhar a 

licitação estará assumindo uma função de interesse e utilidade pública, assim esse serviço deve(ria) ser 

fiscalizado com muito rigor6. De acordo com Derani (2002), 

 

A transferência de atividade econômica da mão pública para a mão privada não é mera 
alteração do sujeito agente, mas provoca toda uma modificação no objeto social e na 
origem patrimonial. Implica em alteração do sujeito, traz a alteração da ação da sociedade 
em si. A nova empresa passará a produzir valores de troca com o objetivo de satisfazer 
uma necessidade social procurando remunerar a produção para continuar dispondo do 
capital produtivo. Lucro e liberdade de dispor de capital enfrentam lógicas distintas (p. 74). 

 

 Dessa forma pode-se entender as concessões como uma permissão do Estado para que empresas 

privadas obtenham dos cidadãos lucros que se fossem apropriados pelo Estado significaria mais recursos 

para inversões em serviços públicos. Por essa ótica as concessões podem ser consideradas um “assalto” aos 

bolsos da população. Um questionamento que fica aos governantes que conseguiram tornar as privatizações 

e as concessões legais é que se todos os cidadãos pagaram para construir as infraestruturas de transportes 

do país porque só os que podem pagar podem circular? E se as infraestruturas de transportes são 

imprescindíveis para todos e se são todos que contribuíram para sua construção porque o uso é restrito aos 

que podem pagar a tarifa de pedágio? 

 Essa problemática se responde pelo fato de as lógicas dos serviços públicos e a do mercado serem 

diferentes. Assim, o mercado precisa de lucros e para isso ou o Estado subsidia as concessionárias ou a 

concessionária cobra diretamente dos usuários, conforme é praticado em todas as concessões de rodovias 

no Brasil. Assim, conforme Derani (2002), 

 

Serviço público e atividade privada não estão em competição. Um existe para permitir a 
manutenção e expansão do outro. A confrontação destas duas formas de produção leva 

                                                             
6
 Derani (2002) esclarece a natureza do serviço público, segundo a autora, “aquela atividade, cujo objetivo é a produção 

de um bem para satisfação de toda a coletividade, é o serviço público em sentido estrito, isto é, universal, (fora-de-

mercado), diferente do serviço público econômico de comércio e indústria (de mercado). As demais também submetem-

se ao interesse coletivo, mas, neste caso, o interesse não se revela na satisfação direta das necessidades da coletividade, 

porém se manifesta indiretamente, como no desenvolvimento da produção econômica, na realização de atividades 

estratégicas e de segurança. O resultado desta atividade não será um bem a ser distribuído para todos, mas uma solidez 

da estrutura social-econômica, fortalecendo sua manutenção” (p. 67). 

 



necessariamente a um impasse, posto que a lógica do mercado é distinta da do serviço 
público. A lógica de mercado se insere na preferência individual para produção e consumo 
e no poder econômico que detêm estes indivíduos para exercer com maior amplidão sua 
preferência. A lógica do serviço público é a de produção para solver necessidades sociais. 
A primeira se reproduz pela movimentação de valores de troca, a segunda dirige-se à 
produção de valores de uso social (p. 74-75). 

 

 O Estado ao conceder está autorizando que uma empresa privada administre e ofereça um serviço de 

interesse público e cobre um valor além do valor de custo. Transformou-se em negócio, como afirmado 

anteriormente, um serviço que é de interesse público, tentou-se adequar uma lógica de mercado ao 

oferecimento de infraestruturas de transportes. É por meio dessa lógica que é possível entender porque não 

são todos os trechos de rodovias que são interessantes para concessão. Antes de conceder os trechos o 

governo realiza estudos para avaliar os economicamente viáveis. Trechos com baixo VDM não são cogitados 

para concessão. Dessa forma, concessões de infraestruturas de transportes não devem ser vistas como 

solução para o setor e o financiamento para a sua manutenção não deve vir de cobrança direta, mas de 

tributos embutidos no preço dos combustíveis, por exemplo, como é o caso da Contribuição de Intervenção 

no Domínio Econômico (CIDE). Para se cobrar pedágio nas rodovias 15% do valor para é utilizado apenas 

para manter os serviços e despesas da cobrança, tais como: pagamento de funcionários, energia elétrica, 

tarifas de telefone além de outras despesas nas praças de pedágio (BARELLA, 2003). 

 

4. Concessões federais 

 

O Brasil possui no início de 2013, 4.774 quilômetros de rodovias concedidas para 14 concessionárias 

(rodovias federais). As concessões de rodovias no Brasil se iniciaram em meados da década de 1990, no 

entanto, houve no Brasil desde a primeira metade do século XX concessões de serviços públicos à inciativa 

privada. De acordo com Pereira (1998), 

 
O instituto de serviços públicos ao setor privado foi amplamente utilizado no Brasil até a 
década de 50, especialmente nos serviços de energia elétrica e ferrovias. A constituição de 
1988 recupera este instrumento, que caíra em desuso devido a uma série de fatores, por 
meio de seu artigo 175, onde se prevê a concessão e permissão de serviços públicos (p. 
110). 

 
Embora a lei geral de regulamentação do artigo 175 tenha sido promulgada no início de 1995. Está 

prevista para 2013 a concessão de mais de 7,9 mil quilômetros de rodovias federais para serem concedidas. 

Pela primeira vez unidades da federação como Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás e Mato Grosso terão 

esse tipo de administração rodoviária. O quadro 1 mostra os trechos rodoviários a serem concedidos na 

Terceira Etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais. 



Quadro 1: Terceira Etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais 

Rodovias Fase Unidade da Federação Extensão (km) 

BR - 40 Fase 1 DF - MG (Juiz de Fora) 936,8 

BR - 116 Fase 1 BA (Divisa Alegre) - MG (Além Paraíba) 816,7 

BR - 101 Fase 2 BA (Mucuri) - ES 475,9 

BR - 101 Fase 3 BA (Mucuri - Feira de Santana) 772,3 

BR - 262 Fase 3 ES - MG 376,9 

BR - 153 Fase 3 GO - TO 751,9 

BR - 050 Fase 3 GO - MG 425,8 

BR - 163 Fase 3 MT 821,6 

BR - 163/267/262 Fase 3 MS 1423,3 

BR - 060/253/262 Fase 3 DF - GO - MG 1.176,50 

   
Total 7.977,7 

Fonte: ANTT, 2013. 

 
Conforme afirmação da ANTT (2013) os trechos previstos para serem duplicados deverão estar 

concluídos até o quinto ano da concessão. Em relação ao início da cobrança do pedágio a ANTT define as 

seguintes condições, 

 

O projeto da concessão prevê a realização de trabalhos de recuperação emergencial nos 
doze meses iniciais da concessão, até que os padrões mínimos de qualidade para a 
rodovia sejam atingidos. Até o 18º mês da concessão, a concessionária deverá realizar 
10% de todas as obras de duplicação previstas para a concessão. A partir de então será 
feita a cobrança de pedágio. Em paralelo, a partir do 13º mês da concessão, haverá um 
período de recuperação para restabelecimento das características originalmente existentes 
nos diversos elementos do sistema rodoviário, abrangendo complementações, 
melhoramentos e atualizações, além de melhorias na rodovia, contemplando o 
aprimoramento de traçado, execução de vias laterais, passarelas de pedestres e 
adequação de interseções e acessos. Toda a rodovia será duplicada até o final do 5º ano 
da concessão. A rodovia apresentará sistemas de auxílio aos usuários, socorro médico e 
mecânico, além de serviços de manutenção e conservação constantes (ANTT, 2013). 

 

 Ao final da concretização da Terceira Etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais o 

Brasil aumentará ainda mais a distância com a Alemanha que é o segundo país do mundo em quilometragem 

mundial de concessões com 12.788 (ABCR, 2013). O Brasil, depois que conceder os trechos da Terceira 

Etapa, terá mais de 20 mil quilômetros. 

 Conforme já comentado, no Brasil não houve estudos sobre as privatizações e concessões de 

serviços públicos e a análise dos setores e segmentos a serem administrados pela iniciativa privada.  

O IPEA adverte que faltou uma visão estratégica nos contratos de concessão, principalmente nos da 

segunda etapa de concessões de rodovias empreendido pelo Estado de São Paulo em 2008, para o IPEA, 

 
Aparentemente, buscou-se resolver o problema emergencial que era ter uma rodovia em 
boas condições operacionais. Não se observa uma preocupação com o futuro, isto é, que 



no prazo da concessão poderia ocorrer expressivo crescimento do fluxo de veículos nas 
estradas, o que demandaria uma oferta maior de infraestrutura rodoviária. Isto é observado 
nos contratos, cujos objetivos não incluem a construção, duplicação, ou mesmo a 
ampliação da rodovia. Assim, pode-se afirmar que a estrutura das estradas concedidas não 
se altera no prazo da concessão, podendo gerar gargalos (p. 29). 

 

Outra característica negativa das concessões rodoviárias no Brasil é o fato de que se, “[...] na maioria 

dos países as concessões foram para a construção de autopistas”, “[...] no Brasil, o modelo adotado não teve 

como objetivo construir novas autoestradas, buscava-se, simplesmente, transferir as rodovias existentes para 

a iniciativa privada” (IPEA, 2010, p. 25). 

 

5. Concessões estaduais: ênfase para o Estado de São Paulo 

 

Os estados brasileiros também possuem leis que regulamentam as concessões de serviços públicos 

à iniciativa privada, inclusive se anteciparam em relação ao governo federal e promulgaram suas leis antes de 

1995, como são os casos dos seguintes estados: Estado do Rio de Janeiro (1989), Estado de São Paulo 

(1992) e Santa Catarina (1993). Até 2012 os seguintes estados possuíam concessões de rodovias (sejam 

federais ou estaduais): São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. 

Até o início do ano de 2013 o Estado de São Paulo possuía 7.048 quilômetros de rodovias (incluindo 

os trechos federais localizados no Estado de São Paulo) sob o regime de concessão. Convém notar que a 

quilometragem de rodovias concedidas pelo Estado de São Paulo atualmente ultrapassa a das rodovias 

federais. O Estado de São Paulo já possui 23 concessionárias atuando em seu território. Conforme mostra a 

tabela 1. No início do ano de 2013 já são 7.048,849 quilômetros de rodovias concedidas no estado, isso dá 

um total de 45% das rodovias concedidas do Brasil. 

 
Quadro 1: Estado de São Paulo: informações sobre as concessões rodoviárias - 2013 

Concessionária 
Duração do contrato/concessão 

(anos) 
Data de início e fim do 

contrato 
Extensão total concedida 

(km) 

Autoban 28 01/05/1988 - 30/12/2026 316,752 

Autovias 20 31/08/1998 - 31/08/2018 316,500 

Cart 30 16/03/2009 - 16/03/2039 443,733 

Centrovias 21 19/06/1998 - 19/06/2019 218,160 

Colinas 28 02/03/2000 - 01/07/2028 306,896 

Ecopistas 30 17/06/2009 - 19/06/2039 134,890 

Ecovias 25 29/05/1998 - 29/03/2024 176,790 

Autopista Fernão Dias 25 14/02/2008 - 15/02/2033 562.100 

Intevias 27 17/02/2000 - 16/01/2027 375,696 

Novadutra 25 31/10/1995 - 28/02/2021 402 

Autopista Régis Bittencourt 25 14/02/2008 - 15/02/2032 401,600 



Renovias 24 14/04/1998 - 13/06/2022 345,660 

Rodoanel Oeste 30 01/06/2008 - 31/05/2038 30 

Rodovias do Tietê 30 23/04/2009 - 23/04/2039 406,250 

Rota das Bandeiras 30 02/04/2009 - 03/04/2039 297 

SPMar (Rodoanel Sul e 
Oeste) 

35 10/03/2011 - 09/03/2046 60,670 

SPVias 27 10/02/2000 - 10/10/2027 515,684 

Tebe 27 02/03/1998 - 28/02/2025 155,982 

Transbrasiliana 25 14/02/2008 - 14/02/2033 321,600 

Triângulo do Sol 23 18/05/1998 - 18/07/2021 442,196 

Vianorte 20 06/03/1998 - 05/03/2018 236,700 

Viaoeste 24 30/03/1998 - 31/12/2022 168,620 

Viarondon 30 06/05/2009 - 07/05/2039 413,370 

Total  7.048,849 

Fonte: ABCR, 2013. 

 
Em 2009 foi feito um questionamento em relação às concessões paulistas (OLIVEIRA, 2009). Esse 

questionamento era se ao final dos prazos dos contratos, haveria a abertura de nova licitação dos mesmos 

trechos ou a concessão voltará a administração do Estado? Em 213 já é possível responder esse 

questionamento, uma vez que conforme se pode verificar na tabela, os contratos das concessões que tinham 

duração máxima de 20 anos já estão todos com prazos maiores que esse período, com exceção do contrato 

da Renovias. Isso significa que o Estado de São Paulo alterou os contratos e estenderam os prazos. 

Se o Estado de São Paulo é o estado com maior quilometragem de rodovias concedidas no Brasil, no 

mundo é o Brasil também o país com maior quilometragem de rodovias concedidas. Além disso, o Brasil é um 

dos países no mundo que possuem a maior porcentagem de rodovias pedagiadas em relação ao total de 

estradas pavimentadas. Até o final do ano de 2012 havia 15.473 quilômetros de rodovias concedidas de um 

total de 214.249,400. A média mundial é de 2% da malha sob concessão, mas no Brasil em 2012 já eram 

7,22%. Os Estados Unidos possui 8.633 quilômetros de rodovias concedidas, a França possui 8.847, a 

Espanha 3.365, a Itália 5.689 e a Grã-Bretanha 42 (ABCR, 2012). 

Para uma melhor visualização das concessões de rodovias no Estado de São Paulo será feita uma 

análise relacionando os trechos rodoviários concedidos com os trechos com maiores fluxos diários de 

veículos. A figura 1 mostra as concessões de rodovias no Estado de São Paulo e pela análise do cartograma 

é possível perceber que há concentração de concessões nas áreas mais dinâmicas do estado, como 

exemplo, as três Regiões Metropolitanas (São Paulo, Campinas e da Baixada Santista), a região de influência 

de Sorocaba e de Ribeirão Preto, e o Noroeste do estado7. 

A comparação entre as figuras 1 e 2 revela que as áreas que concentram as rodovias concedidas e, 

portanto, as praças de pedágio são as que possuem os maiores VDMs. Assim, é pertinente afirmar que a 

                                                             
7
 Nesse cartograma não aparece o Rodoanel localizado na Região Metropolitana de São Paulo, que se encontra em sua 

totalidade concedido. 



iniciativa privada, evidentemente se interessa pelas áreas com maiores possibilidades de arrecadação, 

lembrando que a maior fonte de arrecadação das concessionárias de rodovias é a cobrança de pedágio. 

 
Figura 1: Rodovias concedidas e localização de praças de pedágio no Estado de São Paulo, com exceção 

do rodoanel – 2010. 

 

Figura 2: Volume Diário Médio (VDM) em rodovias estaduais do Estado de São Paulo - 2007. 

 



Evidente que a iniciativa privada não se interessa por rodovias com baixo VDM e sem expectativa de 

aumento. Isto mostra que a prática de concessões se traduz em uma má forma de política de administração 

de rodovias, e jamais em uma solução, pois à iniciativa privada não é rentável a maior parte das rodovias 

brasileiras. Não se configura em uma alternativa viável para solucionar o problema de gestão de 

infraestruturas de transportes, uma vez que não conseguem atingir toda a dimensão do que há para ser 

solucionado. 

 

6. Infraestruturas de transportes: quem deve construí-las? 

 

De uma visão mais ampla infraestrutura remete a ideia de parte inferior de uma estrutura que serve 

de sustentação. Assim, a infraestrutura seria a base de um sistema onde os componentes se relacionam 

(BARAT, 2011). Para Barat (2011, p. 218), “o conceito de infraestruturas está ligado ao atendimento das 

necessidades, tanto da vida social – ao proporcionar serviços essenciais à melhoria dos padrões de vida - 

quanto das empresas – na medida em que os serviços decorrentes dela se incorporam como insumos às 

funções de produção”. 

No caso das infraestruturas de transporte rodoviário é necessário fazer uma breve contextualização 

para compreender como o Estado administrou nas últimas décadas a sua construção e manutenção. Ao 

longo da segunda metade do século XX o Estado brasileiro criou e enfraqueceu os meios de manutenção e 

construção de rodovias. As rodovias brasileiras foram construídas com recursos arrecadados pela União, 

como exemplo as diversas modalidades de impostos sobre combustíveis e lubrificantes, imposto sobre 

propriedade de veículos, que eram destinados para a construção e conservação das rodovias previstas no 

Plano Rodoviário Nacional (criado em 1945) e também para auxiliar financeiramente os estados em seus 

investimentos rodoviários (IPEA, 2010). 

A partir de 1974, com a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento, estes recursos passaram a 

ser direcionados também para outros setores, mas seu término definitivo ocorreu na constituição de 1988 que 

proibiu a vinculação específica de impostos a órgãos, fundos ou despesas. Um exemplo para comprovar este 

fato é o crescimento da malha rodoviária brasileira ao longo da segunda metade do século XX. 

As infraestruturas de transportes são imprescindíveis para o modo capitalista de produção e por 

consequência a uma economia de mercado. Assim, a existência dessas infraestruturas em um país são 

requisitos básicos para a atuação de empresas mundializadas, isto é, que estabelecem relações mundiais, 

sejam com fornecedores de insumos ou matérias-primas, ou para comercialização de mercadorias. De acordo 

com Derani (2002), 

 

O Estado quando regula as relações econômicas, quando atua sobre os elementos do 
mercado está mediatamente provocando efeitos sobre a distribuição da riqueza 



socialmente produzida, pois sua atuação normativa na economia se refletirá, sem dúvida, 
na sua estrutura e trará efeitos sobre sua política de arrecadação e atuação direta no 
mercado (p. 26). 

 

Assim, fica evidente que o Estado ao privatizar e conceder está provocando efeitos nas localizações 

de atividades produtivas e da acumulação do lucro, além disso, interfere de certa forma nas condições de 

vida e bem estar dos cidadãos. Ainda nesse sentido,  

 

O capital do Estado – o seu bem de produção – será sempre um capital fora do mercado, 
posto que oriundo de contribuições da sociedade. Será também não mercantil, porque sua 
inversão não terá o lucro como interesse norteador, mas a construção da vida social digna 
e dignificante: o interesse que guia o capital é o interesse público e não o interesse do 
mercado (DERANI, 2002, p. 57). 

 

 A construção de infraestruturas de transportes é oriunda de recursos provindos de impostos, 

contribuições e taxas cobradas de toda a população, uma vez que o dinheiro arrecadado vai para um caixa 

único e depois o Estado o aplica nos setores públicos em que tiverem necessidades. De acordo com a 

constituição de 1988 não deve ter nenhum imposto vinculado no Brasil, ou seja, o Imposto sobre Propriedade 

de Veículos Automotores (IPVA) não é de utilização exclusiva na infraestrutura de transporte rodoviário. 

 Em suma, a partir dessas reflexões e apoiado em Araújo (2005), Derani (2002) e Barat (2011) 

considera-se a privatização e a concessão de serviços ou infraestruturas públicas uma ameaça ao 

atendimento das necessidades da vida social e empresarial, uma vez que contribui para o desequilíbrio em 

relação ao oferecimento e a qualidade do serviço oferecido nas diferentes regiões e cidades do país. O fato 

negativo dessa prática política é a identificação do oferecimento dos serviços públicos segundo uma lógica do 

mercado. 

 

Considerações finais 

 

 Essas considerações sobre as concessões de rodovias no Brasil e suas implicações buscou mostrar 

o contexto econômico-político em que essas formas de gestão do patrimônio público e do oferecimento de 

serviços de interesse público foram implementadas no país. As considerações sobre a competência e 

capacidade para fiscalizar as privatizações e concessões tiveram como objetivo tornar mais claro como 

ocorreu e ocorre esse processo no Brasil. Considera-se pertinente a apresentação dessas análises, uma vez 

que influenciam as formas em que ocorre a reprodução do modo capitalista de produção no Brasil. 



 Assim, é possível concluir que no Brasil o ideário neoliberal que prega uma menor intervenção do 

Estado na economia, e para isso a transformação de serviços antes oferecidos pelo Estado em novas linhas 

de negócios para a iniciativa privada. Aliado a isso serve também para mostrar condições sólidas de 

operação para as empresas interessadas em relações de compra e venda mundializadas (como exemplo as 

multinacionais) de segurança quanto às condições de circulação pelas rodovias concedidas enquanto 

perdurarem os prazos que giram entre 20 e 30 anos. Em razão desses prazos longos, mesmo que haja 

mudanças de orientações políticas dos respectivos governos a possiblidade de quebras de contratos são 

pequenas. 
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