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 RESUMO 

 

O setor de transporte metroferroviário no Brasil vem ganhando maior visibilidade 

frente à população e ao poder executivo ao longo dos últimos anos, tanto na circulação intra e 

interurbana de passageiros quanto na movimentação de cargas no país. 

Por se tratar de um setor intensivo em capital e com necessidade de investimentos 

vultuosos para ampliação de rede, pátios, estaçõese aquisição de material rodante, a adequada 

definição de quais projetos de investimentos atingem os objetivos estratégicos e seu correto 

desenvolvimento e implementação, são fatores críticos para que a ferrovia atenda melhor e 

mais amplamente a sociedade brasileira, reduzindo distâncias, tempos de deslocamento, 

custos de frete e emissão de poluentes. 

A realidade do modal ferroviárioé de desafios crescentes, seja para o transporte de 

passageiros, principalmente na Região Metropolitana de São Paulo, ou para movimentação de 

cargas intermunicipais e interestaduais.   

Neste trabalho são explorados conceitos sobre como os projetos de investimento 

se conectam à estratégia de uma organização e como o planejamento orçamentário atua como 

base para a alocação de capital. Também são percorridos os critérios mais utilizados para 

priorização de projetos e análises de viabilidade econômica em empresas privadas, e foco no 

bem social, em empresas de capital público. 

Esses conceitos são observados na prática e detalhados no entendimento da 

realidade do processo de gerenciamento de projetos em cinco ferrovias do país: Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM SP), Companhia do Metropolitano de São Paulo 

(Metrô SP), MRS Logística S.A., Rumo Logística e VLI (Valor da Logística Integrada). 

O trabalho objetiva identificar as prováveis causas das diferenças do nível de 

maturidade dos processos de gestão do portfólio de projetos de investimento nessas empresas 

e avalia a viabilidade da incorporação nas pelas empresas públicas do setor, das melhores 

práticas observadas nas empresas privadas. 

Nas análises foram verificadas oportunidades de aprimoramento do processo de 

seleção e gestão de investimento nas empresas públicas,pela incorporação de práticas 

observadas nas empresas privadas, como a implantação de sistemática de revisões da análise 

de viabilidadefinanceira dos projetosao longo do seu ciclo de maturação, a partir do 

refinamento das estimativas; rotina de gestão e controle da variação do orçamentoprevisto, a 

cada fase do projeto, com política formal de gestão de mudança para justificar as variações 

observadas e aprovação, controle sobre mudança nas variáveis de escopo e prazo, que dão 

maior transparência à gestão do investimento durante todas as suas fases, desde a concepção 

conceitual e até o final da implantação, quer seja na entrega de uma obra ou ao final do 

comissionamento de novos materiais rodantes ou sistemas de sinalização, entre outros. 

Outra medida importante para o aprimoramento do processo é a gestão de risco, 

que busca avaliar preventivamente os riscos associados ao projeto e a previsão de medidas 

mitigadoras e compensatórias para redução dos potenciais impactos negativos associados.  

Por fim, conclui-se também que o setor público deve expandir a política de 

geração de novas receitas acessórias, atualmente concentrada na exploração imobiliária e 

publicitária dos espaços públicos, para buscar sustentabilidade econômica.  

 

Palavras-chave:Projetos de investimento, critérios de seleção de projetos de investimento, 

gestão de portfólio de projetos, transporte metroferroviário, metrô e ferrovia. 
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ABSTRACT 

 

The subway system and railroad transportin Brazil, operated by the public sector 

and the private companies under concession,havebeen achievingan outstanding 

reputationbythe population and the government over the past few years, for the transportof 

passengers and in hauling cargoes throughout the country. 

The railroad systemis very capital intensive, demandingsubstantial investment for 

the maintenance and enlargement of the network, the development ofoperational sites, to 

build functional stations and forthe acquisition of wagons and locomotives.Hence, it is critical 

that the new projects be technically analyzed to as a fundament for the decisions with regards 

to the attainment of their strategic planning and objectives, along with a proper management 

throughout the development and execution, in order to offer better quality and a 

comprehensive service to the whole society, shortening distances, optimizing time of 

displacement, reduce freight costs and curtaining thepollutants emission. 

To fully comprehend the best practices for the investment projectswithin the 

sector and  in order to cope with the challenges of capital requirement for the railroad system 

in Brazil, this study seeks to understand the conceptual framework for investment projects and 

the alignment with the strategic planning and budget for capital allocation, along with the 

financial indicators and economic feasibility analysispracticed by the private companies, 

coupled with the social benefits metrics pursued by the public companies. 

In order to fully understand the reality of the project management process in the 

railroad companies, a research has been undertaken based on primary sources, participant 

observations and benchmarking within the following: Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM SP), Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô SP), MRS 

Logística S.A., Rumo Logística and VLI (Valor da Logística Integrada). 

The purpose was to understand the maturity level of the investment portfolio 

management and practices of each company, their differences and causes, as well as to 

evaluatethe possibility of the public sector companies to acquire and implement the best 

practices of the private companies. 

It was identified some opportunities to improve the selection and management 

process of the investment projects in public companies through the incorporation of some 

practices observed in the private companies. The systematic revision of the financial 

feasibility analysis of the projects throughout their maturity cycle, with the refinement of 

estimates; the management routine and control of budget variance at each stage of the project, 

a formal change on the management and approval policy,based on variancesand control over 

the scope and term of variables, that allows for more management transparency on every 

phase of the investment, from the conception to the end of the implementation of the project.  

It is also important to enhance the risk management process for public company 

projects, to preventively assess the risks, mitigate and compensate with assertive interventions 

to reduce the potential negative impacts. To conclude, this project has gathered that the public 

sector should expand their policy of seeking alternative revenues, currently focused on real 

estate and advertising exploitation of public spaces, to seek economic sustainability. 

 

Keywords: Investment projects, investment projects selection criteria, project portfolio 

management, subways and railroad. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

Os níveis de investimento de capital normalmente movimentados pelas empresas 

do setor metroferroviário são vultosos, bem como a perspectiva de crescimento acelerado do 

setor de transporte público na Região Metropolitana de São Paulo. Não obstante, o cenário 

atual é de crescente limitação do orçamento público em razão do déficit estrutural do setor, o 

que torna fundamental a busca pela excelência na gestão eficiente do ciclo de vida do 

investimento de capital nessas empresas. 

Conforme a Pesquisa Origem realizada pelo Metrô de São Paulo em 2017, a 

Secretaria dos Transportes Metropolitanos e suas empresas filiadas que atuam na Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP)1 aplicaram R$ 58,6 bilhões no período entre 2007 e 

2017.2 

Outro dado da pesquisa que corrobora para afirmar a relevância do setor e do 

próprio objetivo deste trabalhoé o que indica que, nos últimos dez anos, a quantidade total de 

viagens na RMSP cresceu mais do que a população e o emprego. Enquanto a população 

cresceu 6,6% no período entre 2007 e 2017 e os empregos – formais e informais – cresceram 

3,3%, a quantidade de viagens cresceu 10,3% neste mesmo período. Assim, mesmo no 

contexto da maior crise macroeconômica da história brasileira edo aumento da massa 

desempregada, portanto, da diminuição da quantidade de viagens associadas ao deslocamento 

casa-trabalho, a quantidade de viagens cresceu substancialmente. 

O Fundo Monetário Internacional (FMI), naAvaliação da Gestão do Investimento 

Público(PIMA)de 2017,também apontaum grande hiato de eficiência do investimento público 

no Brasilse comparado ao nível de eficiência encontrado entre os países mais eficientes e com 

níveis semelhantes de estoque de capital público per capita. Assim, enquanto o hiato 

brasileiro é de 39%, o hiato médio dos mercados emergentes é de 27% e dos países da 

América Latina é de 29%. 

O FMI também aponta como uma das causas da maior deficiência na gestão do 

investimento público no país, a baixa eficiência dos critérios observados nas etapas 

deavaliação e seleção de projetos públicos de investimento em adição ao próprio sistema de 

gestão da implementação. 

 

                                                           
1 Metrô, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a Empresa Metropolitana de Transportes 

Urbanos de São Paulo (EMTU). 
2 Valores atualizados com data-base fevereiro de 2019. 
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Figura 6- Solidez institucional das instituições de gestão de investimento público no Brasil. Fonte: PIMA 2017 - 

Fundo Monetário Internacional 

 

Em contrapartida, desde o início do período das concessões, ocorrido em meados 

da década de 1990, tem sido notável o desenvolvimento do setor de transporte ferroviário de 

cargas no Brasil. Conforme ANTF (2019), a produção ferroviária atingiu 407 bilhões de TKU 

em 2018, representando aumento de mais de 195% desde o início do período das concessões.3 

No maior valor da série histórica, em 2018 o transporte anual em TU das associadas atingiu a 

marca de 569 milhões de toneladas.Dessa forma, a média anual de crescimento foi de 5,3%: 

mais que o dobro do crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no mesmo 

período. 

Ainda de acordo com a ANTF (2019), entre 1996 e 2018 as concessionárias 

investiram mais deR$ 105 bilhões na expansão e recuperação da malha, compra e reforma de 

material rodante, implantação de novas tecnologias, capacitação e qualificação da mão de 

obra. 

Desde o início das concessões, as empresas ferroviárias pagaram mais de R$ 57 

bilhões à União entre parcelas de arrendamentos, tributos federais, estaduais e municipais, 

resultando numa mitigação do déficit acumulado da RFFSA da extinta estatalque controlava 

anteriormente a maioria das ferrovias de carga existentes. 

                                                           
3 Dados acessados em outubro de 2019. 
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Anterior à concessão, a estatal gerava um déficit anual de R$ 300 milhões e em 

1996, quando as malhas começaram a ser concessionadas, seu passivo era superior a R$ 2,2 

bilhões– o equivalente a US$ 1 milhão de déficit por dia. 

Nesse processo de mudança, as concessionárias do setor privado, trouxeram novos 

e eficientes processos de gestão do ciclo de vida dos projetos de capital, com resultados e 

indicadores bastante positivos para o setor, enquanto que nas empresas públicas, ainda que 

sejam aplicadas técnicas de gestão de projetos de capital, a gestão de investimento possui 

características mais voltadas ao social. 

Neste sentido, o enfoque é a externalidade positiva para a população, visando 

fatores como a melhoria de alcance e tempo de deslocamento, menor poluição e diminuiçãodo 

número de carros circulando. Essa dimensão pública, muitas vezes se interpõe ao ciclo 

político-eleitoral e extrapola o objetivo financeiro-econômico.  

Nesse cenário, o presente estudo analisa como esse processo em três empresas 

privadas, concessionárias do serviço público de transporte ferroviário de cargas e que atuam 

na Região Sudeste do Brasil. Também são examinadas duas empresas públicas do setor 

metroferroviário de transporte de passageiros. 

A partir dessa análise e da revisão bibliográfica sobre o tema, são avaliadas 

oportunidades de aplicação das melhores práticas de seleção e gestão de investimentos do 

setor privado de transporte ferroviário nas empresas públicas do setor. 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

Nesse contexto, o trabalho tem por objetivo responder a seguinte questão: Como 

as práticas do setor privado podem contribuir para a melhoria da eficiência do processo de 

seleção e gestão de investimento de capital nas empresas públicas do setor metroferroviário? 

 

1.2 Justificativa da escolha do problema a ser trabalhado e a relevância do projeto para 

a Organização 

 

A qualidade do investimento, tanto nas empresas privadas quanto nas públicas, é 

um aspecto fundamental para a sustentabilidade dos negócios. No setor de transporte sobre 

trilhos essa questão torna-se ainda mais relevante em função da demanda pela aplicação de 

capital intensivo. Portanto, é importante para empresas buscarem cada vez mais conhecimento 

nesse tema. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um panorama da situação do transporte metroferroviário no Brasil, com 

enfoque na seleção e gestão de investimentos de capital e identificar oportunidades de 

aplicação das melhores práticas do setor privado nas empresas públicas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Analisar os critérios, o ferramental e os processos de seleção e gestão de 

investimentos de capital encontrados nas empresas públicas e privadas do setor 

metroferroviário que atuam no estado de São Paulo e avaliar as oportunidades de aplicação de 

melhores práticas do setor privado nas empresas públicas, a partir da análise crítica da 

realidade do setor e da identificação das causas das diferenças encontradas. 

 

1.4 Breve apresentação dos capítulos do Projeto Aplicativo 

 

 

Este Projeto Aplicativo foi construído em seis capítulos e seus subitens, a partir do 

Resumo Executivo e Objetivos no capítulo 1. 

O capítulo 2 percorre as bases conceituais que ampararam a condução do estudo 

dentro da realidade das empresas pesquisadas quanto ao gerenciamento dos processos de 

alocação de capital para investimento, em que são abordados os conceitos deplanejamento 

orçamentárioem suas especificidades no setor público e apresentadas também as conexões que 

levam a estratégia e o planejamento estratégico a serem desdobrados e operacionalizados sob 

a forma de projetos. Por fim, são percorridas as métricas que compõem uma análise financeira 

de viabilidade de projetos de investimento, base das matrizes decisórias em empresas do setor 

privado. 

Ocapítulo 3 explica o tipo de pesquisa na construção do trabalho, que foi o 

modelo de pesquisa exploratória e que tem como premissa principal o desenvolvimento e o 

aprimoramento de ideias a respeito de temas específicospela exploração de bibliografia e de 

documentos internos das empresas mencionadas no trabalho. 
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O capítulo4 é dividido em duas partes, a primeira disserta sobre o setor ferroviário 

no Brasil após a desestatização das ferrovias na segunda metade da década de 1990, erelata a 

situação atual do setor, mediante os programas de incentivo do governo federal à estrutura de 

logística do país. Ademais, são apresentadas de maneira sucinta as três ferrovias privadas e as 

duas públicas que embasaram as pesquisas de campo. Na segunda parte,é feita a descrição do 

gerenciamento do portfólio de projetos de investimento em cada uma das organizações. Esse 

entendimento da realidade do setor fundamenta as proposições do capítulo seguinte. 

O capítulo 5, responde aos objetivos do trabalho e apresenta as contribuições ou 

propostas das melhores práticas do setor privado que podem ser adotadas pelo setor público. 

Essas práticas se referem aos processos de gerenciamento de projetos de investimento, 

considerando as especificidades e restrições deste do setor público. 

Na conclusão é apresentado o entendimento final a respeito dos modelos de gestão 

de portfólio de projetos de investimento nas empresas privadas e destaca em que ponto as 

organizações metroferroviárias do setor público apresentam fragilidades em seus processos 

internos, em que são enfatizadas as fases de acompanhamento, replanejamento e aferição de 

aderência do projeto entregue com relação ao que havia sido previsto. 

Por fim, são sugeridos possíveis próximos passos de estudo para avaliação de 

ferramentas de gestão e estrutura hierárquica, como contribuição para que as empresas do 

setor público possam tornar seus processos de gestão de projetos mais eficientes e eficazes. 

 

 

2. BASES CONCEITUAIS 

 

 

Os temas e conceitos deste trabalho estão ligados à estratégia e ao planejamento 

estratégico, considerados impulsionadores e definidores dos projetos e de seus objetivos 

dentro de uma empresa; bem como conceitos de orçamento como instrumento do processo 

decisório para alocação de recursos financeiros e de investimentos (CAPEX); e sobre 

oscritérios e processos paraseleção e gestão da implantação de projetos. 

Ainda que o trabalho trate de projetos de investimentos, não está previsto no 

escopo uma abordagem detalhada de aspectos relacionados à administração do projeto do 

ponto de vista de gerenciamento de implantação, mas sim uma abordagem comoparte do 

processo decisório de construção do portfólio de projetos de investimento em uma 

organização. 
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2.1. Processo de construção do Orçamento e do Planejamento Estratégico 

O orçamento faz parte de um plano administrativo estratégico para previsão de 

futuras receitas e despesas em um determinado período. 

Welsch (1987 apud LUNKES, 2011), designa o termo orçamento como um plano 

administrativo que abrange todas as fases das operações para um período futuro definido, 

como expressão formal das políticas, planos, objetivos e metas estabelecidas pela alta 

administração para a empresa como um todo e para suas subdivisões. 

 

2.1.1. Orçamento Público  

Para o orçamento público, a decisão é coletiva: a representação dos cidadãos 

ocorre através do Poder Legislativo e a elaboração do orçamento é feita pelo Poder Executivo. 

Conforme Pires (2011), sendo públicos os recursos, o destino e o uso devem passar pelo crivo 

da decisão coletiva, expressa pela lei. Em regimes democráticos, os governos (locais, 

regionais e nacionais) e todas as entidades e instituições governamentais (autarquias, 

fundações, etc.), geralmente são obrigados a administrar suas receitas e despesas por meio de 

orçamentos e as decisões sobre essas receitas e despesas se tornam lei: a lei orçamentária. 

Segundo a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP, 2014), a 

Constituição Federal de 1988 delineou o modelo atual de ciclo orçamentário instituindo três 

leis, cuja iniciativa para proposição é exclusiva do Poder Executivo: 

• O Plano Plurianual – PPA 

• A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

• A Lei Orçamentária Anual – LOA 

Os projetos de lei referentes a esses instrumentos são submetidos à apreciação das 

da Câmara dos Deputados e Senado Federal (Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização) e o site da Câmara dos Deputados (2019) esclarece que: 

O PPA, com vigência de quatro anos, tem como função estabelecer as diretrizes, 

objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Cabe à LDO, 

anualmente, enunciar as políticas públicas e respectivas prioridades para o exercício 

seguinte. Já a LOA tem como principais objetivos estimar a receita e fixar a 

programação das despesas para o exercício financeiro. Assim, a LDO ao identificar 

no PPA as ações que receberão prioridade no exercício seguinte torna-se o elo entre 

o PPA, que funciona como um plano de médio-prazo do governo, e a LOA, que é o 

instrumento que viabiliza a execução do plano de trabalho do exercício a que se 

refere. 
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Ilustração do ciclo do orçamento.  

 

Figura 7 Ciclo integrado de planejamento estratégico (Câmara dos Deputados, 2019) 

 

 

2.1.2. Processo do Orçamento  

O processo do orçamento nas empresas tem fundamental importância para 

conduzir o plano estratégico à sua eficácia.Segundo Hornegren, Foster e Datar (1997 apud 

LUNKES, 2011), as empresas bem organizadas geralmente apresentam o seguinte Ciclo 

Orçamentário:  

1. Planejamento do desenvolvimento da organização como um todo, assim como 

das respectivas subunidades. Todos os gestores concordam com o que é esperado deles. 

2. Estabelecimento de um parâmetro de referência, isto é, um conjunto de 

expectativas específicas com relação às quais os resultados reais possam ser comparados. 

3.  Análise das variações dos planos, seguida, se necessário, das respectivas ações 

corretivas. 

4.  Replanejamento, levando em consideração o feedback e a mudança das 

condições. 

 

Em Lunkes (2011), é exposta a importância do processo orçamentário para as 

empresas no apoio ao planejamento, execução e controle, bem como outras vantagens: 
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• Exige a definição prévia de objetivos, diretrizes, políticas e medidas de 

desempenho para as unidades de responsabilidades. 

• Força a comunicação, a integração e a participação ao longo da organização. 

• Obriga os colaboradores a focar o futuro, não se atendo aos problemas diários 

da organização. 

• Forma uma estrutura com atribuição de responsabilidade. 

• Proporciona uma visão sistêmica das operações, identificando e eliminando as 

restrições e os gargalos, gerando maior eficiência, eficácia e economia nas operações. 

• Aumenta a coordenação e o controle das atividades organizacionais e auxilia a 

atingir as metas. 

• Define objetivos e metas específicas que podem se tornar benchmarks ou 

padrões de desempenho. 

• Motiva os colaboradores ao longo da organização, possibilitando que o 

desdobramento de metas relacionadas seja a base para programas de remuneração variável. 

Portanto, o orçamento e seu processo de execução, tanto no âmbito privado 

quanto no público, possuem a função de direcionadores da estratégia e das prioridades das 

atividades das empresas e órgãos governamentais. Essa direção é representada pelos valores 

financeiros alocados e pelas metas e diretrizes estabelecidas. 

 

2.1.3 Planejamento Estratégico 

 

Estratégia diz respeito ao ato de posicionar uma organização para obtenção de 

vantagem competitiva e envolve escolhas a respeito de questões como: quais setores 

participar, quais produtos e serviços oferecer, e como alocar recursos corporativos. Seu 

objetivo principal é criar valor para acionistas e outros stakeholders ao proporcionar valor 

para o cliente, parceiros, fornecedores e comunidade pela satisfação da necessidade dos 

consumidores de forma melhor do que qualquer outro competidor (KLUYVER; PEARCE II, 

2007). 

Oliveira (2008) conceitua Planejamento Estratégico como o “processo 

administrativo que proporciona sustentação mercadológica para se estabelecer a melhor 

direção a ser seguida pela empresa”, e complementa que este tipo de planejamento fica 

normalmentea cargo dos níveis hierárquicos mais altos. 
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O autor aponta que o planejamento diz respeito não só à formulação dos objetivos 

estratégicos da companhia, mas também à definição dos cursos de ação a serem executados 

para desdobramento e implantação do planejamento que podem se desdobrar em projetos para 

execução pelas áreas funcionais da organização (OLIVEIRA, 2008). 

Para Kluyver e Pearce II (2007) o planejamento estratégico pode ser revisado 

como parte de um processo periódico, ou de maneira reativa a questões como mudança de 

liderança, desempenho abaixo do esperado, ou surgimento de novos concorrentes ou 

tecnologias.  

De forma resumida, e de acordo om esses conceitos, com um Planejamento 

Estratégico empresa espera: 

• Conhecer e melhor utilizar seus pontos fortes internos. 

• Conhecer e eliminar ou adequar seus pontos fracos internos. 

• Conhecer e usufruir as oportunidades externas. 

• Conhecer e evitar as ameaças externas. 

•Ter um efetivo plano de trabalho para alcançar os resultados esperados 

(premissas, expectativas, caminhos, planos de ação e alocação de recursos 

financeiros). 

Desse processo, surgem os seguintes resultados principais: 1) o direcionamento de 

esforços para resultados em comum; 2) a consolidação e entendimento por todos da estratégia 

da companhia; 3) a definição de uma agenda de trabalho a ser seguida (OLIVEIRA, 2008). 

Mesmo com a característica inicialmente rígida e de longo prazo dos 

planejamentos estratégicos, é essencial que seja mantido certo grau de flexibilidade sobre 

como “chegar lá”. De modo semelhante, esses planejamentos devem conservar opções de 

adaptação a eventuais mudanças ambientais e competitivas (KLUYVER; PEARCE II, 2007). 

 

Figura 8 Níveis de decisão e tipos de planejamento (OLIVEIRA, 2008) 
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2.1.4 Relação entre Estratégia, Planejamento Estratégico e Projetos 

 

Segundo Oliveira (2008), “o último passo [...] da elaboração do planejamento 

estratégico corresponde à identificação, estruturação, e posterior administração dos projetos 

necessários ao desenvolvimento do planejamento estratégico proposto”. O autor complementa 

que os projetos são a maneira pela qual os recursos são alocados ao longo do tempo, 

delineados pelas estratégias, direcionados para obtenção de resultados específicos (objetivos, 

desafios e metas) e em compatibilidade com o planejamento orçamentário.  

Maximiano (2009) indica que “o planejamento estratégico de uma organização 

compreende a definição de suas áreas de atuação (missão ou negócio) e seus objetivos 

estratégicos”, e acrescenta que “a execução da estratégia consiste em desdobrá-la em 

objetivos para serem realizados nas áreas funcionais e por meio de projetos”. 

Desse modo, entende-se que os projetos são produtos dos objetivos estratégicos, e 

consequentemente, resultado da própria estratégia de uma organização, ou seja, os projetos 

são os vetores para que a estratégia seja posta em movimento e operacionalizada. 

 

 

Figura 9 Implementação da estratégia por meio de projetos (MAXIMIANO, 2009) 
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Ainda segundo Maximiano,o projeto consiste em um “empreendimento 

temporário ou sequência de atividades com começo, meio e fim programados; que tem por 

objetivo fornecer um produto singular; dentro das restrições orçamentárias”. (MAXIMIANO, 

2009). 

 

2.2. Etapas de uma Análise de Viabilidade Econômica e Financeira 

 

Assaf Neto (2014)propõe as seguintes etapas que podem ser seguidas para que 

uma análise de viabilidade econômica e financeira seja desenvolvida: 

• Projeção de receitas, custos, despesas e investimentos. 

• Projeção dos fluxos de caixa futuros. 

• Análise de indicadores. 

Assim,retomando Assaf Neto (2014), ao projetar as receitas, custos, despesas e 

investimentos, e encontrar os fluxos de caixa futuros, a análise de viabilidade passa para o 

cálculo de indicadores econômicos e financeiros. A princípio, é por meio deles que será 

indicada a rentabilidade, a expectativa de lucros, o tempo necessário para recuperar o 

investimento e a própria viabilidade do projeto, tendo como principais indicadores: 

 

• Taxa Mínima de Atratividade (TMA); 

• Taxa Interna de Retorno (TIR); 

• Valor Presente Líquido (VPL); 

• Fluxo de Caixa Descontado (FCD); 

• Payback (tempo de retorno do investimento). 

 

2.2.1 Taxa Mínima de Atratividade – TMA 

 

A Taxa Mínima de Atratividade é uma taxa de juros que representa o mínimo que 

um investidor se propõe a ganhar quando faz um investimento, em função do risco associado 

e é relativa a cada indivíduo ou grupo.  

Segundo Camargo (2007) a “determinação da taxa depende, dentre outros fatores, 

do horizonte de planejamento”. Neste sentido, no curto prazo, tem como referência a taxa de 

remuneração de títulos bancários de curto prazo, como Certificados de Depósitos Bancários 

(CDBs). No médio prazo a apuração é pela média ponderada dos rendimentos das contas de 
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capitais de giro (caixa, estoque, duplicatas) e no longo prazo, a referência é a“meta de 

estratégia de crescimento da empresa”. Se o projeto não obtiver um retorno acima da TMA, o 

investidor não o realiza.  

Para a formação da TMA, o investidor apreciará o custo de oportunidade, ou o 

custo associado à não alocação do recurso em outras opções de investimento. Por exemplo, ao 

investir no projeto “X”, o investidor está deixando de aplicar seu dinheiro em uma aplicação 

livre de risco ou associada à um prêmio de risco que renderia “Y” e que corresponde ao custo 

de oportunidade. 

Outro fator de avaliação para a formação da TMA é o risco do negócio. Este diz 

respeitoao quanto que o negócio pode ser ameaçado, causando perda ou prejuízo para o 

investidor. Assim,este indivíduoprocura obter ganho suficiente para remunerar o risco 

inerente do negócio.  

Cabe acrescentar que a TMA serve como uma taxa de juros de referência e, assim 

sendo, pode ser utilizada como comparativo para aplicação de uma taxa de desconto em fluxo 

financeiro. Para tanto, será necessária uma breve explicação de Taxa Interna de Retorno e 

Fluxo de Caixa Descontado.  

 

2.2.2 Taxa Interna de Retorno – TIR 

 

Conhecida, como Internal Rate of Return (IRR), a TIR é uma taxa que, aplicada 

ao fluxo financeiro durante um intervalo de tempo, faz com que os valores resultantes do 

projeto (recebimentos menos pagamentos) sejam iguais a zero no presente. Conforme Assaf 

Neto (2014), a TIR é a taxa de desconto que igualaas entradas com as saídas previstas de 

caixa em determinado momento4. 

 

2.2.3 Valor Presente Líquido - VPL 

 

O VPL é o montante do resultado do projeto (entradas menos saídas de dinheiro) 

trazido para o valor presente a uma taxa determinada. Se o VPL for positivo, significa que a 

TIR é mais elevada do que a taxa de desconto do fluxo de caixa, ou seja, que é uma boa taxa 

de remuneração. Ao contrário, se o VPL for negativo, indica que a taxa de retorno do 

investimento não é suficiente para remunerar o capital acima da taxa de desconto do fluxo de 

                                                           
4 Geralmente, usa-se como base a data de início do investimento – momento zero. 
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caixa. Consequentemente, seria interessante aplicar o dinheiro em outro investimento. Isso 

tem um significado relacionado com o dinheiro no tempo (ROSS, 2007). 

Assim, a TIR é usada para avaliar a atratividade de um projeto ou investimento: 

TIR > TMA = VPL Positivo = Viável 

TIR < TMA = VPL Negativo = Rejeitado 

 

 

Figura 10 Resultado de VPL em relação à TIR e TMA. 

 

2.2.4 Fluxo de Caixa Descontado – FCD 

 

O Fluxo de Caixa Descontado (FCD) é um método que representa o cenário mais 

detalhado do projeto, ao compor as previsões dos recebimentos, pagamentos, investimentos, 

entre outros. Para Assaf Neto (2014, p.358): 

“Em todo processo de decisão de investimento, é fundamental o conhecimento não 

só de seus benefícios futuros esperados, expressos em termos de fluxo de caixa, mas 

também de sua distribuição ao longo da vida prevista do projeto. [...] É 

imprescindível que se apure, além do valor de saldo final de caixa, a forma como 

serão distribuídos ao longo do tempo”. 

 

O autor continua, ao diferenciar fluxo de caixa com resultado contábil, apontando 

que: 

[...] o fluxo de caixa é mensurado de acordo com as efetivas movimentações de 

todas as entradas e saídas de fundos da empresa, o lucro contábil é dispêndio não 

desembolsáveis (depreciação, por exemplo) e algumas saídas de caixa que não se 

constituem rigorosamente em despesas (amortização de principal de dívidas, por 

exemplo). (ASSAF NETO, 2014, p.358 ) 

 



 
 
 

 | 26 | 

Assim, ao determinar o fluxo de entradas e saídas para avaliar resultado do VPL e 

se encontrar a TIR, é medida a taxa que faz as entradas e saídas se igualarem. Com a TIR 

calculada, compara-se coma TMA para avaliar a viabilidade do projeto.  

Ainda, segundo Assaf Neto (2014), nos projetos de investimento, projeto podem 

ser empregados Capitais Próprios do investidor e também recursos de terceiros, normalmente 

via empréstimos (endividamento), em prazos e taxas compatíveis com a natureza do projeto. 

E, nesse caso o fluxo de caixa deverá ser descontado pelo custo médio ponderado do capital 

(Weighted Average Capital Cost - WACC), que considera a composição do capital próprio e 

de terceiros, no total de investimentos, tendo em vista o risco do negócio, o investimento livre 

de risco, a economia com tributação e o risco do setor. 

 

2.2.5 Payback 

 

Assaf Neto (2014) conceitua que o payback determina o tempo para que os fluxos 

de caixa do projeto se tornem positivos e o projeto começar a se pagar. Com o cálculo do 

payback e a análise do fluxo de caixa do projeto, momento em que os recursos começam à 

retornar às suas fontes é possível avaliar a viabilidade. 

O payback descontado é uma variante que introduz o conceito de “valor do 

dinheiro no tempo”, ao determinar a taxa de desconto e trazer os fluxos de caixa futuros do 

projeto (VF – Valor Futuro) ao valor presente (VP). 

Os dois paybackscontribuem para melhorar o processo de decisão sobre 

aviabilidade de um investimento, podendo desempatar projetos com o mesmo VPL, ou 

mesmo considerar o fator liquidez e risco. 

Quanto menor o payback, a geração de recursos e lucros ocorrerão com menor 

tempo de duração,com menos chances de incertezas e riscos de adversidades. Para Assaf Neto 

(2014, p.376): 

Payback é uma medida auxiliar nas decisões financeiras de longo prazo. É 

indispensável o uso simultâneo de outros métodos mais sofisticados [...] pois não se 

levam em conta as magnitudes dos fluxos de caixa e sua distribuição nos períodos 

que antecedem ao período do payback; bem como não leva em consideração os 

fluxos de caixa que ocorrem após o período de payback. 
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2.2.6 Retorno sobre Investimento – ROI 

 

O ROI (Return Over Investment)é uma outra maneira de avaliar o retorno do 

projeto para empresa ou investidor.Para Ross (2007) o ROI é oretorno produzido pelo total 

dos recursos aplicados por acionista e credores nos negócios”.  

 

2.3. Critérios de seleção de Projetos de Investimento em Empresas Públicas 

 

Para Fernandes e Selow (2015), um dos principais desafios da administração 

pública é ter escolhas certas e consistentes, como objetivo essencial do Estado. Para isso, os 

gestores públicos devem adotar critérios de seleção e priorização de projetos de forma a 

atender aos anseios da sociedade, dentro da realidade orçamentária disponível.  

Fernandes e Selow (2015) explicam a adoção de critérios com base em atributos 

sociais e políticos nas decisões de seleção e priorização de projetos em órgãos que compõem 

a administração pública, dado que os critérios para a seleção e priorização de projetos 

adotados pela iniciativa privada não são suficientes para a tomada de decisões na esfera da 

administração pública. 

Alguns desses critérios possuem aplicabilidade direta nas ações dos órgãos 

públicos brasileiros, como aqueles associados aos atributos de riscos ou ameaças, de urgência, 

de comprometimento das partes interessadas e de conhecimento técnico. Contudo, a aplicação 

de critérios financeiros precisaria ser reinterpretada, dado que os órgãos integrantes da 

administração pública direta não visam o ganho financeiro nas suas ações.  

O enfoque de uma avaliação dos atributos financeiros de um projeto público deve 

estar na satisfação de orçamento determinado, e não no retorno do investimento, do lucro ou 

do payback da ação, na visão de Fernandes e Selow (2015). 

Os critérios políticos devem incorporar a classe de critérios estratégicos, uma vez 

que cada órgão da administração pública possui objetivos específicos a cumprir. Já os 

critérios sociais, que devem ser considerados por todos os componentes do setor público, 

compõem uma classe própria, de acordo com a sistematização proposta pela literatura 

especializada em gerenciamento de portfólio de projetos (FERNANDES & SELOW, 2015). 

No gerenciamento de portfólio, em organizações privadas, são adotados critérios 

de seleção e priorização de projetos fortemente baseados em atributos financeiros e 

estratégicos. (CARVALHO, 2002; ALMEIDA, 2013; OLIVEIRA FILHO et al., 2014 apud 
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FERNANDES & SELOW, 2015). Porém, nas organizações que prestam serviços públicos, 

são constatados a valorização de outros critérios, como o de urgência, (LIMA et al.,2012 apud 

FERNANDES & SELOW, 2015) e partes interessadas (FERREIRA, et al., 2010 apud 

FERNANDES & SELOW, 2015), sem prejuízo dos critérios estratégicos e financeiros. 

Em um estudo contratado pelo Governo do Estado do Espírito Santo, Pestana e 

Valente (2010 apud FERNANDES & SELOW, 2015), sugerem a adoção de alguns critérios 

de priorização de projetos do Plano de Gestão para o Desenvolvimento e Inclusão Social no 

Estado: 

• Alinhamento estratégico (Qual o grau de contribuição do projeto para o alcance 

dos objetivos do planejamento estratégico?)  

• Mérito e relevância (Qual a abrangência dos impactos do projeto? O projeto 

tem efeito multiplicador e sinérgico? Qual a visibilidade das entregas do projeto para a 

sociedade?)  

• Riscos de implantação (Qual a capacidade de execução do órgão/setor 

responsável pelo projeto? Qual a complexidade da articulação de parcerias para execução do 

projeto? Existe algum risco regulatório, legislativo, de licenciamento ou jurídico-

institucional?) 

• Custos (Qual o custo financeiro total do projeto?). Além de critérios 

financeiros e estratégicos, a avaliação de atributo de ordem social se refere ao critério mérito e 

relevância. 

 

De acordo com Santos (2012 apud FERNANDES & SELOW, 2015), na 

composição do Portfólio de Projetos Estratégicos do Governo do Estado de Minas Gerais, 

foram utilizados os seguintes critérios: 

• Impacto na vida do cidadão (melhoria dos serviços prestados e/ou nas 

condições de vida do cidadão). 

• Complexidade. 

• Relevância para a estratégia do governo. 

• Impacto na reputação do governo. 

• Volume de recursos financeiros envolvidos. 

A figura 6 mostra as etapas que devem ser seguidas para o desenvolvimento de 

projetos ferroviários na CPTM (Etapas de Desenvolvimento de Projetos Ferroviários. 
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Disponível em: https://intranet.cptm.sp.gov.br/PlanejamentoProjetos/Paginas/ETAPAS-DE-

DESENVOLVIMENTO-DE-PROJETOS-FERROVIARIOS.aspx).  

 

 

Figura 6: Fluxograma para seleção de projetos na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). 

 

No que se refere, especificamente, ao transporte de metrô e ferrovia de 

passageiros, o primeiro planejamento para seu desenvolvimento urbano na região 

metropolitana de São Paulo foi concebido em 1993, com diretrizes para o financiamento de 

projetos até o ano de 2010, como embrião de um plano mais estruturado, com metodologia 

específica e previsão de um processo contínuo de reajuste das projeções iniciais, com revisões 

periódicas levando em conta as transformações sociais e econômicas. 

Esse planejamento se tornou o Plano Integrado de Transporte Urbano, o PITU 

2020, que foi atualizado em 2005, com metas de desenvolvimento até 2025 (PITU 2025).  

O PITU 2025 propõe a adoção das seguintes políticas públicas conjugadas ao 

transporte urbano de passageiros: 

a) Política de uso do solo - Implica na existência de estoque construtivo adicional 

e capacidade de suporte da infraestrutura de transportes nas regiões adensadas.  

https://intranet.cptm.sp.gov.br/PlanejamentoProjetos/Paginas/ETAPAS-DE-DESENVOLVIMENTO-DE-PROJETOS-FERROVIARIOS.aspx
https://intranet.cptm.sp.gov.br/PlanejamentoProjetos/Paginas/ETAPAS-DE-DESENVOLVIMENTO-DE-PROJETOS-FERROVIARIOS.aspx
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b) Política habitacional - Os programas habitacionais para as populações de baixa 

renda, deverão considerar localizações compatíveis com a política de uso do solo e reverter a 

tendência de situar esses empreendimentos em áreas periféricas, onde os terrenos são mais 

baratos, mas há falta de infraestrutura básicas, em especial de transportes. 

c) Política de logística urbana de cargas – Implica na criação de Centros 

Logísticos Integrados (CLIs) projetados pela Secretaria de Transportes para a remodelação da 

logística urbana de cargas. 

d) Política de financiamento expandida e da base fundiária - Pressupõe a captação 

de parte significativa da mais valia imobiliária gerada pelos empreendimentos de transportes. 

Os recursos obtidos deverão ser aplicados no financiamento de investimentos e custeio dessas 

políticas conjugadas e nos projetos de transportes, como mecanismo para mitigar as pressões 

sobre o orçamento fiscal convencional, em grande parte suportado por impostos indiretos, que 

inibem a produção e são mais regressivos. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Neste estudo, a pesquisa realizada é do tipo exploratória. A finalidade é 

desenvolver a formulação de resposta em nível geral e mais abrangente para a pergunta-

problema identificada na proposta de desenvolvimento do projeto aplicativo: Como as 

práticas do setor privado podem contribuir para a melhoria da eficiência do processo de 

seleção e gestão de investimento de capital nas empresas públicas do setor metroferroviário?   

De acordo com Gil (2002), pode-se definir pesquisa como sendo um 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo propiciar respostas aos problemas 

que são propostos. Nesse aspecto, a pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação 

suficiente para responder ao problema. Segundo o autor, as pesquisas do tipo exploratórias 

têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a constituir hipóteses. Em outras palavras, elas têm como objetivo principal 

o aprimoramento de ideias (GIL, 2002). 

Quanto à estratégia de pesquisa, trata-se de uma abordagem qualitativa, cuja 

preocupação é fornecer como resultado a compreensão do fenômeno estudado. Para isso, são 

consideradas suas prováveis causas e efeitos, além das inter-relações de dependência entre os 

diferentes aspectos estudados. Dessa forma,não há preocupação quanto à mensuração 

quantitativa de parâmetros relacionados.  

O método de pesquisa empregado foi a da pesquisa bibliográfica e documental, . 

com o levantamento e compilação do conteúdo de documentos internos das organizações 

estudadas, tais como apresentações gerenciais e procedimentos de qualidade relacionados ao 

tema. Além disso, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com os responsáveis pelas 

áreas nas empresas estudadase também foram feitasa observações diretas de um dos autores, 

dada sua função numa das organizações.  
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4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

 

4.1 Análise do setor: Ferrovias Brasileiras - Histórico, Concessionárias de Transporte e 

evolução ao longo dos anos 

 

Este capítulo contextualiza o cenário ferroviário brasileiro após o Programa 

Nacional de Desestatização e apresenta as características das empresas concessionárias e o 

desenvolvimento econômico do setor.  

O histórico do sistema ferroviário brasileiro teve início em 1854 à época do Brasil 

Imperial, com a inauguração da Estrada de Ferro Petrópolis, no Rio de Janeiro. Desde então, a 

ferrovia passou por importantes marcos históricos, como o Programa de Implantação da 

Malha Ferroviária Brasileira em 1890, a criação da Rede Ferroviária Federal em 1957, e o 

Programa Nacional de Desestatização em 1992 (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, 2019). 

 

4.1.1 Programa Nacional de Desestatização 

 

No início da década de 1990, o BNDES desenvolveu um estudo e constatou que o 

modelo de prestação de serviços exercida pela RFFSAestava obsoleto e não acompanhava 

mais a demanda nacional (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 

NACIONAL, 2019). 

Assim, em 1992, a RFFSA foi incluída no PND, tendo como principais objetivos: 

desonerar o Estado, melhorar as alocações de recursos, aumentar a eficiência operacional, 

fomentar o desenvolvimento do mercado de transportes e melhorar a qualidade dos serviços 

(ANTT, 2019). 

Com o PND, os serviços de transporte de carga foram transferidos por concessão 

para o setor privadoentre 1996 e 1998 e a malha ferroviária brasileira passou a ser 

administrada, principalmente, pelas seguintes empresas: América Latina Logística 

(ALL)sucedida pela Rumo S.A, Ferrovia Centro Atlântica (FCA), MRS Logística, Vale, 

Ferrovia Norte Sul (FNS), Estrada de Ferro Paraná Oeste (FERROESTE), Ferrovia Tereza 

Cristina (FTC) e Ferrovia Transnordestina Logística (FTL. As três primeiras, são objetos 

deste trabalho e descritas nos próximos tópicos, baseando-se nas informações do 

Acompanhamento das Concessões Ferroviárias – ANTT (2013).  
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4.1.2 Rumo Logística 

 

As concessões da Rumo, antiga ALL, são divididas em: Rumo Malha Norte S.A.; 

Rumo Malha Oeste S.A.; Rumo Malha Paulista S.A.; Rumo Malha Sul S.A.; e Rumo Malha 

Central S.A. 

A Rumo Malha Norte se estendede Rondonópolis (MT)à Aparecida do Tabuado 

(MS) e totaliza aproximadamente 750 km em trecho de linha singela e bitola larga (1,60 m), 

conforme a figura 7. 

 

 

Figura 7: Mapa da Rumo Malha Norte. Fonte: Acompanhamento das Concessões Ferroviárias ANTT (2013) 

 

A Rumo Malha Sul tem atuação nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná e São Paulo, com mais de 7.000 km em bitola métrica (1,00 m), conforme a 

figura 8. 

 

Figura 8 Mapa da Rumo Malha Sul. Fonte: Acompanhamento das Concessões Ferroviárias ANTT (2013) 
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A Rumo Malha Oeste se estende de Corumbá (MS)à Mairinque (SP)num trecho 

aproximado de 1.970 km, composto por linha singela e bitola métrica, conforme figura 9. 

 

Figura 9 Mapa da Rumo Malha Oeste. Fonte: Acompanhamento das Concessões Ferroviárias ANTT (2013) 

 

A Rumo Malha Paulista atua somente no estado de São Paulo, com uma extensão 

de 1.945 km. O trecho é formado por linha singela e dividido em bitola larga por 1.463 km, 

métrica em 243 km e dupla (métrica e larga) por 283 km, conforme a figura 10. 

 

Figura 10: Mapa da Rumo Malha Paulista. Fonte: Acompanhamento das Concessões Ferroviárias ANTT (2013) 
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Por fim, há a Rumo Malha Central, subconcessão da Ferrovia Norte Sul Tramo 

Central, obtida em 2019, ainda não operacional e que se estende de Porto Nacional (TO) à 

Estrela do Oeste (SP) totalizando 1540 km. 

 

4.1.3 Ferrovia Centro Atlântica  

 

A Ferrovia Centro Atlântica (FCA) é responsável por uma malha de mais de 8.000 

km, a maior parte em bitola métrica, com atuação nos estados de Sergipe, Bahia, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e o Distrito Federal, conforme a figura 

11.  

 

Figura 11: Ferrovia Centro Atlântica. Fonte: Acompanhamento das Concessões Ferroviárias ANTT (2013) 

4.1.4 MRS Logística  

 

A MRS Logística teve como concessão um trecho de aproximadamente 1.670 km, 

sendo 42 km em bitola mista e mais de 1.600 km em bitola larga. Tem com área de atuação os 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, conforme a figura 12. 
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Figura 12: MRS Logística. Fonte: Acompanhamento das Concessões Ferroviárias ANTT (2013) 

 

4.1.5Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô – SP 

 

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô – SP foi constituída no dia 24 

de abril de 1968 e é controlada pelo Governo do Estado de São Paulo, sob a gestão da Secretaria 

de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM). 

O Metrô - SP é responsável pela operação e expansão de rede metroviária e pelo 

planejamento de transporte metropolitano de passageiros da Região Metropolitana de São Paulo, 

bem como pelas operações das Linhas 1-Azul (Jabaquara - Tucuruvi), 2-Verde (Vila Prudente – 

Vila Madalena), 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera – Palmeiras-Barra Funda) e do Monotrilho da 

Linha 15-Prata (Vila Prudente – Vila União), num total de 64,7 km de extensão e 58 estações. 

Dentro do regime de concessões, a rede metroviária do Estado de São Paulo possui 

duas linhas operadas por concessionárias privadas. A Linha 4-Amarela, operada pela Via Quatro, 

em regime de Parceria Público-Privada (PPP) desde 2010, com 11,4 km de extensão e 10 

estações; e a Linha 5-Lilás, operada em regime de concessão pela Via Mobilidade desde 2018, 

com 20 km e 17 estações. 

As três empresas em conjunto viabilizam o transporte de cinco milhões de 

passageiros por dia. 
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4.1.6 Evolução do Setor Ferroviário 

 

Com o PND a logística ferroviária passou por uma transformação, trazida pelas . 

empresas concessionárias, com uma busca contínua pela melhoria e aperfeiçoamento do setor, 

com investimentos bilionários, aumento de volume transportado, ganho em produtividade, 

aumento da frota de material rodante, redução de acidentes e geração de empregos.  

O volume transportado por todas as concessionárias em 2017 foi de, 

aproximadamente 538 milhões de TU e que representa um aumento de 112,5% em relação à 

1997.A evolução em volume é constatada pelo indicador de produtividade TKU, e que atingiu 

375 bilhões em 2017, aumento de 170% para o mesmo período (ANTF, 2019). 

Na dimensão de investimentos, entre 1997 e 2017as concessionárias aplicaram 

mais de R$ 92 bilhões em melhorias nas vias permanentes, na compra de vagões e 

locomotivas, na qualidade dos processos, em novas tecnologias e na contratação e capacitação 

de equipes, com apenas 2% oriundos da União.  

Afigura13 apresenta a evolução dos investimentos ao longo dos últimos anos 

(ANTF, 2019). 

 

Figura 13: Evolução dos Investimentos no Setor Ferroviário – Bilhões de Reais. Fonte: Associação Nacional dos 

Transportadores Ferroviários (2019) 

 

Segundo a ANTF (2019) o sistema de concessão ferroviária também trouxe 

avanços em relação ao índice de acidentes,com redução de 86%, chegando ao nível de 
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internacional para as ferrovias, bem como na geração de empregos diretos e indiretos, com 

ageração de mais de 23 mil novos empregos.  

Esse conjunto de dados evidencia a contribuição e importância das concessões 

para a grande evolução para o setor ferroviário, com ganhos indiscutíveis, pelos indicadores 

da tabela 1. 

 

Indicador Evolução 

Volume (TU) Aumento de 112,5% 

Volume (TKU) Aumento de 170,0% 

Quantidade de Vagões Aumento de 149,0% 

Quantidade de Locomotivas Aumento de 183.0% 

Índice de Acidentes Redução de 86,0 % 

Quantidade de Empregos Aumento de 140,0% 

Tabela 3: Evolução Ferroviária entre 1997 e 2017 (ANTF, 2019) 

 

4.1.7 Programa de Investimento em Logística  

 

Ainda dentro do contexto de desenvolvimento econômico, o Governo Federal 

lançou em 2012 o PIL com o objetivo de alavancar os investimentos públicos e privados em 

infraestrutura para o transporte de cargas (ferroviário, rodoviário, hidroviário, portuário e 

aéreo) no sentido de implementar redes de transporte mais eficazes e competitivas, visando 

sempre o desenvolvimento do país (PIL FERROVIAS, 2012). 

No que diz respeito à ferrovia, especificamente, o PIL visa a expansão da 

capacidade transportada pela ampliação e exploração dos acessos ferroviários.  

Afigura 14 apresenta o resultado dos investimentos ao longo dos anos na 

ampliação da malha ferroviária.  
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Figura 14: Resultado dos investimentos públicos e privados na ampliação da malha ferroviária brasileira. Fonte: 

Programa de Investimento em Logística (2015) 

 

Em 2015, foi anunciada pelo Governo Federal a segunda etapa do PIL como 

sequência ao processo de modernização, integração e aumento da capacidade de transporte de 

carga através do modal ferroviário. 

A projeção é de 86,4 bilhões de reais em concessões e novos investimentos. Desse 

valor, 7,8 bilhões serão direcionados aos trechos Palmas – Anápolise Barcarena – Açailândia; 

4,9 bilhões em Anápolis – Estrela D’Oeste –  Três Lagoas; 9,9 bilhões em Lucas do Rio 

Verde – Miritituba; 7,8 bilhões no trecho Rio – Vitória; 40 bilhões na Bioceânica, trecho 

brasileiro; e mais 16 bilhões de novos investimentos em concessões já existentes (PIL 

FERROVIAS, 2015). 

Com a compreensão da realidade do setor, o próximo capítulo detalha as 

realidades organizacionais e o benchmarking que conduz ao escopo do projeto. 

 

4.2 Benchmarking realizado / Realidades Organizacionais 

 

4.2.1. A realidade atual da empresa 

 

De acordo com a figura 15, a gestão de projetos de capital na Rumo S.A tem um 

fluxo muito bem estruturado,  cujas etapas são detalhadas na sequência são descritas a seguir. 
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Figura 15: Fluxo do ciclo de vida do projeto de capital na empresa Rumo S.A. 
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A análise de projetos de capital é feita pela metodologia de gestão de projetos, 

com etapas muito bem definidas com a entrada da necessidade de solução por diferentes 

vetores, como desdobramento da execução do plano estratégico ou plano de negócios, 

oportunidade comercial ou atendimento à uma norma, requisito legal ou regulatório. Essas 

demandas passampor fases de detalhamento, para se transformar na execução de um projeto 

de investimento 

Para os projetos derivados de oportunidades comerciais, são realizadas avaliações 

iniciais pela área de planejamento estratégico para validação do alinhamento ao plano 

estratégico da companhia. 

Na etapa seguinte é feita a análise de viabilidade operacional e financeira da 

demanda a partir da estimativa do investimento total e da expectativa do retorno, com o 

envolvimento da área de Estratégia Operacional, dentro do setor de Planejamento e Controle 

da Produção (PCP) e da área Financeira. 

Com a aprovação sob o ponto de vista operacional e ainda que em caráter 

preliminar, é analisada a viabilidade econômica pelo método do fluxo de caixa descontado, 

com a comparação da TIR e do VPL em relação à TMA, como função da estrutura de capital 

da companhia (WACC). 

Conforme o resultado, a continuidade do estudo é aprovada para detalhamento da 

solução, sob a responsabilidade do Gerente de Projeto, que tem a missão de acompanhartodoo 

ciclo de vida do projeto, das fases de estudo ou detalhamento de engenharia à conclusão,que 

ocorre com o termo de encerramento da entrega da solução implantada. 

A etapa seguinte é a elaboração do Plano de Projeto, em quesão formalizados os 

projetos de gerenciamento do investimento, tais como o termo de abertura de projeto, o 

cronograma, o plano de comunicação, de desembolso e de gerenciamento de riscos. 

Posteriormente, o estudo recebe um código de identificação e segue para aprovação da 

liberação de desembolsos financeiros. Esse rito é requerido de acordo com os limites 

discricionários detalhados na tabela 2. 
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Rito de aprovação 
Faixa de valor para 

CAPEX(R$) 

Faixa de valor para 

EXTRA-CAPEX 

(R$) 

Periodicidade 

Reunião com VP 5 Até R$ 500.000 Não prevista Pontual 

Pré-comitê Até R$ 3.000.000 Até R$ 500.000 Mensal 

Comitê 
Acima de R$ 

3.000.000 

Acima de R$ 

500.000 
Mensal 

Tabela 4: Rito necessário de aprovação conforme classificação do projeto de investimento. 

 

Faz parte das regras de governança da gestão dos projetos de investimento de 

capital,aaprovação pelo VP Financeiro dos pedidos de suplementação financeira de 

CAPEX6até R$ 1.000.000 ou 20% do montante total aprovado. Em caso contrário, é 

necessário a aprovação do comitê. 

Liberadoo elemento de controle de projeto, que identifica, inequivocamente, a 

alocação de despesas financeiras a ele associadas, inicia-se a fase de execução do 

detalhamento dos estudos de engenharia. Nesse momento, há também o desdobramento de 

tarefas administrativas relacionadas ao processo de contratação de desenvolvimento externo, 

junto a fornecedores homologados.  

Na gestão de rotina, o gerente do projeto atualiza, periodicamente ou por evento 

discreto?, os elementos do plano de projeto afetados pelo seu progresso. Essa ação inclui a 

previsão de desembolso futuro ao longo do planejamento plurianual de despesas ou “forecast” 

de resultados, através do disparo de alarmes automáticos do sistema de gestão, chamando o 

gerente à ação.  

Mensalmente, ainda é gerado automaticamente pelo sistema o “status report”7 do 

projeto. A distribuição desse relatório é feitaao público interessado, conforme o plano de 

comunicação previamente definido pelo gerente do projeto na etapa de formalização do plano 

de projeto.   

Vencida a etapa de detalhamento dos estudos de engenharia, a área demandante 

solicita novamente a aprovação do projeto à instância requerida, conforme a estrutura de 

governança ilustrada na tabela 6.Nesse contexto, porém, trata-se de um projeto de execução e 

                                                           
5Vice Presidente da área demandante. 
6 Isso ocorre desde que haja justificativa para tal. 
7 Relatório de progresso. 
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não mais um estudo. Portanto,a estimativa de investimento se encontra muito mais refinada, 

em função do maior nível de maturidade do projeto. A solicitação de aprovação se dá após a 

revalidação da análise de viabilidade financeira, executada no ciclo anterior, antes do 

detalhamento de engenharia. Nesta etapa, são novamente confrontadas as expectativas de 

retorno do investimento contra os parâmetros mínimos de atratividade predefinidos. 

Uma vez aprovado o projeto, sua implantação8 segue os mesmos passos definidos 

no ciclo de gestão ilustrado na figura 16 nas fases de planejamento, monitoramento e controle, 

execução e encerramento. Além disso, conforme normativo contábil internacional, é analisada 

na etapa de execução, caso a caso, a possibilidade de capitalização parcial dos investimentos 

realizados. Por fim, na fase de encerramento, chega-se à sua capitalização total. É também 

nessa última fase que o gerente do projeto registra, formalmente, as lições aprendidas. Esta 

atividade,cabe destacar, é uma importante ferramenta para a melhoria contínua do processo de 

gestão de investimento.  

Uma vez aprovado o termo de encerramento de projeto pela diretoria demandante, 

é bloqueada, no sistema de pagamentos, a utilização de eventual saldo financeiro não 

despendido. Finalmente, procede-se à medição dos indicadores de avaliação de performance 

do projeto: compara-se os resultados que foram propostos na etapa de análise de viabilidade 

com aqueles efetivamente obtidos após a conclusão da implantação da solução de 

investimento. 

A avaliação de maturidade dos projetos é relevante para o ciclo orçamentário e na 

sua execução é utilizada a metodologia de avaliação daAACE International9de acordo com a 

figura 16 em queidealmente, uma solicitação de demanda de investimento só deveria ser 

submetida à aprovação para previsão de desembolso no exercício do orçamento do ano-base 

seguinte, caso tenha grau de maturidade de classe 2, situação na qual já tenha sido 

desenvolvido o detalhamento de engenharia nos níveis conceitual e básico10.  

. 

                                                           
8 A implantação é normalmente traduzida pela fase de obras de engenharia, no caso de projetos de expansão de 

capacidade, tais como implantação de novos terminais de carga ou descarga, novos pátios de cruzamento, 

extensão de comprimento de pátios existentes, etc. 
9 A Association for the Advancement of Cost Engineering, ou Conselho Internacional de Classe Profissional de 

Engenheiros de Custos, foi fundada na Universidade de New Hampshire, Durham, nos Estados Unidos. 
10 Para compreender melhor as definições das fases de projeto conforme o seu detalhamento, confira: (1) 

http://technobras.com/blog/saiba-a-diferenca-entre-projetos-conceitual-basico-feed-executivo-e-as-built (2) 

https://constructapp.io/pt/saiba-diferenciar-projeto-basico-e-projeto-executivo/ (3) 

https://jus.com.br/artigos/27068/as-diferencas-entre-anteprojeto-projeto-basico-projeto-executivo 

 

http://technobras.com/blog/saiba-a-diferenca-entre-projetos-conceitual-basico-feed-executivo-e-as-built
https://constructapp.io/pt/saiba-diferenciar-projeto-basico-e-projeto-executivo/
https://jus.com.br/artigos/27068/as-diferencas-entre-anteprojeto-projeto-basico-projeto-executivo
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Figura 16- Avaliação de maturidade de projetos, faixa de variação esperada de CAPEX associada e indicação de 

fase ideal do projeto. 
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Com esse prática, a expectativa é de que o processo de alocação das provisões de 

despesa dentro do exercício orçamentário seja mais aderente à demanda real de capital, com 

reduçãoda necessidade de suplementações e de dotação de capital não orçado para o ano 

corrente – cujoimpacto financeiro, em termos de taxa de captação e prazo de pagamento, é 

mais elevado. 

A figura 17, ilustra o nível esperado de maturidade dos projetos conforme o passo 

de aprovação.  
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Figura 17: Grau de maturidade ideal conforme passo de aprovação de provisionamento de recurso financeiro.  

 

A figura 18 demonstra o fluxo do ciclo orçamentário de previsão de desembolso 

de CAPEX na Rumo, conforme o nível de maturidade da sua carteira de projetos. O plano 

estratégico é executado a cada três anos, com revisão anual e um horizonte de análise limitado 
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a cinco anos. Em caso de mudanças significativas de cenários a execução pode ocorrer antes 

do prazo normal. 

 Nas revisões são envolvidas somente as áreas que detêm informação ou 

influência sobre as principais variáveis do plano. Nesse contexto, é de fundamental 

importância a revisão do planejamento de execução do portfólio de projetos de 

investimentoem função do montante financeiro envolvido e do impacto das soluções em 

capacidade operacional. 

 

 

Figura 18: Processo do ciclo orçamentário de CAPEX na empresa "A": seleção do portfólio.  
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4.2.2 A realidade atual da VLI 

 

O desenvolvimento de um projeto de capital na VLI pode se originar na área de 

Novos Negócios, que demanda projetos para viabilização de novas oportunidades de negócio 

para a Companhia e na Gerência de Planejamento de Capacidade (PPC) com projetos para 

dimensionamento da capacidade, como oficinas e pátios. 

O fluxo geral para o desenvolvimento de projetos é resumido na figura 19. 

 

Figura 19: Fluxo do ciclo de vida do projeto de capital na VLI.  

 

Nas etapas apresentadas, existem dois gates de avaliação de maturidade no 

decorrer do desenvolvimento de um projeto: a avaliação de recomendação (gate 1) e a 

aprovação do projeto (gate 2). A avaliação de recomendação tem a função de verificar a 

viabilidade do projeto, garantindo que os requisitos mínimos necessários para realização do 

projeto foram atendidos. A análise para aprovação determina a implantação ou não do projeto, 

apenas se recomendado no gate 1. 

O controle de todo o ciclo do projeto,do início à entrega para operação é feito pelo 

Escritório de Projetos. O desenvolvimento do projeto conceitual e a avaliação da maturidade 

devem ser feitos antes da recomendação. Na fase de engenharia, após a recomendação, são 

trabalhados os tópicos da avaliação de maturidade ainda não contemplados, especialmente os 
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críticos e posteriormente enviado para a aprovação para implantação. Com a aprovação, o 

desenvolvimento do projeto é acompanhado com foco nas fases de obra.  

A avaliação de maturidade de um projeto de capital na VLI ocorre do surgimento 

do projeto até o atendimento de todos os itens necessários para implantação, e se constitui um 

guia para avaliar o projeto em todas as etapas e para acompanhamento do cumprimento e da 

qualidade dos requisitos necessários do projeto. 

Ela é baseada em um checklist de requisitos com pontuações conforme sua 

importância para o desenvolvimento do projeto. Esses requisitos são classificados como 

críticos ou não críticos e, de acordo com as características do projeto, devem ser definidos 

como aplicáveis ou não aplicáveis. 

Cada atividade presente no formulário é avaliada como “não iniciada”, “em 

andamento”, “concluída” ou “não aplicável”. Sendo assim, o responsável pela avaliação de 

maturidade define, inicialmente, todos os requisitos não aplicáveis do projeto e atualiza o 

preenchimento do checklist periodicamente. A soma da pontuação dos itens críticos fornece a 

pontuação obrigatória, enquanto a soma dos itens concluídos fornece a pontuação do projeto 

(figura 20). 

 

Figura 20: Quadro de exemplo de pontuação da maturidade do projeto.  

 

O índice de maturidade é calculado com base no somatório total dos pontos 

referentes aos itens aplicáveis e no somatório total dos pontos referentes aos itens atendidos, 

de acordo com a seguinte fórmula: 

Índice de Maturidade = ∑ dos pontos referentes aos itens concluídos 

∑ dos pontos referentes aos itens aplicáveis 

 

Os projetos podem ser considerados aptos ou não de acordo com o resultado da 

avaliação de maturidade. Conforme a fase de maturidade em que se encontram, eles podem 

apresentar nível de maturidade ótimo, bom, escopo completo ou em andamento. Um projeto é 



 
 
 

 | 50 | 

recomendado somente quando todos os itens críticos aplicáveis da avaliação de recomendação 

são cumpridos, com o mesmo critério para a aprovação para implantação. A conclusão é com 

no mínimo75% do total de itens aplicáveis.  

 

ELABORAÇÃO DO CAPEX 

 

Na VLIé considerado na estimativa de CAPEX um montante financeiro excedente 

calculado de acordo com regras preestabelecidas, com o objetivo degarantir a execução do 

investimento dentro de um horizonte de incertezasassociado ao nível de maturidade de 

desenvolvimento de engenharia do projeto (“imprecisão de engenharia” e “contingência”), 

tanto maiores em percentual quanto menor o nível de detalhamento de engenharia do projeto, 

no momento da estimativa do CAPEX. 

Também são considerados os montantes relacionados ao reajuste financeiro 

esperado em função da plurianualidade dos projetos (“escalation”). O pacote de incertezas e 

contingências é uma forma de se resguardar no caso de situações não previstas que podem 

gerar aumento na quantidade de itens necessários ou nos custos do projeto. A tabela 3 

apresenta valores sugeridos para composição das incertezas nos projetos de capital da VLI.  

INCERTEZAS 

ITEM REFERÊNCIA IMPACTO 

 

Imprecisão de 

Engenharia 

15

% 

- 

Proj 

Conceitual  

Custo Direto  

10

% 

- 

Proj 

Básico 

5% - 

Proj 

Executivo 

 

Contingência 
20

% 

- 

Proj 

Conceitual Custo Direto + Custo 

Indireto + Imprecisãode 

Engenharia 15

% 

- 

Proj 

Básico 

10

% 

- 

Proj 

Executivo 

 

 

Escalation 

Aserconsideradoemprojetos queaobraexcedaumano. Refere-

se ao reajuste contratual. Quando não houver valores orçados 

para escalation,deve-se manter a linha do CapEx e 

preenchê-la como “nãoaplicável’. 

Tabela 3: Composição das incertezas nos projetos de capital da VLI.  

*Ospercentuaissãoreferenciais.Oidealéqueseconsigamvaloresmais 

próximos,sejaporanálisederisco,e/ouexperiênciadosprofissionais envolvidos, e/ou simulações deprojeções. 
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GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS EM PROJETOS NA VLI 

 

A Gestão de Mudanças administra as alterações referentes ao escopo, cronograma 

e CAPEX aprovado. Uma das principais etapas do planejamento do projeto é a definição do 

escopo, que aponta o que está ou não incluído no projeto, fundamental para o planejamento de 

custos e administração dos prazos de entrega. A declaração de escopo é a base utilizada para o 

planejamento detalhado do projeto e para a avaliação de solicitações de mudança. 

O processo de solicitação de mudanças ocorre de acordo com a figura 21. 

 

 

Figura 21: Fluxograma do processo de Solicitação de Mudanças.  

 

Grande parte das mudanças em projetos surge,não por decisões da equipe, mas 

por conta de fatores externos como mudanças do panorama econômico, avanços tecnológicos 

e alteração nos objetivos estratégicos da companhia. Outras demandas por mudanças podem 

surgir de necessidades levantadas pelas partes interessadas no projeto durante sua 

implantação, como condições climáticas imprevistas, condições de campo diferentes do 

planejado, solicitações específicas oriundas de processos de licenciamento ambiental, entre 

outras. 

Todas as partes interessadas no projeto podem solicitar mudanças assim que 

identificam essa necessidade e que deve ser formalizada e justificada por uma Solicitação de 

Mudança (SM),normalmente por gerentes, pelas áreas técnicas envolvidas e membros da 

equipe de projeto. 

Após a análise do gestor imediato e do Project Management Office (PMO) a 

solicitação de mudança é avaliada pelas várias áreas do projeto que podem ser impactadas 

pela alteração, que emitem pareceres técnicos consolidados pelo PMO que encaminha a SM e 

o parecer técnico final para aprovação dos validadores finais. Mudanças significativas no 

projeto original de mandam a aprovação do diretor da área solicitante. 

Com a aprovação e divulgação da SM, o PMO é responsável por garantir que a 

mudança seja implementada pela equipe de projeto e assegurar que todas as áreas impactadas 
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Planejamento das Análises de Risco: 

• Elaboração do planejamento com as datas 

previstas de realização e oescopo das 

análises de riscos porprojeto 

Planejamento do Trabalho: 

• Apresentação da metodologiade 

análise de riscos doprojeto 

• Definição do plano e do grupo detrabalho 

• Coleta de documentos doprojeto 

Identificação e Registro deRiscos: 

• Adaptaçãodomodeloderegistrode 
riscos 
• Sessões de identificação de riscosdo 
projeto 
• Consolidação do registro deriscos 

pela mudança adicionem aos planos, as ações necessárias para execução da mudança 

aprovada. 

 

GESTÃO DE RISCOS DOS PROJETOS NA VLI 
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Figura 22: Fluxograma do Processo de Análise e Gestão de Riscos na VLI.  

 

Conforme a figura 22, a análise de riscosé feita de acordo com as características 

do projeto e em diferentes níveis de complexidade. Existem dois grupos de escopo para 

análise de riscos na VLI: a identificação direta de riscos, e a análise e gestão integrada de 

risco. 

Na identificação direta a análise qualitativa é feita no dia a dia do projeto com os 

riscos mapeados e registrados pela equipe de trabalho. A análise e gestão integrada de risco 

consiste na avaliação completa dos riscos do projeto, envolvendo a análise qualitativa e 

quantitativa, que é realizada após a qualitativa, com foco nos possíveis impactos dos riscos 

nas metas de prazo e no CAPEX do projeto. 

O planejamento das análises de riscos é atualizado a cada seis meses ou conforme 

demanda sob a responsabilidade do PMO de riscos. O cronograma de análise de riscos para a 

carteira de projetos é feito com base na avaliação dos critérios de seleção e priorização de 

riscos. 

Análise Qualitativa de Riscos: 

• Estimativas de Severidade deImpactos 
eProbabilidades 
• Classificação dosRiscos 
• PriorizaçãoderiscosparaoPlanode 
Gestão 

Análise Quantitativa de Riscos: 

• Verificação de consistênciado 
cronograma eCAPEX 
• Estimativa daprobabilidade 
• Estimativa de trêspontos 
• Análise quantitativa deriscos 
• PriorizaçãoderiscosparaoPlanode 
Gestão 

Plano de Gestão de Riscos: 

• Elaboração do Plano deGestão 

Monitoramento dos Riscos: 

• Atualização do Plano deGestão 
• Atualização dos riscos existentes e 
identificaçãodeitensadicionais(novo 
ciclo deanálise). 
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Para a construção do planejamento de análise de riscos devem ser usados os 

seguintes critérios para avaliação de criticidade e prioridade: prazo, CAPEX, complexidade, 

impacto no volume e avaliação estratégica do projeto, classificados conforme a tabela 4. 

 

NÍVEIS 

3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Matriz de Priorização de Projetos.  

 

Após a inserção dos critérios, os projetos são classificados quanto à necessidade 

de Análise de Riscos, que pode ser considerada opcional, recomendada ou necessária, 

conforme a posição no gráfico apresentado na figura 23. 

 

 

Figura 23: Avaliação de Projetos.  

ANÁLISE DE RISCOS - CRITÉRIOS DE ANÁLISE PROJETO 

CRITÉRIO 
PONTUAÇÃO PESO 

4 3 2 1 

 
 
 
 

 
Complexidade 

 

Prazo (Implantação) 

 

> 2 anos 

 

01 a 02 anos 

 

6 a 12 meses 

 

< 6 meses 

 

35% 

 

CapEx 

 

> R$ 150 MM 

 

Entre R$ 80 e  

R$ 150 MM 

 

Entre R$ 30 e 
R$ 80 MM 

 

< R$ 30 MM 

 

40% 

Complexidade: Aspectos Legais, 
Licenças, Autorizações, 
Interfaces/Interferências (órgãos 
públicos e comunidades). 

 
Muito Alta 

 
Alta 

 
Média 

 
Baixa 

 
25% 

 
 
 

 
Estratégia 

 

Impacto do projeto no volume 
(kt/ano) 

 

> 500 

 

Entre 250 e 
500 

 

Entre 100 e 
250 

 

< 100 

 

50% 

 

Avaliação Estratégica do Projeto 

 

Muito Alta 

 

Alta 

 

Média 

 

Baixa 

 

50% 
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A etapa de planejamento da Análise de Riscos é aplicada a todos os tipos de 

projeto com os seguintes eventos: apresentação da metodologia à equipe de projeto pelo PMO 

de riscos, definição do plano, do grupo de trabalho, coleta e análise dos documentos do 

empreendimento junto ao PMO do projeto. 

A etapa seguinte é a da identificação e registro dos riscos mapeados e detalhados 

com análise das causas geradoras do risco e possíveis consequências, conforme afigura 24. 

 

Figura 24: Sequência de definição de riscos.  

 

A análise qualitativa de riscos é realizada após a sua identificação e tem como 

finalidade a classificação dos riscos mapeados, possibilitando o direcionamento dos esforços 

para tratamento daqueles mais críticos, na construção do plano de gestão dessa área. 

De acordo com a probabilidade e a severidade avaliada do risco, o nível de 

gravidade é calculado com base na tabela 5e determinado de acordo com atabela 6. 

 

 

Tabela 5: Matriz de riscos.  

 

 

Tabela 6: Níveis de riscos.  

 

 

Probabilidade 

Matriz de Riscos 

Raro 
Pouco 

Provável 
Possível Provável 

Praticamente 

Certo 

Severidade do 

Impacto 
Pesos 1 2 4 6 10 

Muito Elevado 20 20 40 80 120 200 

Maior 10 10 20 40 60 100 

Moderado 4 4 8 16 24 40 

Menor 2 2 4 8 12 20 

Reduzido 1 1 2 4 6 10 

Nível de Risco 

Muito Baixo 

(entre 1 e 2) 

Baixo 

(entre 4 e 8) 

Médio 

(entre 10 e 20) 

Alto 

(entre 24 e 40) 

Muito Alto 

(> 60) 
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Após a análise qualitativa é realizada a análise quantitativa de riscos, a qual 

objetiva o cálculo de valores com base na probabilidade e os impactos identificados para o 

CAPEX e o cronograma. Existem diversas técnicas para a determinação quantitativa dos 

impactos previstos, com destaque para a análise do valor total dos riscos e a identificação dos 

riscos com maior criticidadede acordo com sua representatividade. 

Com base nas análises qualitativas e quantitativas de todos os riscos mapeados no 

processo é construído o plano de gestão de riscos e definidas as ações de resposta aos riscos 

identificados, para que o projeto seja concluído dentro das metas estabelecidas. As ações 

estabelecidas possuem responsáveis e prazos pré-definidos e podem, dependendo da situação 

e da criticidade dos riscos, seguir a estratégia de eliminar, mitigar, transferir, assumir ou 

capturar as incertezas. 

Por fim, existe a etapa de atualização e acompanhamento das ações e de 

monitoramento dos riscos. Nessa etapa, a realização das ações de resposta e a evolução do 

cenário de riscos mapeados são acompanhadas. Além disso, são monitoradas as mudanças no 

contexto do projeto, como alterações significativas de escopo, CAPEX ou cronograma, e a 

ocorrência de fatos externos que impactam na implantação do projeto. O intuito dessa fase é 

definir se uma nova Análise de Riscos é necessária para o processo. 

 

4.2.3 Projetos de Investimento na MRS Logística 

 

A MRS Logística S.A. tem em sua estrutura organizacional uma gerência 

especialmente concebida para administrar o portfólio de projetos de investimento de curto 

prazo na companhia, com o objetivoé garantir o alinhamento dos projetos com as estratégias 

definidas pela empresa, conforme a figura 25. 
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Figura 25: Macroprocessos do Escritório de Projetos na MRS Logística S.A.Fonte: adaptado de MRS 

Logística S.A. 2019. 

 

Processo Orçamentário CAPEX 

 

Na MRS Logística, o processo orçamentário de projetos de CAPEX, um dos 

macroprocessos liderados pelo Escritório de Projetos, tem ciclo anual e com duração 

aproximada de cinco meses. Com foco em A+1 (ano seguinte),esse processo é divido em 

etapas que abrangem desde a preparação para o orçamento, que consiste na validação do 

cronograma e das diretrizes com a diretoria, até a aprovação das iniciativas pelas diretorias 

imediatas, a diretoria colegiada e o conselho de administração.  

Com exceção dos projetos de manutenção corrente (material rodante e via 

permanente), todos os demais projetos de CAPEX de todas as áreas da companhia seguem as 

etapas apresentadas na figura 26. 
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Figura 26: Etapas do processo orçamentário de CAPEX na MRS Logística S.A. Fonte: os autores 

 

 

Origem das Iniciativas 

 

O processo de orçamento para investimento é anual e iniciadocom a conclusão do 

ciclo dos planos diretores. Osinputs iniciais desse processo são as saídas desstes planos, além 

das propostas de iniciativas diversas, oriundas das áreas funcionais da organização.  

Os planos diretores são os desdobramentos estratégicos da companhia eproduto de 

grupos de trabalho específicos direcionados para temas bem delineados, definidos para um 

horizontede cinco anos. Normalmente têm como intuitoo estudo e a proposição de projetos 

para Heavy Haul (minério e carvão); para a carga geral (todos os demais tipos de carga, como 

soja, produto siderúrgico, containers); para temas internos, como material rodante 

(locomotivas e vagões), malha, tecnologia da informação (TI); e também para comunidades. 

Desse modo, os planos diretores propõem investimentos necessários para atingir os objetivos 

estratégicos da companhia em cada um dos segmentos supracitados. 

Além dos projetos oriundos dos planos diretores, toda área funcional da MRS 

pode sugerir projetos de interesse e de diversos valores. As propostas são formalizadas através 

de um sistema de gerenciamento de projetos, para sequência no fluxo de aprovações para 

validação execução. Com característica anual, o processo de definição de portfólio para 

projetos de investimento não impede a entrada de novas iniciativas ao longo do ano corrente. 
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Para se chegar ao valor final proposto para o CAPEX, é considerado o 

alinhamento estratégico das iniciativas propostas, o grau de maturidade para execução dentro 

do ano e a projeção das contas financeiras da companhia.  

 

Classificação de Projetos 

 

Todos os possíveis projetos podem ser classificados em: 

1. Projetos correntes -Fazem parte do cotidiano da empresa correntes como a 

aquisição de peças de reposição de material rodante e de materiais de via 

permanente, como trilhos e dormentes; atualização de sistemas de TI que se 

tornaram obsoletos; entre outros. 

2. Projetos de melhoria - São iniciativas para melhorar a produtividade ou 

reduzir os custos e precisam, obrigatoriamente, apresentar viabilidade 

financeira, com indicadores de TIR, VPL e payback. Projetos desste tipo 

podem variar bastante, em termos de escopo e em termos do valor 

financeiro envolvido.   

3. Projetos de sustentabilidade - Normalmente sem apelo financeiro, passam 

por uma matriz específica de critérios para aprovação e estão relacionados 

ao atendimento de normas, leis ou compromissos da concessão, etendo em 

vista sua obrigatoriedade, são priorizados nas aprovações. Projetos 

relacionados à relação com a comunidade, como vedação de faixa domínio, 

construção de passagens em nível automáticas e construção de passarelas, 

seguem a matriz de critérios definida para este tema. 

4. Projetos de expansão - São produto direto da estratégia da companhia 

conforme os planos diretores erepresentam projetos de grande monta: 

aquisição de material rotante, construção/expansão de pátios, revitalização 

de pontes, viadutos e túneis, e renovação de grandes trechos de malha 

ferroviária que estejam diretamente ligados ao aumento do volume 

transportado. 
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Aprovação das Iniciativas 

 

O processo de avaliação dos projetos ocorre pelo recebimento de todas as 

propostas de iniciativas de CAPEX. A avaliação e a aprovação dos projetos que farão parte do 

portfólio da companhia podem variar de acordo com a sua classificação apresentada no item 

anterior.  

Os projetos correntes e de melhoria seguem um fluxo de apresentação que pode 

ser resumido conforme a figura 27. 

 
Figura 27: Etapas do processo de apresentação dos projetos correntes e de melhorias. Fonte: os autores 

 

O primeiro filtro de aprovação acontece no Escritório de Projetos, que avalia: 

1) Se a iniciativa apresenta o grau de maturidade adequado com base em um checklist 

de defesa construído para cada tipo de projeto: projetos de iluminação de pátios, de 

sinalização, ou obras civis exigem levantamento técnico prévio por área 

especializada. 

2) Se iniciativa de melhoria, são avaliados os indicadores financeiros: TIR acima da 

TMA, VPL positivo e payback inferior a um prazo predeterminado. 

 

Os filtros escalonam a estrutura hierárquica da companhia com defesas 

subsequentes entre gerentes gerais, diretores e diretoria colegiada. São avaliados inicialmente 

os projetos de valor superior a R$ 500 mil e os demais são estudados em um segundo 

momento. 

Para os projetos de sustentabilidade, normalmente existem mais iniciativas do que 

capital disponível para sua realização. Portanto, seguem uma matriz específicapara identificar 
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as prioridades em caso de restrição de verba. Com esse pressuposto, a matriz avalia essas 

iniciativas a partir de: 1) critérios obrigatórios, como risco operacional ou notificações de 

órgãos externos; 2) critérios avaliativos, como conservação de instalações e aspectos de meio 

ambiente e segurança; e 3) fator restritivo, que diz respeito, basicamente, à visão de longo 

prazo. 

Para osprojetos de expansão, em virtude de sua alta complexidade, alto 

investimento e longo tempo de implementação, seguem uma metodologia de maturidade de 

projetos da própria empresa, baseada na metodologia FEL (Front End Loading). Segundo 

Barshop (2004), o alvo dessa metodologia é alinhar os objetivos do projeto com as 

necessidades do negócio. Assim, pretende-se desenvolver os mais eficientes desenhos de 

processos e planejamento de execução para o alcance dos objetivos do projeto. Nesse sentido, 

a utilização da metodologia na MRS se assemelha muito à apresentada no capítulo 4.2.2. 

O produto desse processo é uma proposta de orçamento oficial de CAPEX para o 

ano seguinte. Os projetos que não obtiveram a maturidade necessária para entrar no 

orçamento, mas que são relevantes para a estratégia da companhia, são incluídos em um 

“pacote” denominado desafio. Para esse grupo, a organização assumejunto aos aprovadores, o 

compromisso de ao longo do ano, somente liberar verba para sua realização mediante o 

cumprimento dos requisitos necessários. 

Esse processo permite a indicação de novas iniciativas de CAPEX ao longo do 

ano e não pensadas no período orçamentário, sendo fundamental seguir todos os passos 

iniciais de avaliação de maturidade. 

Todas as diretorias dispõe de um “fundo rotativo” (R$ 500 mil), que permite a 

aprovação desses novos projetos. Iniciativas de maior valor passam pela aprovação da 

Diretoria Colegiada (até R$ 10 milhões) ou Conselho de Administração (valores acima de R$ 

10 milhões). 

Após as rodadas internas de aprovação, a proposta orçamentária é submetida à 

deliberação do Conselho de Administração, onde são apresentados os valores projetados de 

OperationalExpenditure (OPEX) e de CAPEX, com detalhamento de no mínimo 80% dos 

projetos de investimento a serem executados ao longo do próximo ano. 

Após análise do Conselho, é realizada uma reunião final para aprovação do 

portfólio de projetos de investimento. Com as deliberações, as iniciativas estarão aprovadas 

para execução. 

 



 
 
 

 | 62 | 

Acompanhamento e gestão do portfólio de projetos 

 

 Além de gerenciar todo o processo de avaliação e aprovação de projetos, o 

Escritório de Projetos tem a responsabilidade de suportar as áreas clientes e executoras no 

acompanhamento e controle do planejamento, do desenvolvimento e da execução dos projetos 

aprovados. 

Alguns checklists ajudam na execução desse acompanhamento, funcionando 

como direcionamento aos gestores de projetos, com requisitos mínimos, e que precisam ser 

seguidos de acordo com o tema (classificação) do projeto. 

O Escritório também é responsável por emitir boletins mensais para os diretores 

com o status do andamento do portfólio de projetos e apresentação à presidência da evolução 

financeira do portfólio, com sinalização de eventuais riscos ao cumprimento dos projetos. 

 

4.2.4 O Investimento do Metrô de São Paulo 

 

No processo de investimento em capital produtivo para aexpansão da rede 

metroviária, o Metrô-SP submete o aporte de recursos ao Governo de São Paulo11, que fixa a 

dotação no orçamento do estado, incluindo o montante de empréstimos em bancos de fomento, 

como Banco Interamericano de Desenvolvimento(BID), o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). 

O aporte de recursos públicos é realizado por Integralização de Capitalpor meio de 

subscrições em ações. Essa execução é submetida ao Conselho de Administraçãocom anuência do 

Conselho Fiscal da Companhia. Os valores são definidos com base no PPA, plano de médio prazo 

que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo do Estado de São 

Paulo ao longo de quatro anos.  

A parte específica do Metrô-SP no PPA é baseada inicialmente no deslocamento das 

pessoas na Região Metropolitana de São Paulo. Para esse estudo o Metrô-SP utiliza os dados das 

Pesquisas Origem e Destino (OD) e outras informações de bancos de dados oficiais. A Pesquisa 

OD se destina, primordialmente, a subsidiar as simulações de viagens na RMSP e que são 

utilizadas no planejamento e nos projetos das redes de transporte. 

                                                           
11 Atividades de expansão da rede metroviária incluem: novas linhas e estações, aquisição de material rodante, e 

reforma e recapacitação de estrutura física e de sistemas. 
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Com esse levantamento são projetadas as condições futuras e dimensionar uma rede 

de transporte adequada para suprir as deficiências existentes, eliminar as carências e propor 

melhorias. 

Com essa prospecção a Diretoria Executiva autoriza os estudos para execução de uma 

nova linha ou extensão de uma linha existente, os chamados empreendimentos. 

Independentemente de construção de novas linhas e estações, são também realizados estudos de 

compra ou renovação trens para atender o aumento de demanda dos passageiros.  

As análises do projeto são apresentadas à STM para análise e aprovação, e que em 

algumas ocasiões também solicita o estudo de expansão de linha e estações, para que o Metrô-SP 

realize os estudos de viabilidade técnica e econômica. 

Ponto fundamental na avaliação do investimento em capital produtivo na esfera 

pública é o requisito de benefícios sociais. Segundo o Relatório Integrado da Companhia do 

Metropolitano de São Paulo (RI – Metrô São Paulo) do ano de 2018: 

Os benefícios sociais do metrô, que compõem o balanço social da companhia, 

representam os impactos positivos da rede do metrô sobre a qualidade de vida da 

metrópole, decorrentes de suas características técnicas, desempenho operacional e uso de 

energia limpa. (RI – Metrô São Paulo,2018) 

 

O método para se chegar a um valor é baseado em uma mensuração quantitativa e 

monetária dos benefícios sociais gerados pelo Metrô, a partir da premissa de que se não existisse o 

metrô ou ele deixasse de operar, a demanda seria atendida por outros formas de transporte, com 

impactos negativos para parte dos usuários do transporte coletivo e individual. 

Como reflexo dessa carência, haveria maior lotação de ônibus, maior número de 

automóveis e motos nas vias e redução das velocidades, levando a um acréscimo no tempo das 

viagens realizadas na cidade e congestionamentos. Por extensão, aumentaria o consumo de 

combustíveis (diesel, gasolina e etanol), os custos operacionais dos veículos (ônibus e 

automóveis), a poluição, os acidentes de trânsito e o custo de manutenção e operação das vias 

também aumentariam. 

Com a aplicação de metodologia adequada, são medidos e contabilizados os 

deslocamentos com e sem metrô, e as consequentes variações em diversos indicadores de 

impacto. 

A figura 28apresenta os indicadores dos benefícios sociais calculados no Metrô-SP e 

a tabela 7 informa os resultados publicados em 2018 pelo Metrô-SP, para os anos de 2017 e 2018. 

Com esses indicadores, ao analisar o investimento em um novo empreendimento e nova 
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composição de trens, o valor monetário calculado no balanço social é levado em conta no 

momento da decisão.  

 

 

 

Figura 28: Quadro dos indicadores dos benefícios sociais calculados no Metrô-SP. Fonte:O planejamento de 

transporte no Metrô de São Paulo,2015 

 

 

 

 

Tabela 7: Benefícios sociais do Metro-SP de 2018 e 2017. FONTE: Relatório Integrado – 2018  do Metrô de São 

Paulo  
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Também é prática do Metrô-SP aplicar o estudo de viabilidade técnico-econômica e 

financeira, para a elaboração do fluxo de caixa descontado.12 Nessa etapa não são considerados os 

benefícios sociais. As macroetapas desse processo são: 

 

I. A Área de Projetos recebe o pedido da STM para o estudo de linhas metroviárias, ou da 

área gestora do Metrô-SP para o estudo de projetos e identificação do visa modelo de 

negócio (compra, concessão, parceria público privado, arrendamento). 

II. Analisa as informações fornecidas pelas áreas externas. 

III. Avalia as fontes de financiamento e apura os valores de serviço da dívida. 

IV. Aloca os valores de investimentos, de acordo com o cronograma de obras. 

V. Apura os custos de operação e manutenção. 

VI. Calcula as receitas (tarifárias e/ou acessórias). 

VII. Calcula os impostos. 

VIII. Calcula os valores de depreciação, amortização.  

IX. Elabora a modelagem financeira. 

X. Calcula a tarifa de remuneração que viabilize o projeto ou calcula o valor compra ou 

remuneração e/ou outorga para o Metrô.  

XI. Calcula a Taxa Interna de Retorno e demais indicadores financeiros. 

XII. Elabora cenários de implantação do projeto. 

XIII. Simula alternativas para a viabilização do projeto. 

XIV. Elabora análise de risco do projeto. 

XV. Apresenta os resultados para os tomadores de decisão. 

 

No início, denominado fase de Concepção do Empreendimento, é elaborado um 

projeto conceitual da linha, das estações e do modelo de trens. Concomitantemente, é preparada a 

estimativa de custos e do planejamento geral do empreendimento e a busca pelos recursos 

financeiros, bem como da designação formal do gestor do empreendimento. 

 Os recursos financeiros são originados a partir do orçamento público do Estado de 

São Paulo ede bancos de fomento nacionais e internacionais. Nos últimos anos foi adotado o 

modelo de concessão chamado de PPP, regulamentada pela Lei Nº 11.079, de 30 de dezembro de 

2014, definida como “[...] contratos de longo prazo entre o governo e uma empresa privada (ou 

                                                           
12 Dentre essas áreas, é possível citar: engenharia, operação, manutenção, planejamento de demanda e custos. 
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um conjunto de empresas) normalmente utilizados para a construção, financiamento, operação e 

manutenção de infraestrutura” (Radar PPP, 2014). 

Nesse modelo e em alguns casos, o privado assume parte do investimento e recebe 

em contrapartida um retorno sobre capital investido durante a operação do empreendimento e o 

Estado compromete menos o orçamento público e entrega os investimentos com mais celeridade.  

Para gestão do processo de investimento e execução há uma gerência de Project 

Management Office (PMO) ou escritório de projetos e tem uma função crítica pela coordenação 

das ações de gestão dos empreendimentos estratégicos, com apoio aos demais gestores pelo uso 

das técnicas e ferramentas de gestão, fazendo a ligação entre os gerentes dos empreendimentos e a 

alta administração. 

Portanto, o estudo de atualização da rede metro viária é uma função preponderante no 

Metrô-SP pelos projetos de novas linhas, avaliação de benefícios, estudos de inserção urbana e 

social e análise de viabilidade financeira, fundamentais para o embasamento técnico das propostas 

de investimento. 

Nesses casos, a definição vai além do retorno financeiro do projeto ao tratar os 

benefícios sociais como componentes de decisão. Essa lógica, do ponto de vista da 

sustentabilidade econômica do Metrô-SP e do gasto público, tem um efeito deletério por não 

internalizar monetariamente as externalidades positivas produzidas pelo transporte de passageiros 

sobre trilhos.   

 

ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL DACPTM 

 

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vem investindo na 

recuperação e modernização do seu parque ferroviário, o que possibilita aumentarcom qualidade, 

a oferta dos serviços oferecidos aos passageiros. A justificativa para esse processo é a elevação da 

demanda de passageiros transportados por dia: 700 mil 2011, 2,7 milhões em 2012 e 2,9 milhões 

em 2013. Em novembro de 2019 a CPTM transportou, em média, cerca 3,04 milhões de 

passageiros por dia, totalizando 72,9 milhões de passageiros embarcados neste mês(Sumário de 

Dados Novembro 2019. http://intranet/PlanejamentoProjetos/SumarioDados/2019/sumario-

11-19.pdf). 

Os estudos realizados para o investimento mostraram que a demanda estimada em 

2014 seria de 3,5 milhões de passageiros/dia.Esses dados apontam a necessidade de continuidade 

dos investimentos de modernização das estações, do incremento da frota e da revitalização da 

http://intranet/PlanejamentoProjetos/SumarioDados/2019/sumario-11-19.pdf
http://intranet/PlanejamentoProjetos/SumarioDados/2019/sumario-11-19.pdf
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infraestrutura, com o objetivo de proporcionar mais conforto para os passageiros, redução de 

intervalo entre trens nos horários de pico e aumentoda oferta de lugares nos vagões. 

Em relação ao material rodante, a aquisição de novos trens, fundamental para o 

aumento da oferta de lugares, é importante para a renovação patrimonial, dado que parte da frota 

de trens se encontra em idade avançada.Nesse contexto, a CPTM elaborou um estudo de 

dimensionamento da frota necessária para atender esta previsão de demanda com as seguintes 

premissas: 

• Nível de conforto mínimo de 6 passageiros por m2etro no interior dos trens. 

• Capacidade de operar com 3 minutos de intervalo entre trens nos horários de pico, 

nos trechos de maior demanda de cada linha. 

• Padronização do desempenho de frota por linha, respondendo a novos indicadores 

de confiabilidade e regularidade. 

Com essas premissas, o resultado do estudo demonstra: 

• Necessidade de aquisição de 65 novos trens de oito carros para expansão e 

renovação da frota patrimonial da empresa; 

• Pela projeção do estudo em 2014, teria sido necessário dispor de uma frota de 240 

trens para suprir toda a rede funcional em operação – as seis linhas – e suas expansões, a saber: a) 

futura linha 13 Guarulhos – Aeroporto; b) extensão da linha 9 – Esmeralda até Varginha; e c) 

extensão da linha 8 – Diamante até Amador Bueno. 

A frota patrimonial da CPTM possuía 202 trens no início deste estudo. Parte dela, 66 

trens, apresentava idade avançada e tem projeção de baixa patrimonial. No entanto, já está 

contratada e em fornecimento a aquisição de frota nova, que até 2014 deveriater somado mais 39 

trens ao patrimônio da empresa. Consequentemente, para atender a necessidade de frota para 2014 

– 240 trens – seria necessária a aquisição de 65 novos trens, conforme demonstrado no quadro a 

seguir: 

 

FROTA CPTM 

NECESSÁRIA 

PARA 2014 (1) 

ATUAL (2) BAIXA 

PATRIMONIAL 

(3) 

NOVA 

CONTRATADA 

(4) 

NOVA POR 

CONTRATAR 

(1)-(2)+(3)-(4) 

240 202 66 39 65 

Figura 29: Quadro referente à frota patrimonial da CPTM.  
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Evidentemente, o recebimento dessa frota adicional está associado à realização das 

intervenções voltadas à revitalização da infraestrutura da rede de linhas. Parte dessas intervenções 

já está concluída, outras contratadas e em realização, e parte a contratar e por realizar. Trata-se da 

implantação de pátios de estacionamento e instalações de manutenção, remodelação da via 

permanente e rede aérea, recapacitação do sistema de energia, e modernização da sinalização e 

telecomunicações. 

Esses 65 novos trens serão alocados de forma a suprir toda a rede funcional em 

operação e sua intercambialidade entre as linhas, permitindo o uso otimizado de toda a frota e 

adequação de oferta à demanda. Assim, se houver exigências de evolução de demanda por linha 

ou rede, ou eventuais contingências operacionais, aquela deve ser atendida. Para corresponder a 

esses requisitos, a alocação inicial da nova frota ocorrerá na seguinte condição: 

• Linha 7 Rubi – 35 trens; 

• Linha 11 Coral – 12 trens; 

• Linha 12 Safira – 18 trens. 

A atualização da frota patrimonial está em andamento na empresa, com baixa 

patrimonial de 61 trens e a entrada em operação de 65 novos trens. Como o Plano de Renovação 

de Frota é feito com muita antecedência, as projeções não foram alcançadas totalmente, porém no 

mês de novembro de 2019 houve um acréscimo de passageiros em relação à média do ano de 

2018 de 29%. Se esta comparação for com o mês de novembro de 2018, este acréscimo foi de 

2,5%.(Sumário de Dados Novembro 2019.  

http://intranet/PlanejamentoProjetos/SumarioDados/2019/sumario-11-19.pdf) 

 

 
Figura 30: Quadro de passageiros embarcados no sistema CPTM.  

 

5. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Coma análise das práticas das empresas objeto deste estudo, para o setor público 

de transporte de passageiros seria relevante a incorporação de elementos do setor privado na 

seleção e na gestão de investimento, a saber: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

56.534.044 52.503.226 53.963.183 56.765.721 59.453.334 61.666.630 54.696.314 57.031.187 61.570.128 59.241.437 64.366.952

Média  

2018

2019

TOTAL DE PASSAGEIROS EMBARCADOS NO SISTEMA CPTM

http://intranet/PlanejamentoProjetos/SumarioDados/2019/sumario-11-19.pdf
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• A busca da vantagem de retornos financeiros e econômicos na expansão de 

linha, nas construções e na compra de material rodante e de outros investimentos de grande 

vulto. 

• A análise comparativa dos “gates” de aprovação de investir ou não investir, em 

especial em fases intermediárias do projeto. 

• Revisão da Taxa Interna de Retorno e recálculo do Estudo de Viabilidade 

Técnica e Econômica do Investimento de acordo com o desenvolvimento do projeto e da 

execução do investimento. 

• O controle e a variação do orçamento conforme o avanço do desenvolvimento 

do projeto e da execução do investimento. 

• Aprimorar a Gestão de Risco, com avaliação de impacto na empresa como um 

todo, sob critério de complexidade e estratégia do investimento. 

• Aprimoramento da Gestão de Mudança quanto ao fluxo de autorização para 

alteração de escopo e valores do investimento. 

• A verificação do atendimento das premissas de viabilidade utilizadas para a 

aprovação do projeto após a implantação, com a retroalimentação do processo de seleção de 

portfólio de investimentos a partir da análise de viabilidade pós-implantação. 

Não obstante a questão social, adecisão de investimento público no transporte 

ainda carece de aprimoramento quanto à dimensão do retorno financeiro ao investidor e por 

essa lógica, ainda que numa visão simplificada, cada linha de trem ou metrô, ou cada estação, 

teriao traçado e localização determinados pela capacidade de geração de receita,suficiente 

para cobrir os custos diretos e indiretos da operação. 

Independentemente da decisão política de subsídios às tarifas, o planejamento da 

rede deve ter como parâmetros a localização e concentração da demanda de transporte e por 

essa lógica, a aquisição de material rodante e consequente incremento da capacidade de 

transporte, à exceção das reposições, deveria ocorrer somente à partir de determinado 

percentual de utilização da capacidade instalada, em linha com a projeção de volume futuro 

dentro de um horizonte de tempo razoável, para que seja justificado a compra de novos trens. 

Entretanto, a contribuição social por parte das empresas públicas e os evidentes 

benefícios e impacto positivo para a sociedade, são traduzidos pela oferta de maior e melhor 

mais mobilidade e bem estar, entre outras variáveis, que não os indicadores de retorno 

financeiro. Em última instância, o objetivo principal é o de prover transporte público de 

qualidade. 
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Mais recentemente, a orientação das autarquias de transporte traz um componente 

positivo para os novos projetos de expansão da malha, em que devem ser incorporadas 

receitas acessórias geradas a partir da exploração comercial por terceiros dos espaços e 

equipamentos públicos, como a abertura de centros de compra, lojas, publicidade, direito de 

nome, universidades, hotéis, e outros empreendimentos comerciais. 

Se as receitas forem suficientes para ao menos cobrir os custos da operação e 

remuneração do ente público, a partir uma premissa razoável de taxa de retorno13, o poder 

público atenderia a demanda de transporte e o seu caráter de contribuição social, porém 

cumprindo um requisito de sustentabilidade do negócio,com auto suficiência e independência 

de recursos do Estado ou de repasses de outras esferas da administração pública. 

Essa mudança evitaria também o aumento ou mesmo a manutenção da carga de 

impostos dos contribuintes.  

Com relação aos “gates” de aprovação no processo de seleção de investimento, 

foi identificado que em ambos os setores público e privado, estão implementadas as melhores 

práticas quanto aos níveis de hierarquia e decisões colegiadas conforme o porte do 

investimento a ser realizado. 

Entretanto, somente nas empresas privadas foram constatados ritos de 

reavaliação,de acordo com a da maturidade dos projetos.Nas empresas públicas, as decisões 

de projetos e sua implementação registram um nível menos preciso das disponibilidades e uso 

das informações, em função do estágio de amadurecimento da engenharia e do próprio 

processo de planejamento, incluindo a análise de riscos.  

A prática nas empresas privadas de instalação de novos “gates” de decisão nas 

principais etapas de desenvolvimento de maturidade dos projetos, normalmente em prazos de 

vinte e quatro meses, possibilita revisar e no limite abortar, a decisão pelo investimento em 

tempo de evitar maiores dispêndios, mesmo que despesas já incorridas, como por exemplo as 

de desenvolvimento da engenharia nas fases conceituais. 

Essa ação pode ocorrer, quando o processo aponta para novos parâmetros, como 

mudanças conjunturais e variáveis de demanda, que inviabilizam o avanço dentro dos 

critérios de decisão preestabelecidos. 

Na questão do controle orçamentário, foi observado maior controle nas empresas 

privadas, quanto à aprovação da previsão de desembolso financeiro, em especial quanto à 

                                                           
13 Essa taxa poderia ser equivalente à expectativa de inflação, por exemplo. 
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suplementação do orçamento inicialmente aprovado, em um processo chamado de “gestão de 

mudança”, prática inexistente nas empresas do setor público estudadas. 

No setor privado foi constatada a classificação do grau de maturidade do projeto 

nas fases de entregas de projeto14que somente poderá ser submetido à aprovação para 

desembolso em orçamento do ano seguinte, com detalhamento da engenharia no nível básico, 

que determina condições mínimas de execução, segundo nível de riscos associados à 

imprecisão de engenharia, de estimativa de CAPEX, etc.  

Ainda sobre o controle orçamentário e as fases de maturidade, na esfera pública 

foi verificado um potencial de aplicação da variação máxima permitida do orçamento, 

conforme o estágio de avanço do investimento, com menor grau de imprecisão para os 

projetos mais maduros em que as variações acima do normal devem ser extraordinárias e 

muito bem justificadas.  

Foi constatado também, que nas empresas públicas e nas privadas, é feita a gestão 

de risco, embora com muitas diferenças. As empresas públicas o fazem por força da Lei nº 

13.303/2016, que obriga a execução de regras ea adoção de estruturas de controle voltadas à 

probidade administrativa. 

No entanto, a contribuição é que a prática do setor privado que poderia ser 

adotada pelas empresas públicas é a gestão de risco em seu sentido mais amplo, associado ao 

planejamento estratégico. Concomitantemente, foi observado um claro alinhamento das 

decisões de investimento aos objetivos estratégicos nas empresas privadas, enquanto no setor 

públicoo ciclo de reavaliação da estratégia é muito mais longo e traz o risco de 

desalinhamento das decisões de investimento. 

As constatações que direcionam as propostas de solução sugeridas neste trabalho, 

indicam que as melhores práticas do setor privado podem ser consideradas para 

implementação em projetos de investimentos de capital nas empresas de transportes de 

administração pública,sem as limitações de questões legais inerentes às empresas do setor. 

Por se tratarem de soluções técnicas, as sugestões não são inviabilizadas pelas 

externalidades do ciclo político e eleitoral nas empresas públicas e inclusive seriam 

importantes para minimizar os impactos da política na gestão do recurso público, por entender 

que as empresas públicas devem direcionar seus princípios para a eficiência, eficácia e boas 

práticas de gestão. 

                                                           
14A divisão mencionadaé a seguinte: Conceito Inicial, Estudo de Viabilidade, Engenharia Básica, Engenharia 

Detalhada/ Contratações, e Contratações/ Monitoramento/ Controle. 



 
 
 

 | 72 | 

 

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Os investimentos de capital, ou projetos de investimento, fazem parte das funções 

da área de finanças e contribuem para a operacionalização da estratégia das organizações 

públicas ou privadas.A execução da estratégia é fundamental para a perenidade das empresas, 

especialmente no contexto e relevância do transporte metroferroviário, em função da demanda 

de aplicação de capital intensivo, num cenário de crescente restrição do orçamento público. 

Por isso, é inequívoca a necessidade de busca por excelência na seleção e gestão de projetos 

de investimento no setor.  

As pesquisas desenvolvidas de acordo com o escopo deste projeto aplicativo 

constataram a similaridade de critérios e práticas nos processos relacionados à seleção e 

gestão de investimentos nas empresas privadas analisadas,a partir do desdobramento do plano 

estratégico. No desenvolvimento da pesquisa e benchmarkings foram evidenciados a 

importância e foco no adequado nível de desenvolvimento e maturidade dos projetos 

emrelação ao detalhamento de engenharia e a precisão de estimativa de investimento 

financeiro associado;a gestão de riscos; e principalmente a gestão de mudanças. Fatores 

críticos em qualquer contexto empresarial, em função do crescente dinamismo do mercado. 

Também foi identificado a importância que o setor privado atribui à reavaliação 

constante da viabilidade dos projetos nas fases de pré-implantação e as ações para a definição 

do portfólio mais adequado de investimento sem relação à alocação de capital, em um ciclo 

constante de replanejamento, em conjunto com um modelo de governança que 

operacionaliza“gates” para a avaliação e aprovações, para garantir a consecução dos projetos 

dentro dos parâmetros mínimos de aceitação. 

Ao longo do trabalho foi percebida a importância crítica do macro planejamento 

da política urbana, ligado à essência e propósito das empresas públicas do setor, e por 

consequência à sua estratégia como ferramenta de seleção de investimentos. 

Entretanto, foram observadas limitações pelas empresas públicas na reavaliação 

da viabilidade dos investimentos ao longo do tempo.Emborautilizem conceitos e elementos da 

estratégia, não foram identificados instrumentos de reavaliação dos portfólios em função da 

incorporação de riscos, mudanças de cenários externos ou mesmo relativos ao processo 

natural de desenvolvimento de maturidade dos projetos. 
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Consequentemente, há um evidente descolamento entre as premissas iniciais de 

seleção e as encontradas nas fases mais avançadas do ciclo de vida, dado que não são 

adotadas de práticas de retroalimentação do processo de planejamento e verificação de 

aderência entre os parâmetros projetados e os efetivados após a conclusão dos investimentos.   

O fato de as empresas públicas do setor não serem guiadas, exclusivamente, por 

critérios financeiros15,não se justificam pelo fato de prover o bem social. O entendimento é de 

que as fragilidades técnicas apontadas podem estar relacionadas ao caráter “temporário” da 

função pública executiva – ainda que não do exercício dos cargos públicos dos órgãos de 

fiscalização, tais como o Ministério Público e os Tribunais de Contas. 

Não obstante, é notável o esforço do setor público de transportes metroferroviário 

de São Paulo em capturar parte da mais valia imobiliária gerada pelos empreendimentos de 

transporte construídos com o dinheiro público, e que pode ser implementado por locação ou 

cessão onerosa de espaços imobiliários para exploração comercial privada em terrenos 

públicos.Esse processo constitui um modelo de autofinanciamento com a minimização do 

ônus financeiro decorrente do objetivo social da oferta de mobilidade de transporte. É uma 

quebra de paradigma que traz luz à discussão sobre a viabilidade dos investimentos públicos.  

Como contribuição para estudos futuros, o trabalho direciona para que sejam 

avaliadas as diferenças entre empresas públicas e privadas com relação ao nível de 

competência técnica e do ferramental tecnológico disponível e em desenvolvimento para 

aplicação na área de projetos de investimento de capital, para suporte à tomada de decisão, à 

seleção, à gestão de investimento e suporte ao gerenciamento de projetos, com grande 

potencial de geração de valor para os clientes do processo, sejam eles internos ou externos. 

Ainda como contribuição, é proposto que sejam analisadas as diferenças entre as 

organizações privadas e públicas quanto às estruturas hierárquicas das funções relacionadas 

aos processos de seleção e gestão de projetos de investimento; a avaliação de quadros com 

funções específicas; adefinição e implementação de processos bem determinados, com 

indicadores de atividade bem definidos e monitorado; e o impacto que as diferentes 

alternativas de estrutura de reporte dessas funções à alta gestão podem ter no processo. 

                                                           
15 Por critérios financeiros, referimo-nos ao retorno sobre capital investido, payback ou os diversos outros 

parâmetros explorados no capítulo de conceituação. 
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