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Estrutura
do curso
Objetivo do Curso – Fluxo de Projeto de Infraestrutura

Planejamento de Longo Prazo

▪ Identificação de projetos prioritários:
quais projetos maximizam o bem
estar da sociedade? Como priorizar e
construir um pipeline de curto, médio
e longo prazos?

▪ Modalidade: quais projetos devem ser
implementados via Concessão/PPP e
quais devem ser implementados via
obra pública?

Estruturação do Projeto

▪ Regulação Econômica:
– Quando devemos regular os preços

▪

de serviços de infraestrutura?
– Qual o modelo regulatório mais
adequado?
Desenho do Contrato:
– Qual a alocação de riscos mais
eficiente?
– Como gerar incentivos para
aumento da qualidade de serviço?
– Como planejar os investimentos
necessários?

Execução

▪ Monitoramento do Contrato:
como assegurar o
cumprimento do contrato?

▪ Revisões: Como reequilibrar
o contrato respeitando a
alocação de riscos?

▪ Implementação: Como
implementar e financiar o
projeto?

Setores: Aeroportos, Rodovias, Saneamento, Energia Elétrica, Gás Natural, Educação, Saúde
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01

Introdução às PPPs

03

Regulação Discricionária

envolvimento do governo em infraestrutura,
comparação do modelos de obra pública e
concessões/PPPs.

Principais características, as revisõs
tarifárias periódicas, divisão de riscos entre
as partes.

02

Quando e como regular?

04

Desenho de Contrato

condições de mercado para regulação de
preços e tipos regulatórios (regulação por
contrato e discricionária).

regras de edital e contrato: barreiras à
entrada, alocação de riscos, regras de
remuneração, investimento e qualidade de
serviço.
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do curso

05

Aeroportos

07

Saneamento

quando regular, tipos de regulação,
principais regras de edital e contrato.

quando regular, tipos de regulação,
principais regras de edital e contrato.

06

Rodovias

08

Prova

quando regular, tipos de regulação,
principais regras de edital e contrato.
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Envolvimento de governos em infraestrutura

Modelo tradicional de obra pública
Concessões e Parcerias Público Privadas
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Aula
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Envolvimento de governos em infraestrutura

Modelo tradicional de obra pública
Concessões e Parcerias Público Privadas
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Sistema

de infraestrutura
ajuda processos de produção e
facilita movimentação de produtos

Sistema de infraestrutura econômica
(técnica)

Ajuda processos de produção

Sistema de infraestrutura comercial
Sistema de infraestrutura social

Fábricas

Ponte

Igreja

Casa

Shopping
Estrada

Ferrovia

Estádio

Armazém
Escritórios

Escola
Parques

Estação de trem
Faculdade
Governo

Energia

Hospital

Aeroporto
Barcas
Correio

biblioteca

Telecom

Bombeiro

Prefeitura

Hotel

Moradores e empresários
(stakeholders)

Eleva padrão de vida e facilita movimentação das pessoas

Eleva padrão de vida e qualidade de vida
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Razões para envolvimento do governo
em infraestrutura
Desenvolvimento econômico
Teoria Econômica: literatura que investiga relação
entre investimento e crescimento econômico é
extensa. Embora não haja consenso na literatura,
estudos importantes indicam que investimento
em infraestrutura gera crescimento econômico.
Exemplos: Canning e Pedroni (2008), 152 países
entre 1950 e 1992. Egert, Kosluk e Sutherland
(2009), 24 países (OECD) entre 1960 e 2005.
Calderón e Serven (2004), 121 países entre 1960
e 2000.
Retornos econômicos são mais evidentes no
longo prazo e efeitos positivos são condicionados
a fatores como condições macroeconômicas
estáveis e qualidade do mercado de trabalho.

Externalidades
Positivas: Rede de água e esgoto impede
disseminação de doenças em regiões vizinhas.
Iluminação pública reduz incidência de crimes na
região.
Negativas: Poluição gerada por termelétricas
afeta regiões vizinhas.

Equidade
Acesso à infraestrutura básica (eletricidade e
saneamento) é visto como essencial para garantir
igualdade de oportunidades entre cidadãos
(assim como em saúde e educação).

Monopólio Natural
Condições de mercado que dificultam ou
impedem a competição (poder de mercado).

Governo pode ser provedor do serviço ou delegar para parceiro privado
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Participação privada global

em infraestrutura

Fonte: KPMG (2014).
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Participação privada global

em infraestrutura

Fonte: KPMG (2014).
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Participação privada

em infraestrutura no Brasil

Fonte: Deloitte (2014).
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Qualidade da

infraestrutura no Brasil
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Modelo tradicional
de obra pública

Projeto
(Design)

Construção

Operação e
Manutenção
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Modelo tradicional
de obra pública
O Modelo tradicional
usualmente possui dois
formatos:

Contrato de Construção (Build
only - B): o projeto (design) e a
construção de um ativo de
infraestrutura são licitados de
forma segregada, por contratos
distintos.

Contrato integrado de projeto
e construção (Design and
Build - DB): o projeto (design) e
a construção de um ativo são
licitados em um mesmo
contrato.

01

02

03

Fonte: APMG (2016)
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Modelo tradicional
de obra pública
Principais Características
Contratações separadas para cada fase e para
cada serviço e contratos de curto prazo.

Financiamento: quando uma infraestrutura é licitada pelo modelo
tradicional, o governo financia a obra com orçamento público e
assume a total responsabilidade pelo ativo após sua construção e
entrega.

O setor privado é responsável pela entrega da
obra (ativo), com uma garantia de qualidade de
curto prazo. Ele não é responsável pela
performance do ativo no longo prazo.

O contrato de manutenção/operação é geralmente
licitado para um privado em outra contratação.

O foco é nos insumos (input-specified) o que gera
a especificação detalhada dos materiais
utilizados, métodos construtivos e especificações
técnicas para a licitação da obra.

Construção
Custos de Transação: o gerenciamento da licitação permanece com
o governo, incluindo o risco de integração de múltiplos contratos (ex:
unidades básicas de saúde e escolas, que precisam contratar diversos
serviços para seu funcionamento).
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Modelo tradicional
de obra pública
Vantagens
Governo mantém controle do processo
como um todo.
Cada atividade individual é contratada no
mercado, em processo licitatório, com base
no preço.
Contratos de curto prazo e competição
permite capturar excedente das firmas
periodicamente.

Desvantagens
Procedimentos licitatórios baseados em preço (se não
houver barreiras técnicas, pode gerar seleção adversa).
Parcela elevada dos riscos fica com setor público.
Contratado possui incentivos para aumentar lucros
através de redução de custos (comprometendo
qualidade) ou requisitar pagamentos extras (variações
no escopo do contrato). Requer intenso monitoramento e
controle de qualidade e também por um detalhamento
maior dos requisitos técnicos e nível dos estudos.
Fragmentação vertical reduz incentivo para bom
desempenho em dimensões de difícil verificação
(qualidade). Cada fase é implementada por um contrato
distinto e as firmas não são responsáveis por mais de
uma fase do projeto, ou seja, as firmas não possuem
incentivos para minimizar o custo do ativo durante
toda a sua vida útil.

Fragmentação horizontal das atividades aumenta
demanda sobre capacidade de gestão do setor público,
aumenta o custo de monitoramento (custos de
transação) do setor público.
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Concessão
e Parceria Público Privada
Modelos de Participação Privada – Definição de PPP

Construção + Manutenção/Operação

Fonte: APMG (2016)
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Concessão
e Parceria Público Privada
Modelos de Participação Privada – Definição de PPP

Fonte: APMG (2016)

page
020

Concessão
e Parceria Público Privada

Projeto
Discussão de escopo:
Junção de atividades em contratos de longo prazo

Discussão de Setores:
Infraestrutura Econômica: transporte - aeroportos, rodovias,
ferrovias
Infraestrutura Social: educação, saúde, prédios públicos
(value for money - discussão de como incentivar qualidade
de serviço)

Projeto +
Construção
Projeto +
Construção +
Manutenção

Projeto +
Construção +
Manutenção
+ Operação
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Concessão
e Parceria Público Privada

Estruturação

Projeto

Construção

Operação

Preparação do estudo
de viabilidade e
licitação da Concessão/
PPP

Concessionária
(vencedora da licitação)
prepara projeto de
engenharia.

Implementação do
projeto (construção do
ativo) definido pela
concessionária.

Entrada em operação
do ativo de
infraestrutura.
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Concessão
e Parceria Público Privada
Principais características
01

Contrato de longo prazo entre o poder público e um agente privado para a construção (ou upgrade
significativo ou renovação) e a manutenção de um ativo público (incluindo a prestação de um
serviço público atrelado ao ativo).

02

O agente privado é responsável por prover parte do funding do projeto por sua conta e risco.

03

Remuneração é baseada na performance e/ou na demanda pelo serviço e/ou ativo de modo a alinhar
interesses de ambas as partes.

04

PPPs podem fornecer incentivos para promoção de inovação no projeto, construção e operação dos
ativos de infraestrutura.

05

Dois tipos de pagamentos: receitas baseadas em tarifas (user-pays PPPs - Concessões) e
pagamentos por disponibilidade (government-pays PPPs)
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Concessão
e Parceria Público Privada
01 Contrato de longo Prazo para construção e manutenção de um ativo público :
1ª Característica - Longo Prazo: necessário para amortização de investimentos significativos.

2ª Característica - Junção de Fases (bundling): o modelo baseia-se na combinação em um mesmo contrato das
atividades de (i) projeto; (ii) construção; e (iii) manutenção do ativo. Em alguns casos, o escopo da PPP
envolve também a operação (da infraestrutura ou serviço relacionado ao ativo).

Essas sinergias são evidentes nas duas interfaces:

Projeto/Construção: essa interface está relacionada a problemas no projeto que são detectados durante a
fase de construção. Nesse caso, são necessárias alterações e revisão do projeto, o que é mais difícil quando
se tem dois contratos distintos (ex: projeto que não minimiza capex global ou que não considera restrições
ambientais).

Construção/Operação e Manutenção: existem pelo menos dois tipos de sinergias.
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01

Contrato de longo Prazo para construção e manutenção de um ativo público:

1º Tipo de Sinergia: minimização do custo total do ativo
Adoção, na fase de construção, de métodos construtivos e materiais que minimizam ou otimizam os custos de
manutenção e operação. Em outras palavras, quando o consórcio que constrói a infraestrutura é responsável
pela sua manutenção e operação no longo prazo, é mais provável que ele adote medidas que minimizem o
custo da vida útil da infraestrutura ao invés de focar na maximização do lucro no curto prazo.

O privado possui então incentivos para otimizar o custo do ativo durante toda a sua vida útil, ou seja, investir na
fase do projeto e construção para minimizar o custo de operação e manutenção. Portanto, a concessionária
possui um incentivo natural para projetar e construir um ativo de infraestrutura que minimize os riscos de
manutenção e renovação (otimização do custo de vida do ativo – life-cycle cost).

2º Tipo de Sinergia: maior qualidade na construção gera aumento de demanda (Iossa e Martimort 2011):
The Theory of Incentives Applied to the Transport Sector
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02 O agente privado é responsável por prover parte do funding do projeto por sua conta e risco:
Financiamento privado (usualmente em uma estrutura de project finance) também é importante para busca de
eficiência pois quando um agente privado financia parte da infraestrutura e sua remuneração é baseada na
performance (disponibilidade e uso) do ativo, então o financiamento está sob risco.

Investidores e financiadores com capital sob risco realizam suas próprias due dilligencies, gerando mais uma
camada de monitoramento de risco. Esse é um mecanismo importante para alinhar os objetivos público e
privado.

Fonte: APMG (2016)

Construção
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03

Remuneração é baseada na performance e/ou na demanda pelo serviço de modo a alinhar interesses
de ambas as partes.
O agente privado corre risco significativo sobre a performance do ativo durante todo o contrato, ou seja,
assume grande parte dos riscos do negócio.
1ª Característica: pagamento atrelado à entrada em operação do ativo. Em geral a concessionária somente
receberá pagamentos após a construção e entrega da infraestrutura, ou seja, somente quando o ativo estiver
operacional.
Exemplos: pagamento após entrega de lotes de escolas ou permissão para cobrança de pedágio após
duplicação de trecho de rodovia.
Em modelos DBFOM a PPP gera os incentivos para um período de construção menor de modo que o serviço
pode ser disponibilizado antes aos consumidores.
2ª Característica: após a entrada em operação a concessionária receberá de acordo com a performance e
qualidade de serviço prestada.
O parceiro privado é muitas vezes responsável pela operação de um serviço que deve seguir índices de
qualidade. Caso os índices mínimos de qualidade não sejam atendidos, a receita da concessionária é
impactada (desconto na tarifa ou pagamento do governo).
Exemplos: rodovias – qualidade do pavimento, tempo de espera na fila do pedágio, tempo de socorro a
problemas mecânicos. Aeroportos: tempo para check in, fila de segurança, espaço na área de embarque.
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03

Remuneração é baseada na performance e/ou na demanda pelo serviço de modo a alinhar
interesses de ambas as partes.
3ª Característica: após a entrada em operação a concessionária receberá de acordo com a demanda
pelo ativo. O agente privado passa a correr risco de demanda caso sua remuneração dependa do
volume da utilização do ativo.
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04

PPPs podem fornecer incentivos para promoção de
inovação no projeto, construção e operação dos ativos
de infraestrutura.
Ao contrário do modelo tradicional, que é focado na obra, ou seja,
necessita ter uma especificação detalhada dos materiais
utilizados, métodos construtivos e especificações técnicas, na
PPP o poder concedente deve definir o serviço a ser prestado e
suas características. O foco é nos outputs ao invés de nos inputs,
o que deixa espaço para inovações.

A natureza orientada a performance das PPPs gera o benefício de
incentivar inovação. Quando os requisitos contratuais focam
adequadamente em performance é possível garantir à
concessionária certo grau de flexibilidade. Portanto, a habilidade
do setor privado para inovar gerará fonte adicional de eficiência.
Assumindo que o contrato é baseado na performance, ou seja, é
baseado nos resultados e especificações dos serviços que se
quer alcançar ao invés de nos insumos que devem ser utilizados,
haverá espaço e incentivos para que o setor privado aplique
métodos e soluções inovadoras.

Quando a concessionária possui os incentivos corretos
ela é capaz de prover inovação.

O aspecto mais relevante relacionado à inovação, é a
habilidade que a concessionária possui de adotar
soluções na fase de projeto e construção que irão permitir
alto grau de eficiência durante a vida do ativo.

Quando o o projeto é contratado de forma apartada, os
projetistas não possuem o incentivo para pensar no longo
prazo e de achar soluções criativas (ex: Concessões
Aeroportuárias - projetos de referência vis à vis projetos
das concessionárias).

Esse incentivo está diretamente relacionado ao nível de
detalhamento exigido pelos governos para a licitação de
PPPs.
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05

Dois tipos de pagamentos: receitas baseadas em tarifas (user-pays PPPs – Concessão Comum) e
pagamentos por disponibilidade (government-pays PPPs – Concessão Administrativa e Patrocinada)

Concessões
8.987/95

PPP
Lei 11.079/04

Lei 8.666/93:
Licitações e
Contratos
Públicos

Projeto autosustentável

Projeto parcialmente financiado por
contraprestação

Projetos de investimento público tradicional
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05

Concessão Comum (User-pays PPPs)

Fonte: APMG (2016)
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05

Government Pays – PPPs (PPPs Administrativas ou Patrocinadas)

Fonte: APMG (2016)
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Concessão
e Parceria Público Privada
Desvantagens da PPP
Custo de Estruturação: Licitação de PPP possui maior custo de transação,
tanto para o poder público quanto para o privado. PPPs são mais complexas
para serem estruturadas e licitadas. São projetos que demandam maior
capacitação técnica do governo e maior tempo na preparação dos projetos
(contratação de consultorias especializadas).

Falta de competição (após o leilão): Quanto maior o prazo do contrato,
maior será o prazo para uma nova licitação, que tem como função capturar o
excedente da firma. Existe um trade-off entre o prazo requerido para que a
concessionária remunere os custos de investimento e os benefícios de
contratos curtos que permitem licitações periódicas.

Ativos de Maior Porte: Dado que os custos de transação de uma PPP
tendem a ser fixos a são em grande parte independentes do tamanho do
projeto, os ativos a serem licitados devem ser suficientemente representativos
para gerar os benefícios que compensem esse maior custo de transação.

Rigidez Contratual: como é um contrato de longo prazo a PPP implica
em uma maior rigidez, o que pode levar a renegociações. O fato de
contratos serem incompletos revela uma fraqueza do modelo de PPP.
Dada a natureza de longo prazo e a complexidade de projetos de
infraestrutura, a probabilidade que eventos não previstos sem plano de
contingência ocorram é alta. Isso leva a renegociações e adaptações
contratuais com perda de bem estar para a sociedade.

Maior Custo de Capital: O modelo de PPP possui maior custo de capital
dado que o custo do privado engloba um prêmio de risco, que por definição é
maior do que a alternativa de financiamento direta pelo governo. Isso é
atribuído ao fato de que com dívida pública o risco é distribuído por toda a
sociedade.
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Modelo Tradicional
vs Parceria Público Privada

Fonte: NSW Treasury (2010)
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Modelo Tradicional
vs Parceria Público Privada
Discussão da seção 3 do paper “The Theory of Incentives Applied to the Transport Sector”
Elisabetta Iossa and David Martimort (2011)
▪

Objetivo: estudar os efeitos de bundling nos incentivos para investimento em qualidade nas fases de
construção e operação, onde bundling é combinar em um mesmo contrato as atividades de construção,
manutenção e operação de um serviço de infraestrutura.

▪

A concessionária se remunera dos investimentos realizados por meio de uma combinação de tarifas
cobradas a usuários e um pagamento direto realizado pelo governo.

▪

O privado corre parte do risco de demanda.
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Concessão
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Modelo Básico
O Governo (G) designa uma empresa F a fornecer serviço de transporte para a sociedade. A firma F maximiza o lucro esperado e
é avessa ao risco com grau de aversão ao risco equivalente a r > 0.
Produção do serviço requer duas fases: construção da infraestrutura e operação/prestação do serviço.

Demanda pelo serviço é inelástica até o preço p0 e é dada por:

a é o esforço na qualidade da infraestrutura (etapa de construção) e e é o esforço na qualidade do serviço (etapa de operação).
O benefício marginal do esforços da concessionária são positivos, em particular d≥0, e d0 ≥ 0 indicando o nível base de demanda
obtido mesmo sem nenhum esforço realizado.
Demanda é influenciada não só pela qualidade da infraestrutura mas também pelo esforço de F ao fornecer o serviço
(ex: o benefício dos usuários de uma rodovia depende da segurança da via, ou seja, na qualidade do pavimento aplicado
na rodovia assim como no esforço de manutenção da via). Além disso, a demanda é influenciada por fator estocástico
devido à competição com outros modais e condições macroeconômicas, por exemplo. O fator exógeno de demanda é capturado
por uma variável aleatória com distribuição normal, com média zero e variância igual a
.

2º Tipo de Sinergia: maior qualidade na construção gera aumento de demanda
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Modelo Tradicional
vs Parceria Público Privada
O Modelo Básico
▪ Os esforços durante a etapa de construção (a) e operação (e) geram desutilidades que em termos
monetários equivalem a
e
, respectivamente. Assume-se também que o investimento em construção
é normalizado em I =0 e o custo marginal de fornecer o serviço é zero.

▪ O fator exógeno de demanda
zero e variância igual a
.
▪

é capturado por uma variável aleatória com distribuição normal, com média

A receita esperada da firma é então igual a:

▪ A firma F maximiza o lucro esperado e é avessa ao risco com grau de aversão ao risco equivalente a r > 0.
Essa premissa considera que o projeto representa boa parte das atividades da firma, ou seja, a firma não pode
ser vista como totalmente diversificada.
▪ G é neutro ao risco, ou seja, é assumido que o projeto não é representativo se comparado ao orçamento total
do governo. G maximiza o bem estar esperado da sociedade, definido como o benefício social gerado pelo
serviço, líquido dos custos de fornecimento e também do prêmio de risco exigido por F, caso essa esteja
suportando parte do risco de demanda.
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Modelo Tradicional
vs Parceria Público Privada
Unbundling
▪

No modelo tradicional, G contrata a atividade de construção com uma firma e depois contrata a atividade de
manutenção/operação com outra firma.

▪

A firma contratada para a construção da infraestrutura recebe pagamento fixo após a entrega da obra. Dado que
o pagamento fixo é incapaz de recompensar o esforço a da firma na qualidade da construção, a firma não exerce
nenhum esforço nessa fase.

▪

A firma contratada para a operação/manutenção da infraestrutura é remunerada através da combinação de um
pagamento upfront de G equivalente a α e de parte da receita vinda de tarifas cobradas aos usuários R, ou seja,
a firma suporta parte do risco de demanda do negócio. A remuneração é dada então pela equação a seguir:

▪

A firma então maximiza a sua utilidade esperada, dado o esforço realizado pelo construtor.
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Modelo Tradicional
vs Parceria Público Privada
Prêmio de Risco

Unbundling

▪

Repare que aumento em β aumenta o esforço e. Sabemos que e gera aumento da qualidade na prestação
do serviço que por sua vez gera maior demanda. Isso decorre pois a receita da firma tem peso maior em
tarifas recebidas por consumidores.

▪

Entretanto, aumento de β significa que a firma corre maior risco de demanda, por isso o prêmio de risco
também aumenta.

▪

G maximiza o bem estar social ou seja, o benefício total do serviço reduzido dos esforços realizados e do
prêmio de risco da firma:

Willingness to Pay
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Modelo Tradicional
vs Parceria Público Privada
Unbundling
▪

Obtem-se então a seguinte expressão para o esforço na qualidade do serviço:

▪

Observa-se que
o que captura o fato de que uma firma avessa ao risco carrega somente uma
parte do risco de demanda. O bem estar social no cenário de Unbundling é equivalente a:

▪

Resultado 1: o mecanismo ótimo de pagamento tende a ser baseado somente na cobrança aos usuários
(β=1) quando a aversão ao risco e o risco de demanda forem baixos (high-powered incentives). O mecanismo
de pagamento tende a ser baseado na disponibilidade (β=0) quando a aversão ao risco e a incerteza de
demanda forem significativas (low-powered incentives).

▪

A transferência de risco de demanda ao privado gera incentivos para aumento de demanda (aumento do
excedente ao consumidor) mas também gera um maior custo para o governo por conta do prêmio de risco
exigido pela firma.
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Bundling
▪

No cenário de bundling, a construção da infraestrutura e a fase operacional estão nas mãos de um
consórcio que escolhe a e e para maximizar a seguinte função.

▪

Obtem-se então:

▪

Note que e segue a mesma fórmula do caso de unbundling. Entretanto, a é positivo dada a
externalidade positiva gerada pela inclusão da etapa de construção no contrato. De fato, o consórcio
internaliza o impacto de construir uma infraestrutura com maior qualidade pois isso gera aumento da
demanda e da receita esperada.
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Bundling
▪

Levando em conta como a firma decide investir na qualidade de construção e operação o governo G
resolve o seguinte problema:

▪

O que nos leva aos seguintes esforços de equilíbrio:

▪

O bem estar social no cenário de bundling é igual a:
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Bundling
▪

Resultado 2: Bundling domina estritramente Unbundling:
Bundling aumenta com a magnitude da externalidade d.

▪

Com o Bundling temos um esforço positivo na qualidade da infraestrutura (a) e um aumento na
qualidade na prestação do serviço (e). Projetos de PPP são associados com alto poder de incentivos e
maior risco operacional sendo transferido ao privado.

▪

Para PPPs no setor de transporte em que o nível de demanda é afetado pelas ações da firma (d é alto),
o risco de demanda deve ser carregado principalmente pelo setor privado.

. O ganho de bem estar com o
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