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REFLEXÕES ANUT / NOTA Nº 01/2021 
 
 
Nova Concessão da Rodovia Presidente Dutra (BR 116 – RJ/SP)- Impactos para os 
Usuários  
 
A segunda concessão ao setor privado da Rodovia Presidente Dutra que aconteceu em 
leilão na BOVESPA, em 29/10/2021 e vencido pela mesma concessionária atual CCR, 
traz relevantes impactos ao setor de transportes e aos usuários em particular.   
 
Esta rodovia conecta os dois maiores mercados do País e, portanto, precisa se tornar 
como referência de padrões internacionais, de ótima de trafegabilidade, permitindo que 
a movimentação de mercadorias seja realizada com eficiência, reduzindo assim, custos 
logísticos e melhoria da competitividade dos produtos nacionais. 
  
Pela importância da via, a ANUT entende que é preciso avaliar com profundidade os 
resultados deste leilão. A concessionária vencedora terá que investir, nos 30 anos do 
contrato, cerca de R$ 8,5 bilhões a valor presente, sendo mais de 70% nos 10 (dez) 
primeiros anos.  
 
São obras em duplicações, melhorias e expansão de capacidade, incluindo a 
conhecida descida alternativa da Serra das Araras, que já era para estar concluída há 
tempos, pois desde o primeiro contrato, assinado em 1996, era prevista sua 
implantação. Ou seja, os usuários pagaram por esta obra, que não foi realizada por 
alegações na mesma CCR de ter sido compelida a realizar outras inversões. 
 
Nesta nova licitação, a tarifa vencedora foi R$ 9,88 por 100 km, em pista dupla, 
equivalente ao desconto permitido de 15,31%, em relação à tarifa máxima de leilão de 
R$ 11,674.  
 
Além desta redução, a concessionária pagará ao Erário R$ 1,77 bilhão pela outorga da 
concessão. Aqui reside o cerne do problema. Os usuários pagarão também por esta 
outorga, que estará embutida de alguma forma na tarifa de pedágio e os usuários não 
receberão nenhum benefício direto por este pagamento.  
 
Se a outorga fosse transformada em redução tarifária, a concessionária faria uma 
oferta para cobrar R$ 8,76, equivalente a uma redução de 25% e não de 15%, o que 
beneficiaria diretamente os usuários, a sociedade brasileira e a competitividade de 
nossa economia. Ou seja, a concessionária cobrará dos usuários uma tarifa 13% 
superior àquela que poderia cobrar caso não houvesse pagamento de outorga.  
 
Por outro lado, é bom lembrar que, em recentes processos de concessão pelo modelo 
de menor tarifa, os descontos atingiram 33% na BR 364/365 – Uberlândia/MG a 
Jataí/GO, 37% na Ponte Rio-Niterói e 40% na BR 101/290 /SC/RS. 
 
Outro aspecto importante, é que o Estado irá receber entre tributos e outorga o 
equivalente a 36% da tarifa que o usuário irá pagar, número este constituindo-se em 
um fator de travamento à melhoria dos custos logísticos. 
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A ANUT vai estar atenta ao cumprimento integral das obrigações contratuais, 
notadamente no que se refere aos investimentos, cujo plano de obras se estenderá por 
30 anos. Pretendemos a acompanhar o cronograma de obras e seus impactos no 
tráfego e custos de prestação dos serviços. Afinal de contas, são os usuários, que 
desde o primeiro dia da concessão pagarão por elas e pelos serviços adequados. 
 
Ressalta-se que na Rodovia Dutra, mais de 70% do tráfego pedagiado será de 
caminhões, impactando diretamente o valor da carga e a competitividade dos produtos 
dos embarcadores. 
 
“É preciso olhar com mais equilíbrio e harmonia os interesses dos usuários e dos 
investidores” – é a estratégia de atuação da ANUT. 
 
 
Rio de Janeiro, novembro de 2021 

 


