É viável estadualizar e privatizar a CBTU em Belo
Horizonte?
Em evento realizado na Cidade Administrativa, sede oficial do governo do Estado de Minas
Gerais, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado do governador Romeu Zema, sancionou lei que abre
caminho para a privatização da CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) em Belo Horizonte.
Como era de se esperar, a privatização não está condicionada a novos investimentos por parte dos
futuros compradores, antes, prevê investimentos públicos para só então privatizá-la. Nesse
sentido foi aprovado na Câmara e no Senado Federal o projeto de lei (PL 15/2021) 1 que libera R$
2,8 bilhões para obras de ampliação do metrô em Belo Horizonte, além de R$ 400 milhões
investidos pelo governo de Minas. Esta última verba é oriunda da mineradora Vale S.A. como
parte do acordo de “compensação” em função do rompimento da barragem em Brumadinho, em
janeiro de 2019. Tal processo deve envolver, ainda, a estadualização da CBTU na capital mineira.
Diante desse quadro, no presente artigo, examina-se, em primeiro lugar, a viabilidade da
privatização do metrô em Belo Horizonte, tendo em vista a extensão de sua malha e outros casos
análogos existentes no país. Em segundo lugar, colocaremos em questão as consequências de uma
possível estadualização da empresa.

Consequências de uma possível privatização da CBTU em Belo Horizonte
Como foi anunciado pelo governo federal e estadual não se trata de privatizar para, então,
modernizar o Metrô de Belo Horizonte. Antes, trata-se de modernizar para privatizar. Mas não é
apenas isso, dos 2,8 bilhões de reais anunciados como investimento, R$ 1,6 bilhão serão
destinados ao saneamento da empresa, como pagamento de dívidas, financiamentos, de modo a
entregar a Empresa “enxuta” a iniciativa privada. Os R$ 1,6 bilhão restantes seriam destinados ao
término da linha 1 (Eldorado/Venda Nova) e construção da linha 2 (Calafate/Barreiro). Trata-se,
portanto, de uma extensão modesta tendo em vista os limites e as atuais necessidades do
transporte urbano em Belo Horizonte. Conforme declarado pelo secretário de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurélio Barcelos 2 seriam necessário R$ 12 bilhões para
viabilizar a implementação de outras 4 linhas propostas. Além disso, seriam necessários R$ 4
bilhões apenas para as melhorias adequadas na atual linha 1 do Metrô e destaca: “o governo
mineiro não tem condições de realizá-los”.
A pergunta que se deve fazer é: quais as consequências de uma possível privatização do Metrô
de Belo Horizonte para o conjunto da população e os usuários do sistema? Qual a viabilidade
desse processo e qual a consequência para os cofres públicos? Vejamos.
Em todo país, a privatização dos sistemas metroviários urbanos tiveram como consequência a
elevação das tarifas, redução do uso de todo o sistema, queda nas receitas, no entanto,
observamos a elevação da taxa de lucro das respectivas empresas. Interessa ao investidor, em
primeiro lugar, saber a taxa de retorno do montante investido, não tanto a arrecadação total da
1 O texto do projeto de lei está disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?
dm=9009415&ts=1637617424146
2 Governo de Minas planeja privatizar o metrô de BH - Diário do
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empresa e a taxa de utilização dos respectivos sistemas.
A afirmação de Barcelos é ainda mais ambígua, pois em todo o Brasil os investimentos para
construção das diversas redes metroferroviárias cabem sempre ao Estado, ficando, quando é o
caso, à iniciativa privada, apenas a concessão de operação. É muito raro que os investimentos para
construção de novas linhas sejam assumidos pelas empresas privadas devido ao elevado custo e
ao longo período necessário para o retorno desses investimentos. O que argumentamos fica
evidente ao indicarmos a taxa de lucro bruto e o total do ativo (“patrimônio bruto”) das principais
empresas do setor no Brasil, privadas ou não, a saber: CPTM, METRO-SP, METRORIO, METRO
BAHIA, TrensURB.

Fonte: Relatórios Anuais das respectivas empresas. Elaboração: ILAESE

Como podemos ver, se considerarmos o ano de 2019, anterior portanto a pandemia, o
retorno bruto de todas empresas consideradas foi de 2,215 bilhões de reais sobre um ativo total
de 60,88 bilhões. Tais dados apontam para um período na ordem de grandeza de três décadas de
modo a propiciar o retorno financeiro para a construção dos sistemas em operação. É evidente
que dificilmente uma empresa privada se disponha a tal empreitada. O projeto de privatização,
agravada pela atual limitação da malha da CBTU em Belo Horizonte, deve ser auditado de modo a
indicar a viabilidade de que a iniciativa privada assuma os investimentos necessário no setor.
Principalmente pelo seguinte motivo. A ampliação da malha em Belo Horizonte nesse caso
não é uma opção, mas uma necessidade, sem a qual o sistema continuará a ser amplamente
subsidiado. Com objetivo de melhor desenvolver esse argumento, vejamos a tendência dos
sistemas integralmente privatizados no Brasil.

Indicamos abaixo os dados das principais empresas que atuam no país, com foco nos dois
sistemas integralmente privados, METRÔ BAHIA E METRORIO. Nessa análise, consideramos os
dados até 2019, de modo a indicá-los sem interferência da pandemia.

Receita+subvenções (em milhões de reais)

2015
2.258,512
872,972
2.203,393
958,477
1.275,370
261,985

2016
2.351,457
959,131
2.518,328
1.014,371
1.908,928
271,846

2017
2.561,422
777,836
2.633,839
1.098,657
2.159,523
263,916

2018
2.556,626
753,718
2.618,591
1.157,974
1.006,168
433,155

2019
2.716,088
810,763
2.811,170
1.331,208
795,978
444,321

Variação 2019/2015

2016
145,972
386,806
419,314
306,219
240,841
56,053

2017
288,003
328,020
400,211
382,538
211,291
44,585

2018
304,901
278,885
399,746
356,879
261,051
105,968

2019
402,563
295,022
341,963
540,102
443,053
192,645

Variação 2019/2015

CPTM
METRÔRIO
METRÔ-SP
CBTU
METRO BAHIA
TRENSURB

2015
70,211
345,962
259,585
338,283
75,749
50,024

TAXA DE LUCRO
CPTM
METRÔRIO
METRÔ-SP
METRO BAHIA

2015
3,11%
39,63%
11,78%
5,94%

2016
6,21%
40,33%
16,65%
12,62%

2017
11,24%
42,17%
15,19%
9,78%

2018
11,93%
37,00%
15,27%
25,95%

2019
14,82%
36,39%
12,16%
55,66%

Lucro Médio

CPTM
METRÔRIO
METRÔ-SP
CBTU
METRO BAHIA
TRENSURB
Lucro Bruto (em milhões de reais)

20,26%
-7,13%
27,58%
38,89%
-37,59%
69,60%

473,36%
-14,72%
31,73%
59,66%
484,90%
285,10%

Fonte: Relatórios Anuais das respectivas empresas. Elaboração: ILAESE

Como podemos notar, as duas linhas integralmente privatizadas, METRÔ BAHIA E METRORIO,
possuem, em 2019, as mais elevadas taxas de lucro do país. A que preço? Tal taxa de lucro foi
obtida pela elevação das tarifas e a redução das respectivas receitas e, assim, na massa de
usuários atendidos pelo serviço. Considerando o período entre 2015 e 2019, anterior a pandemia
de COVID-19, esses foram os únicos sistemas que reduziram significativamente suas respectivas
arrecadações. No caso do MetroRio a redução foi de -7,13%, no caso do Metro Bahia de -27,59%.
Caso consideremos a inflação registrada no período – 31,05% segundo o IPCA – a queda foi ainda
maior. Apesar disso, como podemos ver, a taxa de lucro bruto dessas duas empresas foram as
mais elevadas do país ao fim de 2019, sendo que no Metrô Bahia saltou de 5,94% em 2015 para
55,66%. Literalmente, para elevar a taxa de lucro é necessário atender uma menor quantidade de
usuários.
Ocorre que, no caso da CBTU em Belo Horizonte, mesmo o movimento realizado pelo METRÔ
BAHIA E METRÔ RIO é improvável. No lugar de fazer do sistema rodoviário um apêndice ou um
complemento que se liga ao sistema metroviário, do caso das malhas da CBTU é precisamente o
contrário: o sistema metroviário é um complemento limitado do sistema rodoviário, com malhas
superficiais que raramente ligam o local de residência ao destino da maior parte dos usuários. Daí
a necessidade de preços relativamente reduzidos nessas tarifas, sem os quais seu uso seria
inviável.
É por esse motivo que as operações da CBTU em Belo Horizonte são subsidiadas. Não se trata,
portanto, de prejuízos operacionais em função de má administração e custos elevados de
operação, trata-se, ao contrário, de uma necessidade para que o sistema se mantenha
operacional.
Vejamos o patamar dos subsídios em todo o sistema CBTU que abrange Belo Horizonte, João
Pessoa, Natal, Recife e Maceió.

9,74%
39,16%
14,24%
17,24%

Fonte: Relatórios Anual da CBTU. Elaboração: ILAESE

Como indicado, cerca de 84% do faturamento da CBTU advém da subvenção estatal. Vale
ressaltar que a CBTU em Belo Horizonte foi responsável por 54,6% da arrecadação da empresa em
2019. As subvenções foram superiores a 1 bilhão de reais tanto em 2019 como em 2020. Estamos
a falar, portanto, de uma subvenção em Belo Horizonte da ordem de meio bilhão de reais.
Trata-se de uma subvenção orgânica e estrutural. A construção da linha 2 em Belo Horizonte e
a expansão da linha 1 é absolutamente insuficiente para alterar esse quadro, como indica a
própria fala do secretário Marco Aurélio Barcelos. Sua privatização não eliminaria a subvenção,
mas faria com que a iniciativa privada fosse subsidiada. Prova disso é que, até março de 2019, a
tarifa no sistema de transporte coletivo ferroviário em Belo Horizonte custava R$ 1,80. Recebeu 4
reajustes em apenas um ano: R$ 2,40 a partir de 5 de maio de 2019, R$ 2,90 a partir de 7 de julho
de 2019, R$ 3,40 em 8 de setembro de 2019 e, por fim, R$ 3,70 em 3 de novembro de 2019.
Apesar dos reajustes sucessivos, em 2019, a subvenção não foi reduzida, mantendo-se no mesmo
patamar de 84% da arrecadação da empresa.
Tanto é assim que a média de passageiros transportados por dia útil despencou em cerca
de 20 mil com os reajustes nas respectivas tarifas.
Média de passageiros por dia útil (Fonte: CBTU)

O dado é fundamental. Pois indica a necessidade do sistema continuar a ser subsidiado em
caso de privatização. A venda da empresa não resultaria em economias para os cofres públicos,
que, alias, não apenas continuaria a subsidiar o sistema, como arcaria com as novas necessidades
de investimentos, já que a privatização, ao que tudo indica, envolverá apenas a concessão de
operação e não a transferência da propriedade patrimonial. Nesse sentido, uma auditoria deve
indicar a viabilidade da proposta atualmente em curso, de modo a garantir a sustentabilidade
financeira do sistema de transporte coletivo em Belo Horizonte e as condições que permitam sua
ampliação.
Nesse ponto, entra em cena outro aspecto relevante: a possível estadualização da
empresa.

Os riscos de uma possível estadualização da CBTU em Belo Horizonte
Conforme anunciado, o processo de privatização da CBTU em Belo Horizonte tem como
estágio intermediário sua estadualização, o que significa que o Estado de Minas Gerais seria o
responsável imediato pelo subsídio do sistema e, também, por investimentos futuros. Ocorre que
o Estado se encontra em grave situação financeira faz muitos anos, com sua capacidade de
investimento fortemente comprometida, bem como de arcar com novas despesas correntes. Uma
estadualização da empresa exige auditoria que demonstre sua viabilidade. Vejamos.
O Estado de Minas Gerais acumula déficits orçamentários continuados desde 2013. Isto é, a
diferença entre as receitas e despesas totais do Estado, como indicado abaixo:

Fonte: Tesouro Nacional e Siconf. Elaboração: ILAESE

Em 2018, esse déficit atingiu de 11,2 bilhões de reais, o que representa mais de 12% de sua
receita total naquele ano. A situação do Estado está longe de ser solucionada. A redução do déficit
em 2020, que passou de 8,6 bilhões de reais para 2,8 bilhões, tem como contraparte o
crescimento da dívida consolidada líquida do Estado, como indicamos a seguir.

Fonte: Tesouro Nacional e Siconf. Elaboração: ILAESE

Em 2020, a dívida consolidada líquida saltou de 122,7 bilhões de reais para 133 bilhões, isto
é, um crescimento nominal de mais de 10 bilhões de reais em apenas um ano, muito superior a
inflação registrada no período. Ao mesmo tempo, o peso das despesas previdenciárias no Estado
saltou 14,63% das despesas totais em 2014, para 17,43% em 2020. Esse fator é relevante. Nos
limites desse artigo, não adentraremos em detalhes sobre o processo que levou a esse elevado
déficit previdenciário no Estado. Cabe mencionar, apenas, que alterações conscientes no regime
previdenciário estadual feitos no governo de Anastasia em 2013 elevaram as despesas
previdenciárias do patamar de 12 bilhões de reais em 2013 para 18 bilhões de reais em 2015,
fazendo com que o deficit previdenciário subisse ano após ano, passando de 8,3 bilhões de reais
em 2013 para 14,8 bilhões em 2016 e 16,5 bilhões de reais em 2020. Hoje, trata-se de uma crise
estrutural nas finanças estaduais, crise esta que está longe de ser solucionada.
Outro indicador que atesta o que foi anteriormente indicado, é que o governo Estadual
descumpre o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, apesar das medidas de arrocho e restrições
impostas aos servidores nos últimos anos.

Fonte: Tesouro Nacional e Siconf. Elaboração: ILAESE

Em resumo, a viabilidade da estadualização da CBTU pode ser questionada sobre duplo
ponto de vista. Em primeiro lugar, a impossibilidade do governo Estadual arcar com as subvenções
necessárias para manutenção do sistema, mesmo em caso de privatização, como anteriormente
indicado. Como vimos, as subvenções, hoje, extrapolam 1 bilhão de reais anuais, sendo que Belo
Horizonte é responsável por mais da metade da arrecadação de todo o sistema da CBTU.
Por outro lado, a subvenção apenas poderá ser minorada com substantiva ampliação do
sistema metroferroviário em Belo Horizonte, para muito além das melhorias e expansão
anunciada até o momento. Como indicamos, tais investimentos dificilmente seriam arcados pela
iniciativa privada. Ocorre que a capacidade de investimento do Estado de Minas Gerais, em função
do quadro anteriormente indicado, tem despencado. Indicamos abaixo o percentual de
investimentos na despesa total do Estado.

Fonte: Tesouro Nacional e Siconf. Elaboração: ILAESE

Apenas 1,86% de toda despesa do Estado de Minas Gerais foi direcionada a investimentos,
percentual que vem despencando ano após ano, tanto em termos absolutos quanto em termos
relativos. Para se ter uma ideia, em termos nominais, o montante investido pelo Estado de Minas
Gerais em 2020 foi de 1,99 bilhão de reais, o menor montante investido em termos nominais
desde 2005.
Diante desse quadro, os dados disponíveis indicam que as operações no transporte coletivo
metroferroviário em Belo Horizonte ficam fortemente comprometidas em caso de sua
estadualização, tanto pelas despesas correntes necessárias como subvenção orgânica ao sistema,
como as enormes necessidades de investimentos igualmente necessárias para que a dependência
das subvenções sejam minoradas. A estadualização, portanto, deve ser submetida a uma auditoria
que comprove a viabilidade da operação, caso contrário todo o sistema de transporte
metroferroviário em Belo Horizonte estará irremediavelmente ameaçada.

