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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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Estrutura
do curso

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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Estrutura
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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Aula
de hoje
Modelos regulatórios – Regulação por Contrato
Definição do projeto: escopo e alocação de riscos
Regras de leilão e participação
Mecanismo de remuneração
Regulação de investimento
Regulação da qualidade de serviço
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Regulação

por contrato
▪ Firmas competem uma única vez pelo direito de
executar o contrato. O leilão pode ter como critérios:
menor tarifa, maior outorga e menor contraprestação.

Especificação ex ante das
principais regras que regerão
a relação público-privada por
um prazo de, geralmente, 15 a
35 anos:

▪ Concorrência no leilão minimiza o problema da
seleção adversa e moral hazard já que reduz a
necessidade de conhecer os custos e esforço da
firma.

▪ Se o leilão for bem desenhado ganhará a firma mais
eficiente.
▪ É de extrema importância que o leilão seja bem
desenhado e que haja concorrência, já que esse
processo competitivo será o único momento em que
será possível extrair sinais do mercado.

Como as regras são pré-estabelecidas é
possível estabelecer um processo
competitivo: competição pelo mercado
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Regulação

por contrato

Especificação ex ante
das principais regras
que regerão a relação
público-privada por um
prazo de, geralmente,
15 a 35 anos:

▪ Preço-teto inicial e regra de reajuste anual prédefinidos.
▪ Escopo de serviços e obrigações contratuais.
▪ Indicadores de qualidade.
▪ Investimentos mandatórios e gatilhos de
investimento.
▪ Alocação de riscos entre o público e privado e
regras para renegociação do contrato.

Não existe a figura da RTP, ou seja, o
preço inicial definido em contrato não é
realinhado periodicamente aos custos da

firma regulada (Non Cost-Based).
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Regulação

por contrato
▪ Discricionariedade do regulador e o custo regulatório são
minimizados.

Especificação ex ante das
principais regras que regerão a
relação público-privada por um
prazo de, geralmente, 15 a 35 anos:

▪ Governo monitora a execução do contrato e o espaço para
mudança de regras é, em tese, reduzido, o que mitiga o
risco de comportamento oportunista das partes. Qualquer
alteração deve ser feita em acordo entre as partes.
▪ O custo regulatório é menor, já que não existe a
necessidade de verificar de forma detalhada os custos da
firma regulada para fins da RTP. Foco na qualidade do
serviço!
▪ Regulação é menos flexível para lidar com incertezas,
como mudanças nos custos dos insumos e avanços
tecnológicos.

Regras pré-estabelecidas
permitem a simplificação da
forma de regulação.
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Escopo

do projeto
Que serviços públicos serão oferecidos?

Qual é o investimento necessário?

Onde ele está geograficamente localizado?

Quais fases do projeto estão incluídas?

Qual é o seu tamanho/capacidade?

Qual é o prazo do projeto?

Quantos usuários serão beneficiados?

Quem são os agentes privados
interessados?

Quais os principais desafios técnicos?

Qual é a RCL disponível? (PPP)

O projeto faz parte de um conjunto maior
de projetos?

Qual é o orçamento do projeto? (PPP)
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Alocação

de riscos
Identificação dos Riscos
Definição de Risco:

▪

Probabilidade que o resultado realizado (ex: receita, custo e lucro) seja distinto do resultado esperado (OECD).

▪ Probabilidade de ocorrência de um evento capaz de alterar as variáveis do projeto das premissas assumidas previamente
(Partnerships Victoria - Australia).
▪ Incerteza do resultado, proveniente de ações ou eventos, podendo ter impacto positivo (oportunidade) ou negativo (ameaça) (UK
Orange Book).

▪ O risco é então caracterizado por dois fatores: (i) a probabilidade do evento ocorrer durante a vida do projeto; e (ii) o impacto
financeiro do evento no valor do projeto
▪

Risco (perda ou ganho esperado) = probabilidade de ocorrência do evento x impacto financeiro no projeto

O processo de alocação e gerenciamento de riscos se inicia com a identificação dos riscos do projeto

▪

Identificação dos riscos se refere à definição de uma lista de eventos de risco, geralmente agrupados em categorias.
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Alocação

de riscos
Análise dos Riscos

▪ O objetivo do processo de priorização
de riscos é selecionar os riscos mais
significativos.
▪ O exercício de alocação ótima de risco
se concentrará nas partes vermelha e
amarela da matriz, assumindo que o
default seja transferir todos os riscos da
parte verde para o privado, a menos que
por alguma razão ele não consiga
gerenciá-lo.
APMG (2016)
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Alocação

de riscos

as partes
É o exercício de definir que
parte assumirá risco
específico, ou seja,mdefinir
quais riscos e em que
extensão serão assumidos
pelos parceiros privado e
público.

racional
O driver para alocação de
riscos deve ser Value for
Money.
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trade-off
Transferência de Risco ao
parceiro privado gera
↑ Eficiência e ↑ Prêmio de
Risco.

ponto ótimo
Em teoria, o ponto ótimo de
transferência de risco é o
ponto em que o VFM marginal
da transferência de risco é
negativo.
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Alocação

de riscos
Princípios para Alocação de Riscos

APMG (2016)
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Alocação

de riscos
Eficiência: A capacidade de melhor
gerenciamento de risco pelo privado pode se
dar pelos seguintes motivos:
▪ Maior habilidade na análise dos riscos (calcular
probabilidades e estimar impactos), dada a experiência
técnica, ou seja, o privado consegue estimar a perda
esperada dos riscos existentes.

▪ Maior capacidade de reduzir a probabilidade de
ocorrência do risco (melhor projeto, melhor controle e
monitoramento do risco).

▪ Maior capacidade para mitigar as consequências e
realizar os reparos após a realização dos eventos de
risco.

▪ Maior capacidade de negociação com terceiros para
transferência de riscos a preços eficientes.

Prêmio de Risco: O agente privado irá incluir o custo do
gerenciamento do risco na sua oferta (bid). Por exemplo,
nas tarifas a serem cobradas dos consumidores ou nos
pagamentos realizados pelo governo (contraprestação ou
aporte).
▪ Existem tipos de risco e/ou níveis de incerteza pelos quais o
prêmio de risco pode se tornar alto demais, não compensando a
sua transferência.
▪ Outros riscos podem ser considerados intransferíveis para o
privado, levando a uma licitação deserta.
▪ Ainda, um risco pode ser tolerado pelo privado a um prêmio de
risco razoável mas o poder público pode estar melhor capacitado
para tolerar esse risco. Nesse caso o Value for Money aumenta
quando esse risco for retido pelo governo.
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Alocação

de riscos
Princípios para alocação de riscos
A parte que é capaz de minimizar a probabilidade de ocorrência do risco:
▪ Exemplo: em geral o agente privado suporta boa parte do risco de construção, dada a sua maior expertise técnica e experiência
prévia com projetos similares. Desse modo, seria a parte mais indicada para minimizar os riscos de sobrecusto e de atraso.
▪ Exemplo: um agente privado pode não ser capaz de estimar exatamente o risco de vandalismo em uma infraestrutura mas pode
estar melhor posicionado para minimizar esse risco através de medidas preventivas de segurança (sistemas, câmeras e agentes de
segurança).
A parte que é capaz de minimizar o impacto do risco no valor do projeto:
▪ Exemplo: um agente privado que está construíndo um hospital pode não ser capaz de impedir interrupções no fornecimento de
energia mas ele pode mitigar o impacto desse risco colocando um gerador de energia como back-up.
A parte que é capaz de absorver o risco ao custo mínimo, caso a probabilidade e o impacto do risco não possam ser
minimizados:
▪ Exemplo: o custo de absorção do risco depende de vários fatores como a correlação desse risco com o portfólio do agente
privado, a habilidade de transferência do risco para outras partes (consumidores através de mudanças de preço ou para
seguradoras).

page
017

Riscos Pré-operacionais

Disponibilização do terreno

Riscos operacionais

Receita (demanda)

Ambiental

Operacional

Construção

Tecnológico

Alocação

de riscos
Disponibilização do terreno:
Aquisição e desocupação/desapropriação de
terrenos: é um dos temas de grande relevância no
desenvolvimento de projetos de Concessão/PPP.
A incerteza na disponibilização do sítio pode
afastar potenciais licitantes e gerar licitação
deserta. Além disso, atrasos na disponibilização de
terrenos durante o contrato podem impactar o
cronograma, gerar custos e no limite até mesmo
impedir a execução de investimentos e execução
do contrato.
Em projetos sociais de um único ativo (ex:
hospital) o sítio em geral se encontra disponível no
lançamento do projeto. Para projetos sociais em
lotes (ex: escolas, unidades básicas de saúde) ou
de infraestrutura linear (estradas e ferrovias) os
terrenos em geral não estão totalmente
desimpedidos no início do projeto. Algumas
opções:

01
02

escopo do projeto

03

compartilhamento do risco

Disponibilização do terreno antes do
lançamento do projeto, ou seja, retirar esse
risco do projeto (desvantagem é o possível
atraso no seu lançamento).

risco privado
O agente privado é responsável por
identificar os terrenos que serão
necessários para o projeto e tomar todas as
medidas para sua disponibilização (exceto
medidas do poder concedente como
emissão do DUP).

O agente público é responsável por
identificar os terrenos e o privado é
responsável pela aquisição do terreno; e (ii)
o privado é responsável pela aquisição de
terreno com teto pré-fixado de gastos,
acima do qual existe regra de
compartilhamento ou o poder público
suporta o valor excedente.
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Alocação

de riscos
Ambiental:
Risco ambiental está relacionado a
diversos aspectos ambientais como
poluição sonora, contaminação da
água e do solo, extinção de fauna e
flora nativas.
Risco ambiental pode ocasionar
mudanças no projeto (design) e
acarretar em maior investimento
(capex) ou atrasos no cronograma.
Algumas opções de alocação:

01

escopo do projeto

02
03

risco privado

Mudança no projeto (por exemplo,
mudança na localização de um terminal em
um aeroporto – área contaminada - ou
traçado de uma rodovia ou ferrovia para
evitar passar em uma reserva ambiental).

O agente privado é responsável pelo
licenciamento e despesas decorrentes do
risco ambiental (passivos ambientais).

compartilhamento do risco
Poder público suporta o passivo ambiental
desconhecido em momento prévio à
assinatura do contrato e privado suporta: (i)
passivo ambiental conhecido e
disponibilizado nos estudos de viabilidade;
e (ii) passivo ambiental posterior à
assinatura do contrato.

page
020

Alocação

de riscos
Construção:
▪ Risco de construção refere-se a sobrecustos e atrasos na entrega da infraestrutura. Esse risco em geral é em
grande parte assumido pelo parceiro privado que o transfere a outro agente privado por meio de um contrato de
construção.
▪ Entretanto, alguns eventos de risco de construção podem ser compartilhados ou retidos pelo governo, resultando
em desobrigações ou compensações ao privado:
▪ Exemplos: riscos relacionados à condição do solo, achados arqueológicos, interferências com redes subterrâneas
ou condição da infraestrutura existente (reforma).
o A necessidade de compartilhamento ou até mesmo a retenção desses riscos pelo público dependerá da probabilidade de
ocorrência do evento, do seu impacto potencial e na disponilidade de informações existentes (qualidade e detalhamento
dos estudos de engenharia para a licitação da Concessão/PPP). Quanto maior o nível de informação maior é o custo dos
estudos de viabilidade e melhor é a precificação dos riscos potenciais.
o Entretanto, sempre que possível o privado deve suportar ao menos parte desses riscos, de modo a gerar os incentivos
corretos para gerenciamento dos riscos (mitigação da probabilidade de ocorrência e gerenciamento do impacto do
evento).
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Alocação

de riscos
Exemplo de Riscos Construção: Linha 6 SP
Risco
Geológico

Interferências

Privado

Público

Totalidade dos riscos
identificados no EVTEA.
Riscos não identificados até
R$ 40 MM.

Os riscos não identificados no
EVTEA acima de R$ 40MM.

Totalidade dos riscos
Os riscos não identificados no
identificados no EVTEA. Risco EVTEA acima de R$ 30MM.
não identificados até R$ 30
MM.

Arqueológico

X

Desapropriação

X

EVTEA = estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental
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Alocação

de riscos
poder concedente
Demanda:
Risco de desvios da receita esperada.
Um fator importante é o risco de volume,
ou seja, o impacto potencial da demanda
ser abaixo da inicialmente esperada

01

Dependendo de como o mecanismo de
pagamento é desenhado, pelo menos
uma das seguintes partes suporta o
risco de demanda:

3 partes

03
parceiro
privado

02
usuários do
ativo
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Iossa and Martimort
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.
Prêmio de risco depende da aversão ao risco
(característica do investidor), variância da demanda
(característica do projeto/mercado) e da exposição ao
risco da demanda (contrato oferecido à firma).

Alocação

de riscos
Demanda:
Pagamento por disponibilidade:

Pagamento por demanda:

Retenção do risco pelo poder concedente.
Nesse caso, para o parceiro privado somente
permanece o risco de performance relacionado
à qualidade do serviço, ou seja, quando os
índices de qualidade e disponibilidade não são
atendidos.

Risco suportado ao menos em parte pelo privado. Nesse caso, ele terá
que receber uma compensação esperada por esse risco, o prêmio de
risco, que dependerá da aversão ao risco, da volatilidade na demanda
e do % da remuneração relacionada ao volume de utilização do ativo
(Iossa e Martimort (2011)). Incentivos gerados ao transferir risco de
demanda para o privado:

Esse risco é suportado pelo privado e toma a
forma de descontos nos pagamentos do
governo ou em penalidades (multas).

▪

Privado vai realizar estudos robustos de demanda antes do leilão

▪

Privado dará maior atenção à qualidade da infraestrutura e serviço.

▪

Aumento do custo de capital (equity e dívida).

▪

Aumento da probabilidade de renegociação.

Fatores de Risco de Demanda: baixa propensão a pagar, competição inter e intra modal, projeto greenfield,
resistência da população a pagar pelo serviço (pedágio), conjuntura macroeconômica instável.
o Mitigação do Risco de Demanda: Bandas de demanda, garantia mínima de demanda (MRG) ou menor valor
presente das receitas da concessão/PPP (LPVR).
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SOLUÇÕES CONTRATUAIS
Bandas de Demanda/Receita
Bandas de demanda/receita (teto e piso) podem ser utilizadas como
mecanismo de compartihamento de risco de demanda.
+X%

O racional é estabelecer teto e piso simétricos em relação ao valor
esperado da demanda/receita futura, em geral estimado nos estudos
de viabilidade utilizados para licitação do projeto.
Caso a demanda/receita realizada fique dentro da banda (entre o
teto e piso), o risco é suportado pelo parceiro privado.

Se estivermos falando de um mecanismo de remuneração por
disponibilidade, caso a demanda fique acima do teto, o contrato
deverá ser reequilibrado de modo a compensar o privado pelos
custos adicionais. Caso a demanda fique abaixo do piso, o contrato
deverá ser reequilibrado em favor do governo.
Caso o mecanismo de remuneração do privado seja via tarifa, caso
a demanda ultrapasse o teto estabelecido, o governo deverá receber
compensação. Caso a demanda fique abaixo do piso, o contrato
deverá ser reequilibrado em favor do parceiro privado.

risco
do
privado

E

+X%

teto

valor esperado

piso

Alocação

de riscos
Garantia Mínima de Demanda (MRG)

PPIAF (2012)
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Alocação

de riscos
Garantia Mínima de Demanda (MRG)
Experiência no Chile
▪ Faculdade do licitante escolher ou não o mecanismo de MRG no leilão.
▪ Valor presente da receita mínima garantida é igual a 70% do valor estimado do Capex somado ao opex do período do
contrato (valores do estudo do governo).
▪ 70% equivale ao nível médio de alavancagem do contrato, ou seja, o mecanismo tem como objetivo garantir o
pagamento da dívida (equity estaria em risco).
▪ Mecanismo foi desenhado de modo a conferir flexibilidade para o privado estabelecer o valor mínimo de receita garantido
por ano, desde que respeitado o valor presente de 70% do valor estimado do Capex somado ao opex do período do
contrato.

▪ Escolhido o piso de receita anual, o governo chileno define teto, simétrico ao valor esperado da receita.
▪ Deste modo, se a concessionária escolher receber a garantia mínima de demanda ela então se obriga a compartilhar
parte da receita caso a receita for acima do teto definido. Dois métodos têm sido utilizados para esse fim: taxa de retorno
anual estimada pelo governo maior do que 15% ou a banda espelho, simétrica ao piso da garantia mínima de receita.
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Alocação

de riscos
Garantia Mínima de Demanda (MRG)
Experiência no Peru
Define-se uma receita mínima garantida por ano, que faz parte das condições do contrato a ser licitado.
Exemplo: Porto de Paita.

PPIAF (2012)
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Alocação

de riscos
Least Present Value of Revenues Mechanism (LPVR)
Prazo da Concessão variável e dependente da demanda realizada
Modelo proposto por Engel, Fischer and Galetovic (1998).
Reequilíbrio automático do contrato utilizando o prazo como variável de ajuste

Experiência no Chile
▪ Variável do leilão é o valor presente da soma das receitas do projeto.
▪ Ganha o leilão o licitante que pedir o menor valor presente das receitas do projeto.
▪ Ao final de cada ano o governo contabiliza o valor presente das receitas obtidas.

▪ O contrato termina quando o valor presente das receitas se iguala ao valor ofertado no leilão.
▪ Existe ainda um prazo máximo de 50 anos (limite na transferência de risco de demanda para o governo).
▪ Governo oferece duas opções para se descontar a receita anual realizada: custo de capital fixo pré-fixado ou custo de
capital variável equivalente à taxa livre de risco corrente + prêmio de risco fixo.

▪ Pouco utilizada no Chile (não despertou muito interesse do setor privado).
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Alocação

de riscos
Least Present Value of Revenues Mechanism (LPVR)
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Alocação

de riscos
Least Present Value of Revenues Mechanism (LPVR)

Vassalo (2006)
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Alocação

de riscos
Least Present Value of Revenues Mechanism (LPVR)

Vassalo (2006)
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Alocação

de riscos
Least Present Value of Revenues Mechanism (LPVR)
Vantagens e Desvantagens
▪ Não compromete recursos públicos nem aumentos de tarifas.

▪ É uma variável de leilão clara que pode também ser utilizada para a transferência da concessão.
▪ Reduz expectativas de renegociação, então não incentiva ofertas oportunistas.

▪ Entretanto, o mecanismo não melhora a capacidade do projeto em honrar compromissos com os financiadores.
Financiamento com prazo fixo e concessão com prazo variável.
▪ Mecanismo não é simétrico já que limita o upside mas não o downside (prazo máximo de 50 anos no Chile).
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Alocação

de riscos
Operação e Manutenção:
Corresponde ao risco de aumento de custos de
manutenção e operação, o que pode ser causado
por falhas no projeto. Como a operação é um
elemento núcleo de um contrato de PPP, em geral
esse risco é alocado ao privado. Entretanto, em
alguns casos especiais existem exceções como as
despesas de energia elétrica em projetos com alto
consumo de energia.

Tecnológico:
Risco de obsolescência e necessidade de troca de
tecnologia durante o projeto. Algumas opções:

01

escopo do projeto
Se o risco tecnológico é difícil de ser
precificado o mais adequado é retirá-lo do
escopo do projeto. Na prática isso significa
alocar o risco ao governo.

02

risco privado

03

compartilhamento do risco

O agente privado é responsável pela
atualidade e inovação tecnológica durante
o contrato de PPP. Adequado para
indústrias maduras com pouca inovação
tecnológica e estabilidade de custos.

O privado é responsável pela atualidade
tecnológica (atendimento dos índices de
qualidade estabelecidos em contrato e
proteção contra obsolecência tecnológica).
A atualidade tecnológica pode ser inclusive
definida em contrato como benchmark.
Para inovação tecnológica o privado é
compensado ao menos parcialmente pelos
custos incorridos, dado o nível de incerteza
no longo prazo. A inovação pode ser
inserida no contrato através de um
investimento específico (input) ou mudança
nos índices de qualidade (output).
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Aula
de hoje
Modelos regulatórios – Regulação por Contrato
Definição do projeto: escopo e alocação de riscos
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Mais competição não significa
melhor competição.

princípios

Desenho do edital/leilão deve
selecionar players aptos a
executar o contrato.
Desenho do edital/leilão
depende das características do
projeto.

Regras de leilão

e participação
O número de participantes em uma licitação é afetado por:
incerteza
Estudos de viabilidade de
qualidade, que permitam
mensurar os riscos
corretamente e alocação de
Riscos adequada (que
maximize VfM).

custo de oferta
Custo para preparar a oferta.
Processo licitatório deve ser
transparente e prazos
adequados para preparação
da oferta e roadshows.

barreiras entrada

1

3

4 tipos de barreiras: técnicas,
financeiras, societárias e
concorrenciais/Regulatórias.
Objetivo é identificar Mercado
de players capazes de
performar o cotrato.

variável de leilão

2

4

Variável de leilão e preço de
reserva adequados, que
maximizem a concorrência
dadas as barreiras de entrada.
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Regras de leilão

e participação

Barreiras não podem limitar em excesso a competição ou desencorajar players altamente qualificados
a participar, pois eles têm menos chances de competir em preço com bidders menos qualificados.

barreiras financeiras
Objetivo é demonstrar capacidade de
levantar equity e dívida para o projeto.
Equity up front: aderente ao programa de
Capex. Capacidade financeira: investimento
em projetos e/ou dívida de longo prazo em
projetos passados de perfil similar.

barreiras técnicas
Objetivo é demonstrar capacidade técnica
para enfrentar os desafios e complexidades
de um projeto de infraestrutura. Operação
Técnica: Exemplos - VDMA mínimo em
rodovias, Pax/ano mínimo em aeroportos.

exigências societárias
Operador subcontratado ou como parte do
consórcio? Equity pode indicar maior
compromisso. Porém, alguns players são
prestadores de serviço e não investidores.
% mínima do operador no consórcio?
Número máximo de participantes?

restrições concorrenciais
Player pode ter mais de uma concessão
(monopólio local)? Ex: aeroportos no Brasil.
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Regras de leilão

e participação

objetivo do leilão
Seleção de players mais
capacitados
Separação entre certame e
concessão.

01

sustentabilidade

02

Geração de recursos para solução de
questões do próprio projeto ao longo
da concessão

Variável de leilão
(pontos a serem
considerados)

regulação eficiente
Incentivos para cumprimento do
contrato

04

03

planejamento setorial
Compatível com política tarifária
Geração de recursos para sistema
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Regras de leilão

e participação
tarifa

equity up front
Indica capacidade financeira.
Ineficiências financeiras e
incetivo para antecipação de
obras.

Modicidade tarifária (beneficia
usuários do ativo).
Isoladamente, pode incentivar
ofertas temerárias.

outorga fixa
Up front para assinatura indica
capacidade financeira.
Pagamentos ao longo do
contrato dificultam
financiabilidade.

variável
de leilão

aporte governo
Redução do risco de crédito ao
longo do contrato. Desintentivo
para qualidade do serviço
(pagamento por obra).

outorga variável

contraprestação

Compartilhamento do risco de
demanda. % elevados da
receita bruta desincentivam
receitas acessórias.

Incentivo para qualidade do
serviço. Maior risco de crédito
do poder concedente.
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Mecanismo

de remuneração
Objetivo: criar incentivos financeiros para prestação de um serviço de qualidade

Tarifa
(usuários)

Rec. Acessória
(usuários)

Pagamentos
Periódicos
(Governo)

Aportes por
Obras
(Governo)

Mecanismo de Remuneração

Disponibilidade
do serviço

Qualidade
do serviço

Índice de atualização
da remuneração
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Mecanismo

de remuneração
Mecanismos de Remuneração
Tarifa x Pagamentos do Governo: Risco de demanda x Risco de crédito (garantia em países em desenvolvimento).

Aporte por Obras: reduz risco de crédito do poder público, necessidade de garantia, reduz pagamentos periódicos do
governo (contraprestação), mas reduz também incentivos para prestação de um serviço de qualidade, pois parte da
remuneração passa a estar relacionada somente com a entrega da obra e não com a prestação do serviço.
Descaracterização da PPP em direção à obra pública. Entretanto, esse mecanismo tem sido utilizado em projetos em
que existe disponibilidade imediata de recursos “carimbados”, com finalidade específica.

Receita acessória: permite que o privado use sua criatividade para capturar mais receita para o contrato explorando
serviços acessórios que utilizem a mesma infraestrutura. Em alguns setores pode se tornar receita relevante em
relação ao valor total do contrato.
▪ Serviços acessórios viáveis financeiramente: decisões do governo (i) dar liberdade ao privado; (ii) definir qual será a
variável de compartilhamento (receita bruta, variável, lucro); qual será % de compartilhamento com governo.
▪ Serviços acessórios viáveis econômicamente: para serviços que não sejam viáveis financeiramente mas sejam
viáveis do ponto de vista econômico o governo deverá ter liberdade de propor soluções ao privado, que poderá
aceitar mediante reequilíbrio do contrato.
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Regulação

de investimento
Objetivo: reforçar/complementar os incentivos para que o privado realize os investimentos necessários

Tempo
- Incerteza

+ Incerteza
Mecanismos de
Inclusão de Obras

Investimentos
Mandatórios

O que exigir em termos
de investimentos
mandatórios e quando?

Quais são as diretrizes de
investimento?

Existirão gatilhos de
investimento? Quais valores
devem ativar esses gatilhos?
Inclusão de obras em
revisões periódicas? Limites
de inclusão?
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Regulação

de investimento
▪

A definição de investimentos mandatórios deve ser feita com cautela, pois pode ser que a demanda real não justifique o
investimento no futuro.

▪

Gatilhos de investimento podem ser úteis para garantir a realização de investimentos importantes, ao mesmo tempo que
mitiga o risco de demanda. Entretanto, em alguns casos esse investimentos podem não contar com incentivo econômico
para serem realizados (ex.: pista no aeroporto e trechos de rodovia sem contrapartida de receita), o que dificulta a
efetividade do instrumento regulatório.

▪

Inclusão de novas obras: em momentos específicos do contrato (por exemplo, de 5 em 5 anos), de modo a minimizar o
custo regulatório. Limites podem ser estabelecidos, dado que essas obras não foram precificadas na oferta no leilão.
Obras precisam ser precificadas para reequilíbrio do contrato.

▪

A regulação do investimento não se limita a obra e pode se aplicar também a compra de equipamentos.

▪

Especificações muito detalhadas do investimento em contrato podem inibir inovações e impactar no favorecimento de
alguns licitantes.

▪

Para conseguir criar os incentivos necessários o ideal é que a regulação de investimento esteja conectada ao mecanismo
de remuneração: cronograma e pagamento conforme a disponibilização da infraestrutura (ramp-up).
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Regulação

de investimento
Exemplo: Rodoviária
Gatilho de investimento para construir novas plataformas de embarque e desembarque conforme a demanda
média diária de passageiros no terminal aumentar
Demanda média de passageiros* por dia

Número de plataformas

≥ 33.000

45

≥ 36.000

49

≥ 39.000

53

≥ 42.000

56

* Embarque e desembarque
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Regulação da

qualidade do serviço
▪

Qualidade de serviço
abaixo do ótimo deve
penalizar principalmente
o equity.

▪

Financiador deve correr
parte do risco para criar
camada adicional de
governança na
concessão.

▪

Descontos não devem
colocar em risco a
prestação e continuidade
do serviço.

▪

Qualidade de serviço
abaixo do ótimo de
forma persistente deve
ensejar caducidade.

1. Definição de
Indicadores
2. Definição de
Padrões/Metas

Qualidade de Serviço

3. Ponderação
dos indicadores

Índice de
Desempenho

Redução na Remuneração
(desconto na tarifa ou
contraprestação)
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Regulação da

qualidade do serviço
▪ Verificador Independente. Quem é o responsável pela contratação: público ou privado?
o Modelo 1. Privado contrata seguindo regras específicas, que constam como anexo do contrato. Por exemplo, usualmente o privado
apresenta 3 empresas e o poder público escolhe a melhor.
o Modelo 2. Público seleciona e contrata (ex. Educação). Quando esta é uma responsabilidade do público, corre-se o risco de o
processo ser demorado. Além disso, o mercado percebe essa contratação como um risco de não ter uma empresa de qualidade
fazendo trabalho.

▪ Transparência (ex.: aplicativo hospital do subúrbio, website, etc). Essencial para prestar contas à sociedade e para facilitar o
acompanhamento do contrato.
▪ Tecnologia. Cada vez mais está sendo possível monitorar a um custo mais baixo. Exemplo: drones para fiscalizar as
rodovias, controle via sistemas na PPP Imagem.

▪ Periodicidade da mensuração. Preferencialmente é mensal ou trimestral para detectar de antemão problemas que ainda
não são muito críticos.
▪ Tipos de verificação. Amostral x Tempo de Resposta (melhor quando tem sistema em tempo real). Verificar meios para
garantir a veracidade das informações.
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Fernando Camacho

Aula 3 – Tópicos Avançados de Políticas Públicas

Aula
de hoje

Qual modelo escolher?
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Qual modelo

escolher?

Regulação
Discricionária

Regulação por
Contrato

Flexibilidade e
discricionariedade

Alta

Baixa

Custo regulatório

Alto

Baixo

Riscos

Captura do regulador

Renegociação

Escolher o modelo que seja flexível o bastante para acompanhar a dinâmica
do setor e lidar com as incertezas inerentes à atividade regulada, minimizando
o custo regulatório e o risco implícito do modelo (captura ou renegociação)
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Qual modelo

escolher?
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Qual modelo

escolher?

Que serviços públicos serão oferecidos?

Qual é o investimento necessário?

Onde ele está geograficamente localizado?

Quais fases do projeto estão incluídas?

Qual é o seu tamanho/capacidade?

Qual é o prazo do projeto?

Quantos usuários serão beneficiados?

Quem são os agentes privados
interessados?

Quais os principais desafios técnicos?

Qual é a RCL disponível? (PPP)

O projeto faz parte de um conjunto maior
de projetos?

Qual é o orçamento do projeto? (PPP)
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Qual modelo

escolher?

Definição do Projeto – Escopo e Prazo
▪ Projetos com escopo mais complexo e prazos mais longos tendem a ter um maior nível de incerteza e
consequentemente um maior risco de renegociação.
▪ Quanto mais longo seu prazo, maior a probabilidade de as condições originalmente previstas no contrato
mudarem. Da mesma forma, um contrato com escopo muito abrangente tende a aumentar as incertezas
relacionadas à demanda, à operação, à construção e à tecnologia.
▪ Trade-off entre a redução do risco de renegociação e o valor agregado pela gestão do privado: quanto

mais simples e com menor prazo for o contrato de concessão, menos espaço terá o privado para agregar
sua expertise e eficiência, em contrapartida menor será a probabilidade de renegociação.
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Qual modelo

escolher?
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Qual modelo

escolher?

Mais incerteza

Menos incerteza

Construção (CAPEX)

Greenfield
Preço dos insumos volátil
Rede de ativos

Brownfield
Preço dos insumos estável
Um ativo

Demanda

Greenfield
Perfil de consumidores volátil

Brownfield
Perfil de consumidores estável

Operação (OPEX)

Preço dos insumos volátil
Rede de ativos

Preço dos insumos estável
Um ativo

Tecnológico

Mudanças tecnológicas frequentes

Tecnologia madura
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Qual modelo

escolher?
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Qual modelo

escolher?
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Qual modelo

escolher?
Redução de Escopo e Prazo
▪

A simplificação de escopo pode ocorrer tanto pela
retirada de serviços como pela redução da escala do
projeto

▪

Impacto na redução do valor percebido pelo parceiro

público (redução dos potenciais ganhos de escala e
das áreas onde o privado poderia agregar sua
expertise).
▪

Comparar a incerteza marginal trazida por

determinado serviço ou escala adicional com o valor
agregado por sua inclusão no projeto.
▪

No caso da redução de prazo, o risco de
renegociação é minimizado, pois haverá menos

tempo para as condições originalmente previstas se
alterarem e é mais fácil aguardar relicitação.
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Qual modelo
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Qual modelo

escolher?

Compartilhamento de Risco

Exemplos:
▪

Risco de Demanda elevado: o compartilhamento desse
risco pode se dar por mecanismo de garantia mínima de
demanda, pelo estabelecimento de uma banda de

demanda, ou até mesmo pela introdução de prazo de
contrato variável, licitando o projeto pelo menor valor
presente das receitas
▪

Risco Tecnológico: caso seja necessária uma mudança

tecnológica acima de um benchmarking
preestabelecido, seu custo será repartido entre o
público e o privado.
▪

O custo regulatório aumentará na medida em que o

regulador precisará verificar a demanda realizada e o
custo de mudança tecnológica
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