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WORKSHOP 

 

FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO REGIONAL 

 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 
 

PROGRAMA 

 

PRIMEIRO DIA  29 DE JUNHO DE 2021 – 3ª FEIRA 

 

09h00 – 09h10  Joubert Flores – Presidente da ANPTrilhos 

09h10 – 09h20 Marcelo Sampaio – Secretário Executivo do Ministério da 
Infraestrutura 

Lançamento do Relatório das Consultas Estruturadas e BI 

09h20 – 09h30  Conrado Grava de Souza – ANPTrilhos & Roberta Marchesi  

- Diretora Executiva da ANPTrilhos 

 

09h30 – 10h10  O projeto do TIC – Eixo Norte e sua modelagem  

financeira 
O TIC será o primeiro projeto de trens regionais, após a 

erradicação desse tipo de serviço comercial e regular no Brasil. 

Essa seção apresentará o projeto, sua modelagem e as bases 

de financiamento que garantem a sua viabilidade. 

José Augusto Rodrigues Bissacot - Chefe da Assessoria de 

Concessões e Parcerias da CPTM 
Sessão de perguntas e respostas: Silvestre Eduardo 

Rocha Ribeiro – Assessor Executivo Concessões e 

Parcerias da CPTM 

 

10h10 – 10h50  Experiências mundiais de financiamento de  

transportes ferroviários 
Essa seção apresentará as novas modelagens, em termos de 

financiamento do transporte, que vêm sendo utilizadas no 

mundo para a sustentabilidade das operações de transporte de 

passageiros sobre trilhos. 

Flávio Chevis – Vice-Chairman do Transport Economic  

Comission da UITP 

 
10h50 – 11h30  Mecanismos internacionais de financiamento da  

infraestrutura 

Essa seção abordará os mecanismos adotados pelos mais 

importantes bancos multilaterais e bilaterais para o 

financiamento de projetos de infraestrutura de transportes na 

América Latina. 
Bianca Bianchi Alves – Senior Urban Transport Specialist do 

Banco Mundial 
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SEGUNDO DIA  01 DE JULHO DE 2021 – 5ª FEIRA 

 

09h00 - 09h40  Leasing de frotas e sua importância para a viabilidade 
de projetos 

Uma das medidas inovadoras que possibilitam o aumento da 

viabilidade de projetos de infraestrutura de transportes, já 

utilizada na Europa, é o leasing de veículos. Essa seção 

abordará a experiência de utilização desse mecanismo, suas 

características e sua vantajosidade para os novos projetos. 

Marcos Camelo – Gerente Regional de Ferrovias para a 
América Latina da TÜV Rheinland Group 

Sessão de perguntas e respostas: Lars Walther - Gerente 

Global da TÜV para Ferrovias & Christian Trescher - 

Especialista do Escritório Global da TÜV para Ferrovias. 

 

09h40 – 10h20 Receitas acessórias: naming rights, shoppings, lojas, 
publicidade e telecomunicações 

Essa seção abordará a importância da previsão e da efetivação 

das receitas acessórias para o financiamento do serviço de 

transporte, trazendo experiências reais de quem já opera o 

transporte de passageiros sobre trilhos. 

Cláudio Ferreira – Diretor Comercial do Metrô de São Paulo 
 

10h20 – 11h00 O papel do BNDES como estruturador de parcerias e 

concessões 

Essa seção abordará o papel do BNDES como o estruturador 

de parcerias e concessões da infraestrutura brasileira, 

principalmente no transporte ferroviário de passageiros e os 

mecanismos de financiamento. 
Anie Gracie Noda Amici – BNDES 

 

11h00 – 11h40 Receitas acessórias para trens regionais 

Essa seção abordará a experiência da Deutsche Bahn, uma das 

maiores operadoras de trens regionais do mundo, sobre a 

participação de receitas não tarifárias no financiamento do 
serviço de transporte: estacionamentos, áreas comerciais, 

serviço de bordo e comunicações. 

Peter Mirow – Diretor Executivo da DB Engineering & 

Consulting do Brasil 

 


