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Principais Produtos
Ranking Mundial Part. no Comércio 

Internacional 
(Exportações)Produção Exportação

Açúcar 1º 1º 48%

Café 1º 1º 24%

Suco de Laranja 1º 1º 77%

Soja em Grãos 1º 1º 47%

Carne de Frango 1º 1º 36%

Carne Bovina 1º 2º 18%

Milho 2º 1º 20%

Óleo de Soja 3º 2º 13%

Farelo de Soja 3º 3º 23%

Algodão 3º 2º 11%

Carne Suína 3º 3º 10%

Ranking Mundial | Produção e Exportação



*** Paraná: tem aproximadamente 2,3% do território brasileiro.

Produção Agro 
Brasil/Paraná (em mil/t)

Origem
Safra 2019/2020

%
Safra 2019/2020

Paraná Brasil

Soja 21.598 17,2 124.844

Milho 14.947 14,5 102.586

Trigo 3.098 49,6 6.234

Açúcar 2.197 7,3 29.795

Frango 4.512 32,7 13.787

Suínos 936 20,8 4.482



Agro Brasileiro 
Principais Estados Exportadores de 2020

UF Valor (US$) Participação (%)

Mato Grosso 17,9 17,7%

São Paulo 17,2 17,1%

Paraná 13,3 13,2%

Rio Grande do Sul 10,0 10,0%

Minas Gerais 8,7 8,6%

Outros 33,7 33,4%

Total 100,8 100,0%



Comparações de modelos

MP: Menor Preço HB: Híbrido

Implantação física Igual Igual

Competitividade/preço Reduz tarifas Aumenta cerca do dobro/MP

Custo benefício País
Menor inv. = meta
Menor custo social

Maior inv. = meta
Maior custo social

Custo p/ usuário Menor Maior/Embute outorgas

Equilíbrio financeiro Ponto menor Ponto maior

Risco de capital Menor/mais competidores Maior/campeões

Resultado licitação Livre desconto/base Só -12%/base

Outorga Zero Vai Tesouro tipo tributo/OGU + lei 
+ burocracia + custo social

Conta vinculada/aporte Zero Pago p/ usuário= vai p/ concessão

Hedge Zero Adicional pago pelo usuário



Comparações de modelos
Modelo A

A - MODELO DE MENOR TARIFA PARTE DE UM PREÇO REFERENCIAL DE
PEDÁGIO ESTABELECIDO A PARTIR DE ORÇAMENTOS, COMO É USUAL E, DA
MESMA MANEIRA OCORRE NO HÍBRIDO.

-O segundo passo no Menor Tarifa se define como: quem dá o maior desconto
em relação ao preço referencial, determinando o vencedor da licitação.

- Nas licitações ocorridas por este modelo a partir de 2019 no atual Governo, os
descontos variaram na ordem de 30% a 40% - quarenta - do preço referencial
de pedágio estabelecido.



Comparações de modelos
Modelo B

B – MODELO HÍBRIDO O PRIMEIRO PASSO TAMBÉM PARTE DO PREÇO
REFERENCIAL ESTABELECIDO.

- O segundo passo permite que os concorrentes façam a disputa propondo descontos,
mas até o seu restrito limite percentual pré estabelecido , como por exemplo até
12%.

- Ocorrendo o caso de empate, o desempate será no sistema de quem dá mais em
valor de Outorga, dinheiro que seria transferido para o Tesouro como se fosse um
tributo e, significaria um acréscimo no investimento do vencedor, resultando
numa tarifa mais cara.

- Com a dita eliminação da Outorga piorou, pois o desempate será no sistema de
quem dá mais em valor para a Conta Vinculada, que transfere para o caixa da
Concessão e, que agora mudou de nome = APORTE, .



Comparações de modelos
Modelo C

C- RISCOS OPERACIONAIS E PONTOS CRITICOS

1- Conservação do pavimento e sinalização horizontal e vertical e eventuais reparos
em obras de arte especial;

2- Segurança armada para proteção das instalações e equipamentos da concessão
incluindo praças de pedágios, bases de operação, centro de controles, serviços de
assistência ao usuário, equipamentos e veículos, que são patrimônios Públicos;

3- Atendimento de Emergência 0800 para chamada emergencial em toda a
malha;



Comparações de modelos
Modelo C

4- Serviço Médico emergencial com 42 ambulâncias;

5- Socorro para acidente ou pane mecânica, com guincho para remoção de veículos
e obstáculos;

6- Serviço Público com energia elétrica e abastecimento de água nas praças e
pontos de descanso;

7- Avisos aos Usuários com sistema na Internet sobre condição da rodovia;

8- Fiscalização com a operação de balança e vistorias diversas;



Comparações de modelos
Modelo C

9- Inspeção nos trechos para sinalização de acidentes, verificação de animal
na pista, incêndios, deslizamentos de terra, obstruções, acidentes, veículos
parados, etc.;
10- Manutenção da faixa de domínio incluindo roçada e limpeza de bueiros,
etc.



Comparações de modelos
Modelo D

D - GESTÃO OPERACIONAL DE EMERGÊNCIA E PERMANENTE

1- Estabelecer em caráter emergencial e em detalhes, o Plano de Transição
dos Governos Federal e Estadual para administrar o processo em conjunto;

2- Criação de um tipo de Força Tarefa para gerir a operação da malha até o início
das administrações pelos futuros Concessionários, estabelecendo um Convênio
entre os Governos da União e do Estado;



Comparações de modelos
Modelo D

3- Criação de um tipo de Conselho Superior de Gestão da Malha
Federal/Estadual, para exercer a COORDENAÇÃO PERMANENTE DA MALHA, das
articulações, ações operacionais, relações institucionais com Governos,
Concessionários, Usuários e outros entes que possam participar do processo, COM
VIGÊNCIA ATÉ O FIM DOS CONTRATOS;

4 – Definir em caráter emergencial as responsabilidades Institucionais e
operacionais, preferencialmente através de Convênio entre a União e o Estado;



Comparações de modelos
Modelo E

E – CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PROPOSTAS APRESENTADAS.

1 – O processo de Transição é muito complexo tanto nos aspectos operacionais,
conceituais e jurídicos, entretanto há a necessidade de se adotar um
enfrentamento dessa situação crítica, já que ela foi levada
irresponsavelmente até a exaustão dos prazos, em função de realidades
há muito conhecidas;

2 – As Autoridades respectivas são as detentoras de todas as
Responsabilidades pelos desdobramentos que venham a ocorrer, pois a
matéria sempre foi de conhecimento amplo, inclusive por terem ocorrido há mais de
dois anos os alertas e mobilizações de Entidades, Câmaras Municipais, Assembleia
Legislativa, Parlamentares Federais, Prefeituras, além de outros;



Comparações de modelos
Modelo E

3 – Dada a gravidade da situação, cabe a convergência de esforços apolíticos de todas as
correntes para minimizar riscos e danos, que poderão ser de montantes
incalculáveis, pois o que está em isco é também a economia e a sociedade
brasileira;

4 – As propostas até agora apresentadas – cancelas abertas, gestão pública – são
uma ameaça a um futuro imprevisível, assim a busca de uma solução que seja a
menos pior possível, passou a ser a tarefa emergencial;

5 – As hipóteses de gestão pública, conforme anunciadas e calculadas pelas Autoridades
Federais e Estaduais, demandarão centenas de milhões de reais em dispêndios a
fundo perdido, sendo que são duvidosas as possibilidades de mobilização de
tantos recursos para a finalidade, recursos humanos, mas pior se não houver a
viabilidade, as lesões irão além dos prejuízos às atividades econômicas atingirão
o patrimônio Público e poderão representar perda de vidas;



Comparações de modelos
Modelo E

6 – A recomendação Técnica mais consistente até o momento, seria do Governo
Federal assinar Convênio com o do Estado, para estabelecer as regras básicas dessa
Transição e, cada qual efetuar de forma compatibilizada a contratação emergencial
em suas vias, garantindo a continuidade de todos os serviços realizados pelos atuais
concessionários e, com a cobrança de um pedágio de manutenção na ordem de um
quarto a um terço dos valores atuais.



Palestrante: Prof. Luiz Antônio Fayet
fayet@uol.com.br


