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Plano de Voo:

� Teoria de contratos e a literatura: aspectos de primeira ordem

� Casos à luz da teoria

� Propostas de políticas



Literatura: Cinco Grandes Temas:

� Assimetria de informação

� Competição

� Provisão de incentivos para esforço

� A opção real usualmente dada a vencedores

� Agência comum (múltiplos principais)



Teoria de Contratos Padrão: Breve Descrição

� Assimetria de Informação: con�ito principal:

� Extração de renda versus e�ciência

� Informação dá renda a agentes

� Rendas serão reduzidas se distorções forem introduzidas

� Como fazê-lo num leilão?

� Leiloar incentive contracts



Teoria de Contratos Padrão:

Para um dado arranjo contratual ex-post:

� Con�ito será MENOR quanto MAIS competição ex-ante houver

� Estimular competição é chave!



Incentivos Para Esforço Não Observável:

Primeiro tipo de con�ito:

� Divisão de Risco versus Provisão de Incentivos

� Divisão de risco ótima segura agente em excesso

� Por que se esforçar?

� Mas por que se preocupar com risco do agente:

� Taxas de retorno demandas



Incentivos Para Esforço Não Observável:

Segundo tipo de con�ito:

� Limitação de pagamentos e provisão de incentivos

� Limites no poder dos pagamentos di�culta provisão de incentivos

� pode gerar "opção real": abandono ou renegociação



Múltiplos Principais

� Custos similares à dupla-marginalização

� Podem ser interpretados como custos de coordenação



Design-Build:

� Contratação integrada (Design-Build projects):

� Construtora também responsável pelos projetos básico e executivo

� "Construtor dá a solução de engenharia"



PPPs:

� Empacotamento ("bundling") de construção e operação

� Internalizar benefícios de investimentos entre estágios

� Especialmente útil quando alguma forma de qualidade do serviço é
monitorável

� Incentivos baseados em produto



Casos avaliados:

� Ferrovia Transnordestina

� Termelétrica Canditota III (ou Fase C)

� Metrô de Salvador

� BRT Eixo Sul

� Usina Hidrelétrica Teles Pires

� Pavimentação da BR-163



Os casos à luz da literatura:

� Ausência de uso de contratação integrada (à exceção de Candiota)

� Ausência de "empacotamento" de construção e operação

� Extenso exercício das opções de postergar entrega, renegociar e abandonar
(e.g., BR-193)

� Sujeição a múltilpos principais

� Especialmente relevante em questões ambientais

� Pouca competição nos estágios de licitação



Sugestões de política:

� Sempre que possível, "empacotar estágios" e prover incentivos baseados
em produto, não insumos

� Contratação integrada e PPPs (integração construção e operação)

� contratar a entrega de "serviços de infraestrutura"



Sugestões de política:

Esforço de monitoramento dos órgãos de controle:

� Deve ser concentrado na �scalização de prazos e qualidade dos bens e
serviços providos

� Incentivos baseados em produto (e.g., penalidades, bônus pro cumpri-
mento de prazos)

� Oposto do que ocorre hoje (conforme um dos capítulos) com enorme mo-
bilização de audiores em auditorias de conformidade

� Incentivos via monitoramento de insumos ("controle")



Sugestões de política:

Quando não for possível empacotar e/ou unitizar contratos (e.g., geração e
distribuição):

� Alinhar os interesses dos diferentes agentes;

� Cláusulas que repassem aos concessionários ou contratados:

� Penalidades por atrasos (que contaminam o cronograma e tornam
inócuos os avanços nos contratos-irmãos)

� Bônus por cumprimento antecipado de prazos.



Sugestões de política:

� Instituir seguro de desempenho mandatório com cobertura signi�cativa

� Aumentar garantias

� Complementares e cumprem papel de eliminar opção.

� Sistema efetivo de pré-quali�cação baseado em desempenho



Sugestões de política:

� Alocar todo e qualquer risco não gerenciável a orgão públicos

� Alternativamente, remunerar todo e qualquer risco regulatório (ampla-
mente de�nido).



Sugestões de política:

� Uni�car uma dada dimensão de interesse social (e.g., ambiental) num único
principal

� Reduz custos de coordenação (e percepção de risco regulatório).



Sugestões de política:

� Monitoramento mais intenso pelo CADE antes e durante licitações rele-
vantes

� Ajuda na indução de competição

� Abertura do mercado brasileiro de serviços de engenharia a empresas es-
trangeiras.



OBRIGADOS!


