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Modelos de gestão, provisão e
regulação

Modelos de gestão, provisão e
regulação
Falhas de mercado e regulação

Organização e governo dos serviços
públicos
Modelos de prestação de serviços públicos:
•

Entidades privadas especialmente reguladas;

•

Concessão a entidades privadas sob controlo público;

•

Gestão directa pelo Estado;

•

Outras modalidades.

Entidades privadas especialmente
reguladas
Quando não existe competição no mercado justifica-se a “mão visível” do Estado
para corrigir as falhas de mercado;
ß
§ Competição imperfeita;
§ Problemas de informação;
§ Presença de externalidades;
§ Bens públicos;
§ Resultados indesejáveis.

Entidades privadas especialmente
reguladas
Os serviços de interesse geral (SIG) ou de interesse económico geral (se
satisfazem necessidades essenciais à generalidade dos cidadãos de
natureza económica) devem preencher um conjunto de requisitos:
Universalidade;
Equidade;
Continuidade;
Adaptabilidade;
Adopção de regras de boa conduta.
(transparência da gestão, do sistema tarifário e do financiamento)
é
REGULAÇÃO

Concessão a entidades privadas
Desde o século XVIII se defende a competição para o mercado
quando a competição no mercado não é viável;

Why regulate utilities? (Demsetz, 1968)
Os direitos de operação dos serviços de infra-estruturas se
fornecidos através da realização de concursos conduzem a preços
próximos do custo médio;
Este modelo pode revelar, entre outros problemas:
ü Concorrência insuficiente;
ü Trajecto longo e sinuoso até à entrada em funcionamento;
ü Controlo ineficaz da execução dos investimentos;
ü Monitorização da qualidade de serviço prestado;
ü Renegociação difícil dos factores e contingências imprevisíveis
e deixadas em aberto;
ü Terminus e renovação do franchising.

Concessão a entidades privadas
v Circunstância de oportunismo ex-post,
concedente quer pelo concessionário;

quer

pelo

Ø Esta situação é agravada quando, pelos níveis elevados
de investimento, é necessário realizar contratos de longo
prazo que serão forçosamente incompletos;
Ø Nesta conjuntura, o trabalho do responsável pelo
franchising é semelhante ao da entidade reguladora;
Ø Os dois tipos de contratos de curta e longa duração têm
obviamente realidades muito distintas.

Gestão directa pelo Estado
O Estado pode ser o proprietário dos serviços
públicos de infra-estruturas e o seu operador,
através de empresas públicas ou de outra forma
organizatória;
v Enquanto accionista e por intervenção directa no mercado,
assegura que estas entidades se comportem de modo a optimizar
o bem-estar social;
æ O problema é a ineficiência das empresas públicas. Para
além da instabilidade da sua gestão existem diversos factores que
contribuem para esta realidade:
v Não ocorre transferência de propriedade no sector público;
v Burocratas maximizam o seu benefício e não o interesse comum;
v Existem assimetrias de informação.

Outras modalidades
v Desregulação è em geral, consequência da desintervenção
do Estado e da liberalização dos mercados, onde a
presença de um número suficiente de players permite que
os mecanismos de concorrência se estabeleçam e autoregulem os mercados;
è fornece incentivos à inovação e à eficiência, concedendo
ainda um leque superior de opções aos consumidores;

v Auto-regulação è a regulação é desenvolvida pelos
próprios regulados através de mecanismos colectivos
apropriados, como decisões ou acordos estabelecidos por e
entre as organizações associativas;
è possui diversos benefícios tanto para o Estado como
para os regulados, embora apresente também vários problemas,
como o desvio da função regulatória, substituindo o interesse
público pelo interesse próprio.

Dificuldades de regulação
Tetris institucional e regulatório
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National Institute for
Civil Aviation
(INAC)

National Authority
for Civil Aviation
(ANAC)

Modelos de prestação/gestão

Organização e governo dos serviços
públicos
Modelos de prestação de serviços públicos:

•

Gestão directa pelo Estado;

•

Concessão a entidades privadas sob controlo público;

•

Entidades privadas especialmente reguladas;

Empresas públicas

Modelos de gestão, provisão e
regulação
Empresas públicas

Empresas públicas (SOE)
• Uma empresa estatal (SOE) é uma empresa comercial detida pelo governo ou estado ou
município; o nível de participação do poder político e independência da gestão pode ser
variável consoante o modelo em causa
• As características definidoras das SOEs são sua forma jurídica e operação distintas nos
negócios e atividades comerciais. Embora possam também ter objetivos de política pública (por
exemplo, uma empresa ferroviária estatal pode ter por objetivo tornar o transporte mais
acessível), as empresas estatais devem ser diferenciadas de agências governamentais ou
entidades estatais estabelecidas para perseguir objetivos puramente não financeiros.

Empresas públicas (SOE)
Monopólios Naturais
• As empresas estatais são comuns nos monopólios naturais, porque permitem a captura de
economias de escala.
• Por essa razão, as empresas estatais são vulgares no setor das infraestruturas, bens e
serviços estratégicos (por exemplo, serviços postais), recursos naturais e energia (por
exemplo, instalações nucleares, fornecimento de energia alternativa), e, historicamente, no
setor dos transportes em infraestruturas como aeroportos, portos ou sistemas de metro
(apenas para citar alguns exemplos).

Empresas públicas (SOE)
• Na Europa Ocidental e na Europa Oriental, houve uma massiva nacionalização ao longo do
século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial.
• Na Europa Oriental, os governos dominados pelos comunistas adotaram o modelo soviético.
Os governos da Europa Ocidental, tanto da esquerda quanto da direita, viram a intervenção
estatal como necessária para reconstruir as economias destruídas pela guerra.
• O controle do governo sobre os chamados monopólios naturais, como a indústria, era a norma.
Setores típicos incluíam telefones, energia elétrica, combustíveis fósseis, ferrovias, companhias
aéreas, minério de ferro, mídia, serviços postais, bancos e água.

Empresas públicas (SOE)
• Tradicionalmente, as empresas públicas estão associadas a uma menor eficiência operacional.
• Todavia, o não existe um fair level paying field
• As empresas públicas têm dificuldades acrescidas como:
• Código de contratação pública (licitação) muito complexo (trade-off entre integridade e
burocracia)
• Leis laborais para os trabalhadores são mais exigentes (e com maiores custos) do que
para as empresas privadas
• Interferência política
• Sem accountability das decisões
• Gestão de diária com base nos media
• Impossível ter uma estratégia de longo prazo

Case study: Infraestruturas de
Portugal

Case study: Infraestruturas de
Portugal
• Em 2013/2014 o governo Português decidiu fundir a empresa gestora das rodovias
(Estradas de Portugal) com a empresa gestora da ferrovia (REFER)
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Esquerda: Estradas;
Direita: Ferrovia

Case study: Infraestruturas de
Portugal
O governo português baseou a sua decisão de fundir as duas empresas de infraestrutura
numa única empresa estatal com cinco objetivos estratégicos:
1) Promover um quadro de mobilidade sustentável:
Um planejamento integrado e racional de toda a rede, e o desenvolvimento de uma gestão
de mobilidade multimodal;

Case study: Infraestruturas de
Portugal
O governo português baseou a sua decisão de fundir as duas empresas de infraestrutura
numa única empresa estatal com cinco objetivos estratégicos:
2) Aumentar as receitas non-core: melhor exploração dos ativos imobiliários e em novos
serviços de engenharia e mobilidade;
3) Aumentar a eficiência da gestão de infra-estruturas: transformando a empresa de
um investidor e construtor de infra-estruturas num gestor de activos. O objetivo é otimizar
o capital e despesas operacionais dessas infra-estruturas, juntamente com a otimização do
ciclo de vida dos ativos, reduzindo grandes reparações e terceirizando grandes obras;

Case study: Infraestruturas de
Portugal
O governo português baseou a sua decisão de fundir as duas empresas de infraestrutura
numa única empresa estatal com cinco objetivos estratégicos:
4) Captura de sinergias: estabelecendo uma nova organização da empresa e um novo
modelo para a gestão de recursos humanos. Isso envolve mesclar departamentos e
integrar sistemas, a fim de obter eficiências de escala, como compras, TI e processos de
negócios; mas as sinergias não estão limitadas ao componente de custo; em termos de
receita global, existe um potencial significativo para aumentar a receita por meio de uma
melhor gestão dos ativos e capacidade existentes; a sobreposição de redes (rodoviárias e
ferroviárias) pode ajudar a otimizar a alocação de capacidade e facilitar a introdução de
modelos dinâmicos de precificação;
5) Promover a autonomia financeira da nova empresa: elevando novas receitas devido
aos objetivos anteriores, acesso a novas fontes de financiamento.
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Case study: Infraestruturas de
Portugal
• Experiência internacional
• Nas últimas décadas, a maioria dos países evoluiu para um modelo de gestão de infra-estrutura que é
organizado sob dois principais impulsionadores: i) funcional, e; ii) desagregação sectorial. No primeiro
caso, isso significava uma divisão vertical entre operadores, gerentes de infraestrutura, reguladores e
formuladores de políticas. O raciocínio foi uma clarificação dos papéis e responsabilidades dos vários
interessados, e o motivador subjacente foi a abertura de uma operação de transporte para a iniciativa
do setor privado (Gomez-Ibanez, 2003, Beria et al., 2015).
• No segundo caso, todas as entidades acima mencionadas são organizadas dentro de uma estrutura
setorial, o que significa que existem diferentes reguladores e diferentes gestores de infraestrutura
para setores distintos, sendo a lógica a especificidade de gerenciar cada tipo de infraestrutura, por
exemplo, gerenciando um O aeroporto exigirá certamente um conjunto diferente de competências
para gerir uma rede rodoviária.
• No entanto, alguns países adotaram agências únicas, multissetoriais, no nível de
gerenciamento de infraestrutura ou operação. Os dois casos mais relevantes são a Finlândia e
a Suécia.

Case study: Infraestruturas de
Portugal
• Experiência internacional

• A Finlândia adotou um modelo de gestão integrada que abrange toda a infraestrutura de transporte:
rodoviário, ferroviário, hidroviário e urbano. Toda a rede de transporte estatal é gerenciada e operada
pela Finish Transport Agency (FTA). O FTA administra um portfólio de infraestrutura de 20 bilhões de
euros e tem um gasto médio anual de 1800 milhões de euros, empregando 12.000 funcionários.

• Um princípio semelhante foi aplicado na Suécia, onde em 2010 a antiga Administração Rodoviária
Sueca foi fundida com a Administração Ferroviária Sueca. O primeiro era responsável pela gestão e
operação da rede viária, enquanto o último supervisionava a infraestrutura ferroviária. A nova agência,
que foi designada Administração Sueca de Transportes, concentrou todos os setores: rodoviário,
ferroviário, marítimo e aéreo, empregando 6500 funcionários, com um gasto médio anual de 3600 a
4000 milhões de euros / ano.

Case study: Infraestruturas de
Portugal
• Comparando o primeiro semestre completo pós-fusão (1º semestre de 2016) com o semestre anterior
à pré-fusão (1º semestre de 2015), verifica-se que:
• 1 O pessoal foi reduzido em 2% (num total de 3850 trabalhadores).
• 2 O EBIDTA no primeiro semestre de 2016 foi positivo em 5,1 Milhões de Euros, comparado com um
negativo de 12,3 no primeiro semestre de 2015.
• 3 Receita operacional aumenta 7,4%.
• 4 O índice geral de pontualidade melhorou 2%.

• No longo prazo, a economia esperada chegará a 40-50 M Euros por ano, mas no primeiro ano a
redução de custos ainda é pequena. Nas fusões, o primeiro ano representa o investimento, dada a
necessidade de realocar a equipe e negociar possíveis benefícios.

Case study: Infraestruturas de
Portugal
• Chegamos em 2019, com muitos dos benefícios a serem finalmente capitalizados

Organização e governo dos serviços
públicos
Modelos de prestação de serviços públicos:

•

Gestão directa pelo Estado;

•

Concessão a entidades privadas sob controlo público;

•

Entidades privadas especialmente reguladas;

Concessões e PPPs

Contexto
• Nas últimas duas décadas verificou-se uma desintervenção do Estado na economia,
a qual foi acompanhada pelo reforço da sua função regulatória (freer market, more
rules);
• Entre as mutações ocorridas, que levaram a que o paradigma do Estado
intervencionista tenha sido subsituído pelo da economia de mercado regulada,
destacam-se, desde já:
• A clara retirada do Estado na economia (no fornecimento de serviços públicos);
• A necessidade de desgovernamentalização da actividade regulatória;
• A “fuga” para o direito privado do sector público (com a consequente alteração do sector
empresarial do Estado).

•

Os serviços públicos que, na Europa, estavam fora do mercado foram mercantilizados e
empresarializados.

Contexto
• Neste contexto de redução do peso do Estado e de contenção orçamental, existe um renascimento
das PPP como alternativa ao financiamento tradicional do sector público;

• As PPP consistem, no essencial, numa modalidade de contratação pública na qual é firmada uma
parceria (relação comercial) entre o sector público e o sector privado onde são partilhados os riscos,
as recompensas e as responsabilidades;

• O seu campo de aplicação é vasto, salientando-se, a sua intervenção aos níveis de concepção,
financiamento, construção e exploração de serviços públicos (transportes, ambiente, saúde, energia,
justiça, educação, …).

Modelos de provisão de
infraestruturas
Empreitada tradicional

A entidade contratada executa o serviço pré-definido pelo contratante, assumindo
apenas o risco inerente de produção

Sub-contratação

A entidade contratada é totalmente responsável pela qualidade final do sub-sistema

Contratos de gestão

A entidade contrata gere o serviço, em nome do contratante, com base em objectivos
pré-estabelecidos

Affermage (leasing)

A entidade contratada assume, por sua conta e risco, a gestão de um serviço pelo qual
paga uma “renda”

A entidade contratada é responsável pela gestão do serviço, ao abrigo dos objectivos e

Serviços públicos padrões de qualidade definidos no contrato
Concessões
Obras públicas

Privatização material

A entidade contratada (concessionário) assume o risco de construção/gestão da
infraestrutura, mas também de financiamento e dos necessários “upgrades”

Transferência total para o sector privado dos riscos e da propriedade da infraestrutura

PPP vs Project Finance
• Os conceitos PPP e Project Finance não são iguais

• Project finance é um modelo de financiamento em que a dívida é reembolsada apenas (nonrecourse financing) ou principalmente (limited-recourse financing) pelo cashflow gerado pela
operação do projeto sem recurso à notação de crédito/património dos sponsors (corporate
financing)
Project Finance

Execução
Análise
Financiamento
Garantias

Corporate Finance

SPV – Criada para o projeto

Promotores (sponsors)

Cash flows, viabilidade técnica e
riscos do projeto

Robustez economico-financeira dos
promotores

Centrado na vida útil do projeto e
respectiva necessidade de
financiamento

Balanço dos promotores e
respectiva capacidade de
endividamento

Receitas (e activos) do projeto
Realização dos capitais próprios dos
accionistas

Património dos promotores
(eventualmente dos accionistas)

Definições
“A forma de cooperação entre as autoridades públicas e as empresas, tendo por objectivo
assegurar o financiamento, a construção, a renovação, a gestão ou a manutenção de uma
infraestrutura ou a prestação de um serviço”.
“O contrato ou a união de contratos, por via dos quais entidades privadas, designadas por
parceiros privados, se obrigam, de forma duradoura, perante um parceiro público, a
assegurar o desenvolvimento de uma necessidade colectiva, e em que o financiamento e a
responsabilidade pelo investimento e pela exploração incumbem, no todo ou em parte, ao
parceiro privado.”

Aspectos essenciais
Orientadas para a satisfação de
necessidades colectivas
Envolvem relações de longo prazo
Envolvem o financiamento total ou
parcial do projecto
Estão orientadas para os resultados
O parceiro privado deve assumir uma
parte significativa dos riscos

Aspectos essenciais
Orientadas para a satisfação de necessidades colectivas

• As PPP são normalmente estabelecidas
para provisão de um serviço público ou,
de outra forma, de um serviço de
interesse geral e no contexto da
construção e gestão de uma
infraestrutura pública, para utilização,
directa ou indirecta, da população.

Aspectos essenciais
Orientadas para a satisfação de
necessidades colectivas
Envolvem relações de longo prazo
Envolvem o financiamento total ou parcial
do projecto
Estão orientadas para os resultados
O parceiro privado deve assumir uma
parte significativa dos riscos

Aspectos essenciais
Envolvem relações de longo prazo

• Geralmente as PPP implicam o
estabelecimento de uma relação de
longo prazo, incorporando as várias
fases de um empreendimento (projecto,
construção e operação)

Aspectos essenciais
Orientadas para a satisfação de
necessidades colectivas
Envolvem relações de longo prazo
Envolvem o financiamento total ou parcial
do projecto
Estão orientadas para os resultados
O parceiro privado deve assumir uma
parte significativa dos riscos

Aspectos essenciais
Envolvem o financiamento total ou parcial do projecto

• Na grande maioria dos casos, as PPP
envolvem o financiamento total ou
parcial do projecto por parte do parceiro
privado. Este projectos podem envolver
um mix de financiamento público e
privado

Aspectos essenciais
Orientadas para a satisfação de
necessidades colectivas
Envolvem relações de longo prazo
Envolvem o financiamento total ou parcial
do projecto
Estão orientadas para os resultados
O parceiro privado deve assumir uma
parte significativa dos riscos

Aspectos essenciais
Estão orientadas para os resultados

• Ao contrário da contratação tradicional ,
nas PPP a entidade contratante deve
focar-se na especificação dos resultados

Aspectos essenciais
Orientadas para a satisfação de
necessidades colectivas
Envolvem relações de longo prazo
Envolvem o financiamento total ou parcial
do projecto
Estão orientadas para os resultados
O parceiro privado deve assumir uma
parte significativa dos riscos

Aspectos essenciais
O parceiro privado deve assumir uma parte significativa
dos riscos

• A assunção substancial de risco, por
parte do parceiro privado, é um dos
princípios basilares das PPP. Como
princípio, o risco deve ser alocado ao
agente que o consegue gerir de forma
mais eficiente ao menor custo
económico

Racional do modelo PPP

VfM
Ganho de Eficiência
para o Sector Público

Custo
Total
Risco e
Ineficiência

Custo de
Financiamento
Prémio de
Risco

Custo
Base

Modelo
tradicional

Custo
Base

PPP

Value for Money - PSC

Perfil de cash-flow
Modelos PPP

Modelos de contratação tradicionais

Operação e manutenção

Construção

Operação e manutenção

Construção

€

€

Investimetn
o

Devios de custos e
prazos

Pagamento baseado na
utilziação
Pagamento
baseado na
disponibilidade

Sem
gastos
OPEX
5

10

15

20

O sector público financia directamente a
construção e operação

Anos

5

10

15

20

Anos

O Sector privado financia a construção (através de
dívida e capitais próprios), sendo remunerado
durante o restante período do contrato

Tipos de PPP
• Modelos de PPP

Contratuais

Institucionais

• A parceria entre os sectores público
e privado assenta em relações
exclusivamente contratuais

• Implica a cooperação entre os
sectores público e privado numa
entidade distinta

Tipos de PPP
• Modelos de PPP

Vantagens/desvantagens
Vantagens

Desvantagens

Integração das várias fases do projeto

Custo de capital superior

Facilita soluções inovadoras

Fragilidade contratual - Renegociações

Reduz os custos/prazos de
desenvolvimento dos projetos
Atrai parceiros internacionais maiores e
mais capazes para o concurso
Permite que o Governo se foque na sua
tarefa principal

Captura do regulador e do gestor do contrato

Liberta recursos públicos

Fenómeno de overspending

Assegura uma gestão aEva e dinâmica das
infraestruturas/serviços

Elevados custos de transação

Alavanca o desenvolvimento de projetos

Dificuldade em prever a longo prazo

Desorçamentação

Vantagens/desvantagens
Autoestradas

O crescimento da densidade de rede de autoestradas em Portugal foi 5 vezes
superior à média UE
8,4 x
1,5 x

28,4
15

9,7
1990

3,4
2010

1990

2010

Un. Km autoestrada/1000Km2; Fonte: Eurostat

Vantagens/desvantagens

Rede de abastecimento de águas
A cobertura da rede de abastecimento de águas em Portugal aumentou de 82%
para 97%
+15%
97%
82%

1990

2010

Un. taxa de cobertura das redes de abastecimento de água; Fonte: Eurostat

Vantagens/desvantagens
Rede de esgoto

A taxa de crescimento da cobertura das redes de esgoto em Portugal foi superior
em 4 vezes à média UE
+ 78%
+19%

58%

1990

71%

69%
40%
2010

1990

2010

Un. taxa de cobertura das redes de saneamento; Fonte: Eurostat

Vantagens/desvantagens
Metro do Porto

Evolução do custo médio por passageiro km na subconcessão do metro do Porto
1ª subconcessão

40.00

2ª subconcessão

35.00
30.00

Receita / Passageiro km
(cent €)

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: Coutinho dos Santos (2014)

Vantagens/desvantagens
Vantagens

Desvantagens

Integração das várias fases do projeto

Custo de capital superior

Facilita soluções inovadoras

Fragilidade contratual - Renegociações

Reduz os custos/prazos de
desenvolvimento dos projetos
Atrai parceiros internacionais maiores e
mais capazes para o concurso
Permite que o Governo se foque na sua
tarefa principal

Captura do regulador e do gestor do
contrato

Liberta recursos públicos

Fenómeno de overspending

Assegura uma gestão aEva e dinâmica
das infraestruturas/serviços
Assegura uma seleção mais rigorosa dos
projetos

Diﬁculdade em prever a longo prazo

Desorçamentação

Elevados custos de transação

Vantagens/desvantagens
Renegociações

Análise de 87 processos de renegociação (1995-2010)
# médio de reneg. por
contrato

2,4

2,4

1,4

1,0

1,8

tempo médio decorrido
até à 1ª reneg. (anos)

2,4

3,7

7,0

1,0

1,5

100%

100%

Percentagem de
contratos renegociados

100%
45%

Estradas

Ferrovia

Portos

40%

Hospitais

Águas

Fonte: Análise do Autor

Vantagens/desvantagens
Renegociações

Principais causas para os processos de renegociação (1994-2010)

29
21
5
Alterações à
Procura/consumo
conﬁguração do
inferior ao esCmado
projeto

Atrasos nas
expropiações

4
Outros

Fonte: Análise do Autor

Vantagens/desvantagens
Renegociações

Principais resultados dos processo de renegociação (1995-2010)
45
31

5
Aumento de
tarifas

Pagamentos
do Estado

3

2

Extensão
contratual

Alterações
no objecto
do contrato

Outros
Fonte: Análise do Autor

Vantagens/desvantagens
TIR vs Risco
Exemplos de TIR acionista

15,5%

Campo Maior
(Águas)

15,3%

Fundão
(Águas)

13,1%

14,5%

Elvas (Águas) Beira Interior
(Estradas)

13,95%

Costa de
Prata
(Estradas)
Fonte: Tribunal de Contas
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EXPERIÊNCIA DE
RENEGOCIAÇÕES NO BRASIL
• Qual será o padrão de renegociações no Brasil?
• Quando ocorrem?
• Quais os principais motivos para renegociação?

EXPERIÊNCIA DE
RENEGOCIAÇÕES NO BRASIL
• Este case-study aborda as renegociações de PPPs
no Brasil em nível estadual. Os resultados e a
discussão são baseados nas 27 PPPs que foram
renegociadas de um total de 42 PPPs.

EXPERIÊNCIA DE
RENEGOCIAÇÕES NO BRASIL
Número de PPPs e renegociações por ano
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EXPERIÊNCIA DE
RENEGOCIAÇÕES NO BRASIL
Tabela 1 – Eventos de renegociação por setor (Fonte: Neto et al., 2018)
Painel A – Totais por setor
Sectores

Transportes
Ambiente
Desporto
Saúde
Segurança
Habitação
Total

Nº PPPs

Nº PPPs
renegociadas

Nº total
renegociações

% PPPs renegociadas

Nº renegociações por
PPP

Tempo médio até 1ª
renegociação (em
anos)

12
10
6
8
4
2
42

7
7
6
4
2
1
27

20
21
17
12
9
5
84

60%
70%
100%
50%
50%
50%
60%

2.9
3.0
2.8
3.0
4.5
5.0
----

2.4
1.1
1.2
0.5
1.5
0.5
----

Tempo médio para
conclusão contrato à
data 1ª renegociação
(anos)
28.6
24.0
26.3
15.7
30.3
15.0
-----

Motivos das renegociações (Fonte: Neto et al., 2018)
Esta tabela apresenta os motivos das renegociações, quem despoletou o processo de renegociação e o nº de PPPs em que o motivo foi invocado
para renegociação.Nota: algumas renegociações tiveram mais que um motivo, daí que o total de motivos seja superior ao total renegociações.
Motivos

Descrição do motive

Quem despoletou a
renegociação

Nº renegociações
por motivo

Mudanças no design do projeto

Mudanças no âmbito do contrato. Governo pediu/eliminou novos serviços

Privado/Público

20

Mudanças no desenvolvimento do

O setor público mudou os requisitos do projeto/serviço, por razoes técnicas ou políticas. O Parceiro

Privado/Público

9

projeto

privado sugeriu diferentes soluções técnicas que podiam melhorar a performance ou o custo do
Privado/Público

8

Privado/Público

4

Privado

3

serviço.
Trabalhos adicionais

Investimento adicional. O governo decidiu ou o setor privado requereu um aumento nos custos, via
trabalhos adicionais.

Benefícios fiscais

Adequação dos contratos aos benefícios fiscais existentes

Atrasos administrativos

Extensão do período de construção por via de atrasos administrativos do setor público (autorizações,
licenças, etc.)

Análise dos termos do contrato

Interrupção do contrato até que o governo complete a sua análise técnica e financeira do projeto

Público

3

Atrasos nas expropriações

Atrasos por parte do governo nas expropriações

Privado

3

Force majeure – Acts of God

Eventos fora do controlo do privado e desastres naturais

Privado

1

Mudanças legislativas específicas

Alterações da legislação específica do setor da PPP, afetando a sua rentabilidade

Privado

1

Correções do contrato

Inclusão ou exclusão de cláusulas do contrato

Privado/Público

39

“força maior”

EXPERIÊNCIA DE RENEGOCIAÇÕES
EM TRANSPORTES NO BRASIL
The aim of this paper is to characterise this
renego1a1on and to improve the
knowledge regarding what are the main
drivers for renego1a1on, and what are
their main determinants and
consequences. This paper focusses on the
analysis and discussion of renego1a1on in
transport PPP projects, using a sample of
seven projects in Brazil, during the period
of 2006–2016, for a total of 20
renego1a1ons.

EXPERIÊNCIA DE RENEGOCIAÇÕES
EM TRANSPORTES NO BRASIL

EXPERIÊNCIA DE RENEGOCIAÇÕES
EM TRANSPORTES NO BRASIL
•

Nossos resultados confirmaram a maior parte dos resultados da literatura.

•

Como esperado, o contexto político é importante em termos da probabilidade de renegociação.
Períodos eleitorais aumentam a probabilidade de renegociações. Além disso, os partidos de
direita nos governos parecem renegociar mais.

•

Por fim, os vínculos políticos são importantes, pois as PPPs com acionistas nacionais renegociam
com muito mais frequência as PPPs com acionistas estrangeiros.

•

A incerteza do contrato também parece aumentar a probabilidade de ocorrer um evento de
renegociação. Podemos ver que contratos mais longos (cdur) e maior investimento (logcapex) são
significativos, com um coeficiente positivo.

EXPERIÊNCIA DE RENEGOCIAÇÕES
EM TRANSPORTES NO BRASIL
•

Por outro lado, e de acordo com a literatura, uma melhor performance nos indicadores de
integridade (menor corrupção) tende a reduzir a probabilidade de um evento de renegociação.
Isso é verdade, mesmo quando controlamos o crescimento do PIB.

•

Um melhor desempenho econômico também reduz as renegociações.

•

Finalmente, uma melhor experiência na gestão de PPPs tende a reduzir as renegociações.

EXPERIÊNCIA DE RENEGOCIAÇÕES
EM TRANSPORTES NO BRASIL
•

Conclusões

•
•

As PPPs de transporte no Brasil têm renegociado substancialmente e com uma alta frequência.
Nossas análises mostram uma alguma fraqueza no planejamento (já que muitos eventos de renegociação
ocorreram devido a mudanças em contratos e projetos, juntamente com atrasos administrativos). Isso
significa que os projetos geralmente são desenvolvidos sem planejamento cuidadoso, com vários
processos administrativos ainda não concluídos (por exemplo, obtenção de permissões e aprovações).
Há também espaço para melhorar o processo de licitação, uma vez que essas renegociações mostraram
alguma evidência de falta de concorrência durante o processo.
Além disso, o monitoramento da construção e operação das PPPs deve ser motivo de preocupação para as
autoridades públicas. Isto implica que a primeira implicação política é que as autoridades públicas
precisam melhorar os processos de planejamento , dado seu impacto na probabilidade de renegociação.

•
•

Discussão: Que lições e o que melhorar
na experiência do Brasil com PPP?

Vantagens/desvantagens
Vantagens

Desvantagens

Integração das várias fases do projeto

Custo de capital superior

Facilita soluções inovadoras

Fragilidade contratual - Renegociações

Reduz os custos/prazos de
desenvolvimento dos projetos
Atrai parceiros internacionais maiores e
mais capazes para o concurso
Permite que o Governo se foque na sua
tarefa principal

Captura do regulador e do gestor do
contrato

Liberta recursos públicos

Fenómeno de overspending

Assegura uma gestão aEva e dinâmica
das infraestruturas/serviços
Assegura uma seleção mais rigorosa dos
projetos

Dificuldade em prever a longo prazo

Desorçamentação

Elevados custos de transação

Special purpose vehicle
Nas PPP é habitual a criação de uma sociedade veículo ou SPV (Special
Purpose Vehicle) que é uma sociedade anónima ou com uma responsabilidade
limitada, e que é usada especiﬁcamente para o projecto em questão.
A criação de uma SPV trás a vantagem de diminuir o risco ﬁnanceiro da
empresa privada caso o projecto não tenha sucesso e não reduzindo o raEng /
credibilidade no mercado, não afectando assim ﬁnanciamentos de futuros
projectos. A criação desta enEdade facilita também o processo de alocação e
diversiﬁcação dos riscos.

Special purpose vehicle
§

SPV
§

§

Gestão da SPV

Concedente
Paga uma taxa
“unitária” mensal à SPV
durante a fase
operacional do projeto.

§

Fornece interface entre
o Concedente e as
empresas do consórcio.

§

Credores e investidores
Financiam o projeto e
mantêm interesse no seu
desempenho para garantir
que a dívida ou
investimento está
protegido.

§

Empresa de construção
Responsável pela
construção do
projeto.
Empresa de FM
Responsável pela
prestação de serviços
durante a fase
operacional do
projeto (reparações e
manutenções,
limpezas e catering).
Este trabalho pode
ser executado por
mais do que uma
empresa.

Outros contratados
(e.g. arquitetos, empresas
especializadas do setor)

Relacionamento entre a SPV e os demais intervenientes numa PPP (Fonte: NAO, 2008)

“Cebola contratual”
Documentos não ﬁnanceiros

Contrato de
concessão

“Cebola contratual”
Documentos não financeiros

Contrato de
concessão
Contrato de projecto
e construção

“Cebola contratual”
Documentos não ﬁnanceiros

Contrato de
concessão
Contrato de projecto e
construção

Contrato de O&M

“Cebola contratual”
Documentos não ﬁnanceiros

Contrato de
concessão
Contrato de projecto e
construção
Contrato de O&M

Programa de
seguros

“Cebola contratual”
Documentos ﬁnanceiros

Acordos diretos

“Cebola contratual”
Documentos financeiros

Acordos diretos
Contratos de
movimentação de
contas bancárias

“Cebola contratual”
Documentos ﬁnanceiros

Acordos diretos
Contratos de
movimentação de
contas bancárias

Contratos de
garan2as

“Cebola contratual”
Documentos financeiros

Acordos diretos
Contratos de
movimentação de
contas bancárias
Contratos de garan3as

Contratos de
ﬁnanciamento

“Cebola contratual”
Documentos ﬁnanceiros

Cash-flow waterfall
e cash sweep

“Cebola contratual”
Documentos ﬁnanceiros

Cash-ﬂow waterfall
e cash sweep
Validação dos
pagamentos

“Cebola contratual”
Documentos financeiros

Cash-flow waterfall
e cash sweep
Validação dos
pagamentos

Aprovação de
endividamento

“Cebola contratual”
Documentos ﬁnanceiros

Cash-flow waterfall
e cash sweep
Validação dos
pagamentos
Aprovação de
endividamento

Aprovação dos
orçamentos anuais

“Cebola contratual”
Documentos financeiros

Cash-ﬂow waterfall
e cash sweep
Validação dos
pagamentos
Aprovação de
endividamento

Contratos de
hedgning

Aprovação dos
orçamentos anuais

Estrutura

Concedente
CONTRATO DE
CONCESSÃO

Pacto social

Accionistas

Acordo
Parassocial
Acordo de
subscrição

SPV

Contrato de
ﬁnanciamento
Contrato de
garantia

Acordo de ACE
Contrato de empreitada

Empreiteiro

Contrato de O&M

Operador

Bancos

Fatores críticos para as PPP em
transportes
• Apoio, envolvimento e estabilidade política;
• Liderança forte desde o início;
• Disposição legais e regulamentares estabelecidas a priori;
• Organização, capacidade de gestão e experiência dos
serviços públicos;
• Integração das várias actividades ao longo do ciclo de vida
dos projectos;
• Normalização de procedimentos e contratos.

Fatores críticos para as PPP em
transportes
• Competitividade do procedimento de contratação;
• Avaliação cuidada e escolha fundamentada do
modelo de negócio;
• Alocação equilibrada de riscos;
• Mecanismos de remuneração e incentivos ao
desempenho de simples aplicação e fácil controlo;
• Independência fase a factores e entidades externas;
• Contexto económico-financeiro favorável.

Ideias-chave
PPP é uma modalidade complexa e com muitas
especiﬁcidades
Não é uma modalidade “one size ﬁts all”

Nas PPP o parceiro público não se pode demi8r das suas
funções
A gestão delega-se, a responsabilidade não

A transferência de riscos e competências para o sector privado não pode ser
acompanhada de um esvaziamento dos serviços do sector público
Uma parceria pressupõe esforço de ambas as partes

Ideias-chave
O parceiro público deve evoluir do seu papel de
fiscalização para um papel de acompanhamento e
controlo
PPP focam-se nos fins e não nos meios

As PPP implicam uma relação duradoura, um compromisso de
estabilidade do parceiro público e uma abordagem ao projecto de
whole-life cycle
PPP são um “casamento” a longo prazo

Organização e governo dos serviços
públicos
Modelos de prestação de serviços públicos:

•

Gestão directa pelo Estado;

•

Concessão a entidades privadas sob controlo público;

•

Entidades privadas especialmente reguladas –
Privatizações;

Privatizações

Introdução

Fonte: Cruz e Sarmento (2019)

Motivos
• Principais motivos para a privatização:
• Melhorar a eficiência
• Reduzir a pressão financeira sobre o setor público/ maximizar encaixes financeiros
• Maximizar receita / minimizar investimento
• Estimular o envolvimento do setor privado na economia
• Desenvolver novos modelos de negócio
• Facilitar a reestruturação de empresas (práticas de gestão e questões laborais)
• Melhorar práticas de gestão e promover a inovação

Restrições para o Estado
• Legais
• Ownership (em alguns países ou regiões há obstáculos legais à propriedade de ativos
públicos por parte de entidades privadas estrangeiras)
• Financeiras/económicas
• Falta de atratividade
• Políticas
• Dificuldade de aceitação de “menos Estado”
• Sociais
• Privatizações de empresas públicas podem redundar em layoffs ou perdas de direitos o
que gera contestação social

Dificuldades para o setor privado
• Instabilidade
• Política
• Regulatória
• Legal
• Económica

• Trust
• Dificuldade em repatriar divisas (investimento estrangeiro)

• Risco
• O perfil de risco por vezes não é adequado à remuneração
• Receitas
• Cambial
• Operacional
• Contestação
• …

Case study
O Caso da ANA Aeroportos de Portugal

Case study
• O modelo de privatização preconizado incluiu a venda, em conjunto, de todos os aeroportos. Na
realidade, não ocorreu uma venda direta dos aeroportos, mas sim do capital da ANA, que,
previamente, estabeleceu um contrato de concessão com o Estado.
• O contrato de concessão entre o Estado e a ANA para o desenvolvimento, financiamento, gestão e
operação do sistema aeroportuário nacional, em exclusividade, pelo período de 50 anos,
estabeleceu um regime de monopólio na operação dos aeroportos em Portugal.
• Este processo criou um dos poucos casos na Europa de uma rede aeroportuária privatizada em
regime de monopólio. A título de exemplo atente-se o caso de Londres, a privatização da BAA
estabeleceu um monopólio em Londres, onde os 4 aeroportos pertenciam à mesma empresa, o que
originou uma decisão da Autoridade da Concorrência que obrigou ao desmembramento do
monopólio (inicialmente 7 aeroportos), pela venda de um dos 4 aeroportos londrinos – Gatwick – a
que juntou posteriormente Edinburgh e Stansted, este último também em Londres.

Case study
• Nas últimas décadas, tem havido um aumento constante do envolvimento do setor privado no
desenvolvimento e gestão de sistemas aeroportuários através de contratos de longo prazo, ou
processos de privatização parcial / total (Oum et al., 2006).
• Vários países, como Itália, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, México, Portugal, Reino Unido e
Índia, privatizaram alguns ou todos os seus aeroportos, total ou parcialmente (Hooper, 2002;
Galeana, 2008).

Case study
• O caso da BAA é um exemplo de livro, não apenas porque foi um dos primeiros exemplos de
privatização de aeroportos, mas também por causa das preocupações em relação a antitruste e
poder de mercado (Bush e Starkie, 2014).
• Neste caso, a BAA foi forçada a vender três aeroportos - Gatwick, Stansted e Edimburgo - a
autoridade da cooncorrência britânica. Preocupações sobre o poder excessivo do mercado e a falta
de competição entre os aeroportos forçaram essa “separação pós-privatização”.
• Regulamentar um monopólio privado é extremamente complexo e a probabilidade de sucesso é
baixa.

Case study
• Houve modelos diferentes para a privatização de aeroportos (Cruz e Marques, 2013). Os autores
usam o termo “privatização” para se referir à gestão do setor privado de infraestrutura aeroportuária
e operações, e não estritamente o conceito de privatização material ad eternum.
• Em muitos casos, houve uma privatização total, enquanto em outros, uma concessão foi concedida
ao setor privado.
• Duas forças principais têm impulsionado a participação do setor privado nas operações
aeroportuárias: primeiro, uma necessidade crescente de investimentos nessa área, ao mesmo
tempo em que existem fortes restrições fiscais na maioria dos países [durante a primeira década do
século XXI, o mundo aeroportos exigiriam um investimento de US $ 250 bilhões (Spillers, 2000)];
em segundo lugar, e relacionado com essas restrições fiscais, a necessidade de os governos
obterem receitas “elevadas” vendendo ou concedendo concessões para infra-estruturas.

Case study
• Entre outros, destacamos vários benefícios das privatizações de aeroportos, tais como: estimular a
concorrência; melhorar a entrega do projeto; melhorar a eficiência (reduzindo assim os custos
para os usuários finais) e; reduzir a interferência política / administrativa na gestão comercial
dos aeroportos (Carney e Mew, 2003; Costas-Centivany, 1999; Poole, 1997 e Cruz e Marques,
2011).
• Com relação à questão da eficiência, vários autores encontraram evidências da maior eficiência dos
aeroportos totalmente privatizados (Boardman e Vinning, 1989; Hopper, 2002; Oum et al., 2008;
Gillen, 2011), e também os parcialmente privatizados. Aeroportos são menos eficientes do que os
públicos (Oum et al., 2008).
• A propriedade pública é suscetível à interferência política e é altamente burocrática (Benitez et al.,
2012), criando assim mais dificuldades para melhorar o desempenho operacional.

Margens
• No entanto, uma das principais motivações
para a privatização de aeroportos (se não o
primeiro e, às vezes, o único) tem sido o "cashin" do capital (Truit e Esler, 1996; Hooper,
2002).
• Os aeroportos estão entre os sistemas mais
valiosos da cadeia de valor do transporte
aéreo (Button et al., 2007) e são, portanto,
suscetíveis à estratégia de recuperação
financeira dos governos, particularmente
aqueles que exigem liquidez de capital (como a
maioria dos governos em 2007-2011 meio da
crise global e financeira, e ainda enfrentam
fortes restrições fiscais após a crise financeira).

Margens da cadeira de valor do Transporte Aéreo
(Fonte: Button, Costa e Cruz, 2007)

Aeroportos como monopólios
• A discussão sobre a privatização de aeroportos geralmente envolve uma discussão sobre
mecanismos de regulação e antitruste, dadas as características dos monopólios para muitos
aeroportos, particularmente os sistemas de aeroportos menores e médios (Humphreys et al., 2007;
Beesley e Littlechild, 1989). Starkie (2008) argumenta que a maioria dos aeroportos são
monopólios locais, mas não naturais.
• Os aeroportos podem evoluir para estruturas competitivas, como indústrias que competem em
mercados espaciais, o que significa que, para uma parcela significativa do mercado, as companhias
aéreas podem escolher aeroportos alternativos.
• Esta competição pode ser ainda maior sob o modelo de hub-and-spoke usado pela maioria das
companhias aéreas. No modelo hub-and-spoke, as companhias aéreas podem escolher o aeroporto
mais competitivo para servir como hub.

Motivações
• Esta reflexão aborda a privatização do sistema aeroportuário português que ocorreu em 2012.
Pretendemos discutir e clarificar as seguintes questões:
• 1) o que motivou o governo português a realizar esta privatização ?;
• 2) Como a proposta vencedora pagou um preço de prêmio substancial, qual foi o preço de
compra um preço potencial de monopólio para o setor privado ?, e;
• 3) Que outras motivações poderiam ter levado a Vinci a pagar por tal prêmio?

Contexto econômico
• Compreender o processo de privatização dos aeroportos portugueses exige uma visão geral do
quadro económico e político global.
• Em 2011, Portugal necessitou de ajuda financeira oficial (um programa de “resgate”) do Fundo
Monetário Internacional (FMI), dada a sua impossibilidade de cumprir as suas responsabilidades
financeiras.
• O FMI, a Comissão Europeia (CE) e o Banco Central Europeu (BCE) estabeleceram um acordo
com o Governo Português - o Memorando de Entendimento (MdE), estabelecendo os requisitos, em
termos de reformas, para sustentar a ajuda financeira.
• Entre as várias reformas públicas acordadas estava a privatização de empresas estatais, abrindo
para a iniciativa privada aquelas infraestruturas que ainda permaneciam sob a responsabilidade do
Governo, sendo uma delas o setor aeroportuário.

Contexto econômico
• Até 2012, Portugal era um dos poucos países da Europa onde o governo ainda era o único
proprietário, ou o principal participante do setor de transportes aéreos: tanto a transportadora
nacional de bandeira (TAP) como o proprietário e gestor do aeroporto (ANA).
• O MoU estabeleceu claramente como prioridade a abertura de empresas tradicionalmente
pertencentes ao governo para a iniciativa privada, particularmente no setor de transportes.
• O Memorando da Troika estabeleceu, entre vários objetivos fiscais, financeiros e orçamentais, que o
Governo seria capaz de levantar até 5.500 milhões de euros com a privatização de várias
empresas, incluindo a ANA e a TAP. A privatização da ANA em 2012 acaba representando mais
da metade desse valor.

Concurso
• O processo de privatização da ANA teve início no final de 2012 e foi concluído no início de
2013, com o contrato de venda a ser assinado com a operadora internacional VINCI.
• Foram 4 ofertas de licitação dos seguintes consórcios: Aeroporto de Zurique, Consórcio EAMA
(Corporação América), Consórcio Atlântico (Fraport AG / IFM) e Concessões Vinci, apresentadas
em 14 de dezembro de 2012.
• A minuta do contrato de concessão foi um dos elementos disponibilizados aos potenciais
investidores contatados na primeira etapa.
• Esses potenciais investidores puderam avaliar o documento e propor quais seriam as principais
mudanças necessárias para apresentar uma oferta vinculativa. Pode-se argumentar sobre o mérito
de tal abordagem. Normalmente, o contrato de concessão, bem como o modelo regulatório, são
definidos pelo governo e são usados pelos licitantes potenciais como restrições na definição de sua
oferta. O processo foi estruturado em um modelo de dois estágios.

Concurso
• O processo foi dividido em duas etapas:
• 1) uma primeira etapa inicial para avaliar o interesse potencial dos investidores;
• 2) após esta fase inicial, o Governo elabora uma pequena lista dos autorizados a prosseguir para a
segunda fase, e uma segunda fase, onde o processo de venda realmente ocorre.
• Os critérios de seleção foram: preço indicativo; robustez dos negócios; termos do contrato de
concessão proposto; capacidade financeira e; plano estratégico. Mas o principal critério de
premiação foi o preço e as condições de pagamento.
• O desenho de um processo de licitação baseado essencialmente no valor oferecido, e utilizando o
modelo de negociação individual com potenciais licitantes levantou algumas questões. A alienação
da ANA não foi apenas um processo de venda de uma empresa pública, uma vez que a ANA já
detinha a concessão para a gestão e operação do sistema aeroportuário português. O governo
argumentou que a negociação individual permitia a maximização e aceleração do preço de venda,
facilitando assim o cumprimento do Programa de Assistência Financeira e Econômica assinado com
a UE, o FMI e o BCE.

Concurso
• Como resultado do processo de licitação, foram apresentadas 4 ofertas vinculativas, variando de
2.000 a 3.080 milhões de euros, ou, em termos do valor ofertado como múltiplo do EBIDTA, entre
10,2 e 15,3.
• A Tabela seguinte resume os resultados.

Bidder
Vinci
Fraport
Corporación America
CCR/Zurich

Value offered
(million Euros)
3,080
2,442
1,408
2,000

Value offered
(as EBIDTA
multiple)
15.3
12.1
7.0
9.9

Concurso
• A análise dos valores oferecidos (como um múltiplo do EBIDTA) mostra uma diferença significativa
entre as ofertas.
• O vencedor do leilão (Vinci) apresentou uma proposta 26% maior do que a próxima melhor oferta.
Há alguma evidência de que a maldição do vencedor em leilões para transporte é relativamente
comum (Gruyer & Lenoir, 2003; Athias & Nunes, 2009), devido à grande competição, incerteza ou
probabilidade de renegociação futura.
• Essa oferta excessivamente otimista ou aparentemente agressiva não é, no entanto, um caso de
“winners curse”.
• Havia vários aspectos dessa privatização que levaram a Vinci a poder oferecer mais do que os
outros concorrentes. O crescimento significativo no tráfego e o correspondente aumento nas taxas
aeroportuárias mostram evidências de que não há um fenômeno de maldição dos vencedores
(winners’ curse) neste exemplo.

Airport

Concurso
• A Tabela 3 apresenta o valor das principais transações
no setor aeroportuário desde 2010.
• Essas transações possuem operações distintas:
vendas parciais; vendas completas; PPP; concessões;
No entanto, os valores representam a avaliação
implícita feita ao aeroporto (ou ao negócio
aeroportuário).
• Comparando as Tabelas 2 e 3, é possível destacar
que a Vinci foi a única concorrente que ofereceu um
valor superior à média das transações múltiplas do
EBIDTA ocorrida em 2012. As outras 3 concorrentes
apresentaram propostas significativamente inferiores à
média daquele ano.

Gatwick
Ghangi Airports
Gatwick
Naples
Copenhagen
Brussels
BAA
F2i
TAV
Edinburgh (by BAA)
Puerto Rico
BAA
Newcastle
BAA
ANA
F2i
Stansted (by BAA)
Gemina
Hochtief Airports
AdP
Belfast and Stockholm
Luton
HAH
ISG
Ljbiana
Bristol
ISG
Aberdeen, Glasgow,
Southampton
Vienna
Greek regionals
Toulouse

Transaction
year
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014

EBIDTA
multiples
9.1
11.7
9.5
13.3
15.1
11.1
11.3
16.5
16
13.1
16.3
13.1
16.3
13.6
15.3
8.3
15.6
11.5
15.1
10.4
10.9
10.9
12.4
14.2
22.1
18.4
12.4

2014

15

2014
2015
2015

9.8
21.3
18.1

Average EBIDTA
multiples (same year)
10.1

12.7

15.0

11.9

15.3

19.7

Contexto regulatório e contrato de
concessão
• A decisão foi privatizar primeiro a ANA e depois a TAP.
• A privatização da ANA foi condicionada por duas mudanças institucionais e regulatórias:
• 1 - a revisão e clarificação do modelo regulatório, e;
• 2 - a celebração de um contrato de concessão entre a ANA e o Estado Português para formalização
contratual do direito do primeiro de operar os aeroportos portugueses.
• Antes da privatização, um novo modelo regulatório foi implementado. O novo modelo é um modelo
de “single till” (onde não há distinção entre receitas aeronáuticas e não aeronáuticas) e possui um
mecanismo de preço máximo, estabelecendo a receita média máxima por passageiro (price-cap).

Contexto regulatório e contrato de
concessão
• A receita máxima por passageiro é variável e está ligada à evolução esperada dos
passageiros. Uma previsão da linha de base é usada como referência e, se o tráfego real
estiver acima da referência da linha de base, a receita máxima por passageiro permitido
poderá aumentar, se estiver abaixo, e o limite da receita será diminuído.
• O limite de preço é indexado ao CPI e o fato de que os encargos permitem aumentar quando o
tráfego aumenta, tem o princípio subjacente de que não há economias de escala, o que pode ser
discutível.

Contrato de concessão
• Principais características do contrato de concessão
Contract main features
Duration
Maintenance and operation
Capacity increases
Environmental risk (construction and operation)
Fiscal risk
Financial
Risks
Revenue sharing with the government

Future expropriations

Description
50 years
(with possibility to extend if, for example, a new
airport is built)
Fully allocated to ANA
Fully allocated to ANA
Fully allocated to ANA
Fully allocated to ANA
Fully allocated to ANA
1% of annual revenues, up to year 15
2% of annual revenues, between years 16 and 20
3% of annual revenues, between years 21 and 25
4% of annual revenues, between years 26 and 30
5% of annual revenues, between years 31 and 40
10% of annual revenues, between years 41 and
50
Fully allocated to ANA

Contexto regulatório e contrato de
concessão
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Figura 2 – Crescimento nos aeroportos nacionais (1970-2016; 1970=100; Fonte: Pordata)
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Contexto regulatório e contrato de
concessão
• O modelo adotado em Portugal levanta dúvidas sobre o real benefício da criação de um monopólio
privado. Ademais, o modelo de regulação económica adotado no caso português, prevê que à
medida que o número de passageiros aumente, face a um valor de referência, o concessionário
pode aumentar as tarifas, o que tem originado vários aumentos e de valores como expressivos.
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Evolução das tarifas
Evolução das tarifas passageiros e aeronaves
•

As tarifas aeroportuárias tiveram aumentos muito acentuados desde a privatização (entre 2013 e 2019)

Tanto para passageiros:
• entre 42,0% e 97,3% em Lisboa
• entre 12,8% e 45,7% no Porto
LISBOA
Schengen
Passageiros
Intra-EU
origem destino
Internacional

PORTO
Schengen
Passageiros
Intra-EU
origem destino
Internacional

Como para aeronaves:
• entre 17,1% e 74,5% em Lisboa
• 7,1% no Porto

2013

2019

7,78 €
9,92 €
13,21 €

11,05 €
19,57 €
19,57 €

2013

2019

8,10 €
10,57 €
14,41 €

9,60 €
15,40 €
16,26 €

LISBOA
Aeronaves com mais de 14 toneladas
Preço por
tonelada

2014

2019

1,64 €
6,55 €

1,92 €
11,43 €

2014

2019

Até 24h

24,36 €

28,58 €

acima de 72h

97,44 €

169,93 €

2014

2019

1,54 €

1,65 €

Até 24h
acima de 72h

LISBOA
Aeronaves até 14 toneladas
Preço por
24h ou
fração

PORTO
Todas as aeronaves (preço por tonelada e
por 24h ou fração)
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Motivações do governo
• O primeiro argumento foi o MoU assinado entre Portugal e a “Troika”. Este acordo determinou, entre
vários objetivos fiscais, financeiros e orçamentais, que o Governo poderia levantar até 5,5 mil
milhões de euros com a privatização de várias empresas, incluindo a ANA e a TAP.
• Este objetivo deve ser cumprido em maio de 2014, quando o programa de resgate estava previsto
para terminar. Também foi estabelecido que o governo iria ainda mais longe com esse esforço, se
possível.
• O MoU também foi explícito quanto à necessidade de acelerar o programa de privatização. Não
havia muitas empresas para privatizar, e a ANA era a maior empresa que ainda permanecia como
estatal. Portanto, o primeiro argumento é que um valor de venda menor poderia ter comprometido
esse objetivo. Isso nos leva ao segundo argumento.

Motivações do governo
• O programa foi submetido a uma avaliação trimestral pelos credores internacionais. Cada avaliação
positiva foi seguida pelo pagamento de uma nova parcela de dinheiro. Portanto, era vital que o
governo português atingisse rapidamente esse referencial em relação à privatização.
• É importante ressaltar que este foi um ponto de referência crítico, e esse fracasso teria criado uma
armadilha na execução do programa.
• O terceiro argumento era que um aumento no valor da empresa reduziria as necessidades de
financiamento do governo, reduzindo assim a pressão da emissão de dívida pública nos mercados
financeiros.
• Uma evidência final é que esta privatização foi impulsionada principalmente pelos propósitos
orçamentários estabelecidos pelos credores internacionais dessa meta para o governo português.
• Do ponto de vista teórico, faria mais sentido primeiro privatizar a companhia aérea e depois o
gerente do aeroporto - ANA. Desta forma, o comprador deste último poderia ter uma imagem mais
clara de onde a privatização do primeiro levaria o mercado. No entanto, o governo decidiu privatizar
a ANA primeiro, em 2013, e a TAP, mais tarde, em 2015.

Motivações do investidor
• Voltando ao caso da licitante vencedora, a Vinci é
uma empresa que já estava presente no setor de
infraestrutura em Portugal. Uma das participações da
Vinci é a Lusoponte, que opera as passagens de
Lisboa sobre o rio Tejo (ponte 25 de abril e ponte
Vasco da Gama), que ligam a margem norte à
margem sul.

Motivações do investidor
• O modelo de concessão da Lusoponte garante a
exclusividade das travessias do Tejo na área
metropolitana e transfere o risco de tráfego para a
concessionária. Isto significa que qualquer aumento
substancial no tráfego entre os dois bancos beneficia
a Lusoponte e, indiretamente, a Vinci.

Motivações do investidor
• Este foi um importante fluxo de receitas a considerar aquando da licitação da ANA, uma vez que
qualquer solução a médio e longo prazo para aumentar a capacidade aeroportuária em Lisboa será
baseada na margem sul, através da utilização de uma base militar, conforme discutido
anteriormente.
• O impacto do aumento de tráfego sobre a ponte Vasco da Gama, deverá ser entre 50% e 200%
deverá ser esperado, o que pode representar um aumento de receita para a Lusoponte de cerca de
6 a 22 milhões de Euros por ano, considerando o valor de pedágio existente de 1,70 Euros para
veículos leves.
• Isso potencialmente adicionaria de 1 a 1,5 múltiplos EBIDTA em termos de avaliação potencial.

Motivações do investidor
• O prêmio financeiro oferecido pela Vinci resultou de outros fatores além do prêmio de monopólio.
Nós identificamos três principais motivações.

Motivações do investidor
• Outra das motivações foi uma decisão do grupo Vinci (que é uma empresa grande e
multinacional em construção e serviços públicos) de expandir suas atividades para o negócio
aeroportuário. Até esta operação, a presença da Vinci na gestão de aeroportos era marginal em
termos de operações do grupo.
• Neste caso específico, Vinci utilizou a ANA como porta de entrada para o setor aeroportuário. Antes
de 2012, o grupo Vinci tinha apenas uma pequena presença no setor aeroportuário, sendo
principalmente um operador regional francês.
• Em 2011, o grupo tinha 11 aeroportos, quase todos localizados na França, mas fora de Paris. As
receitas totais foram de 150 milhões de euros, com um total de 8,5 milhões de passageiros. Depois
de 2012, a Vinci iniciou um programa de expansão extremamente rápido e ambicioso para a gestão
de aeroportos em todo o mundo.

Motivações do investidor
• Atualmente, segundo a empresa, é o quinto maior operador aeroportuário do mundo. A ANA
comprou competências e conhecimentos em todas as áreas do negócio aeroportuário, em:
desenvolvimento, financiamento; edifício e; aeroportos em operação. Isso alavancou a capacidade
de investimento, a rede internacional e o know-how.
• Além disso, permitiu à Vinci otimizar a gestão das infraestruturas aeroportuárias existentes e
realizar extensões de instalações e novas construções.

Motivações do investidor
• Vinci tem agora 46
aeroportos, em 12 países,
e mais de 240 milhões de
passageiros.

Conclusões
• A privatização dos aeroportos é uma tendência mundial irreversível.
• A maioria dos governos que optaram pela privatização invocou a superioridade da gestão privada
sobre a gestão pública, o que resulta na melhoria dos níveis de eficiência dos aeroportos,
aumentando o bem-estar social.
• A realidade é muito mais complexa. Os aeroportos oferecem uma solução rápida de
arrecadação de receita, que, dadas as dificuldades que os governos enfrentam com os
orçamentos públicos, oferece uma opção política atraente, e uma forma de financiar os
investimentos que os aeroportos necessitam.

Privatização dos aeroportos no Brasil
• Principais objetivos do Governo?
• Principais resultados?

