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1 INTRODUÇÃO

A infraestrutura econômica do Brasil, notadamente a de transportes e logística, é 
insuficiente para propiciar maior dinamismo econômico e ampliar o bem-estar da 
sociedade. Como apontado por Campos Neto, Conceição e Romminger (2015,  
p. 362), “há muito se reconhece a importância de uma infraestrutura econômica 
adequada para a geração de um ambiente propício ao desenvolvimento”, com diver-
sos trabalhos que discutem a relevância do tema na provisão de insumos produtivos, 
no crescimento econômico e na redução da desigualdade social. Investimentos em 
infraestrutura ampliam a capacidade de abastecimento e escoamento da produção 
e melhoram a produtividade total dos fatores (PTF), ao tornar mais rentáveis os 
investimentos produtivos, os quais aumentam a eficiência do sistema econômico.

Diversos estudos empíricos demonstram correlação positiva entre investimen-
tos em infraestrutura e aumento tanto da produção quanto da produtividade da 
economia. Campos Neto, Conceição e Romminger (2015) fazem um resumo dos 
principais estudos, nos quais se infere que a cada 1% de aumento do investimento 
em infraestrutura se obtém entre 0,34% e 0,49% de aumento na PTF. Também 
foram evidenciados impactos sobre o produto interno bruto (PIB) de diversos 
países, o que indicou 0,4% a 0,6% de aumento no PIB para cada 1% de aumento 
nos investimentos em infraestrutura. Tais efeitos ocorreriam no curto prazo, pelo 
aumento de demanda de insumos para as obras, mas principalmente no médio e 
no longo prazo, pela redução dos custos de transação, do aumento da capacidade 
produtiva e da maior produtividade. 

Campos Neto, Conceição e Romminger (2015) ainda fazem análise dos 
investimentos públicos em infraestrutura de transporte inter-regional, apenas 
uma parte da infraestrutura econômica, e sua relação com o aumento de PIB. 
Com base nos dados desses investimentos e do PIB brasileiro de 1995 a 2012, 
encontraram a elasticidade de longo prazo em 0,032, isto é, para cada 1%  
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de aumento no investimento público em infraestrutura de transporte, obter-se-ia  
aumento de 0,032% do PIB. Apesar de aparentemente pequeno, os autores 
ressaltam que, segundo os valores de 2012 – PIB em R$ 4,59 trilhões e inves-
timento público em transportes em R$ 13,52 bilhões –, 1% de aumento nesse 
investimento (R$ 135,2 milhões) geraria, no longo prazo, acréscimo no PIB de 
R$ 1.468,3 milhões, “cerca de onze vezes o investimento inicial em infraestru-
tura” (Campos Neto, Conceição e Romminger, 2015, p. 386). Como os diversos 
planos governamentais estimam a necessidade de investimentos em infraestrutura 
de transporte em valores acima de R$ 100 bilhões, pode-se imaginar o efeito 
no PIB. Mantendo a mesma relação, teríamos aumento no PIB em algo como 
R$ 1,1 trilhão, 17% em relação ao PIB brasileiro em 2016. Trata-se de impacto 
potencialmente gigantesco, mas vale lembrar que esse é o efeito acumulado de 
tal investimento, diluído em vários anos, e que, para se manter o crescimento 
do PIB em taxas elevadas, o investimento em infraestrutura deveria se repetir. 
Além disso, como temos grandes carências de infraestrutura, especialmente 
de transportes, os impactos no PIB tendem a ser elevados, mas, à medida que 
conseguirmos reduzir nosso atraso em relação à infraestrutura dos países desen-
volvidos, os efeitos tenderão a ser menores.

Os efeitos benéficos dos investimentos e a insuficiência do nosso estoque de 
infraestrutura são reconhecidos pelos governantes, por isso, a maioria dos gover-
nos buscam, em maior ou menor grau, implementar programas de investimento 
em infraestrutura. Em geral, os planos governamentais consideraram a execução 
direta das obras de infraestrutura via orçamento fiscal, dada a possibilidade de mais 
rápida efetivação. O plano mais emblemático, nos anos recentes, foi o Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 2007, durante período em que 
o governo federal contava com algum superavit fiscal. Com a restrição financeira 
atenuada, diversos projetos de investimento em infraestrutura foram iniciados, 
porém muitos tiveram problemas durante sua execução, o que evidenciou diversas 
fragilidades no processo. 

Gomide et al. (2016) elencam como principais causas da baixa efetividade 
dos investimentos públicos em infraestrutura nesse período estas: i) fragilidades 
do planejamento, da elaboração e da avaliação dos projetos; e ii) modelos de con-
tratação e desenho licitatório deficientes. Diversos problemas encontrados durante 
as obras, como interferências físicas com outros projetos e áreas ambientalmente 
sensíveis, custos não previstos e impactos sociais locais, poderiam ter sido previstos 
e/ou evitados nas fases de planejamento, ou devidamente endereçados nos contratos 
de construção. Dentre os projetos analisados, percebeu-se ligeira melhor execução 
quando eles eram executados via concessão, em que parceiro privado assumia o 
projeto, a construção e a operação da infraestrutura. Aparentemente, os investido-
res privados só assumiam tal responsabilidade em projetos com maior maturidade, 
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em que o processo de planejamento tivesse sido mais bem elaborado. Entretanto, 
o modelo de contratação via concessão não está imune a problemas, e há alguns 
casos que sofrem dos mesmos atrasos e de aumento de custos ocorridos em proje-
tos executados via contratação de obra pública tradicional. Repartição indevida de 
riscos, o que implica o governo assumir riscos que deveriam ficar com o concessio-
nário, e vice-versa, e não alinhamento de incentivos do contratado aos interesses do 
contratante (governo) foram as principais características encontradas nesses casos.

Em 2012, o governo federal lançou o Programa de Investimento em Logística 
(PIL), com diversos investimentos previstos em infraestrutura de transportes. Di-
ferentemente do PAC, os projetos seriam efetuados via concessões, na tentativa de 
superar os problemas de execução vistos nos projetos do programa anterior e também 
não comprometer o orçamento fiscal, que já dava sinais de perda de capacidade para 
fornecer os recursos financeiros necessários. Mesmo assim, as obras anunciadas não 
saíram do papel, em sua maioria, devido à falta de estudos e projetos maduros o 
suficiente para os investidores se aventurarem em tais empreendimentos, além da 
falta de clareza em alguns riscos e garantias colocadas nos modelos de concessão 
propostos. De lá para cá, muitos desses estudos e projetos foram elaborados, com 
alguns empreendimentos já repassados à iniciativa privada. Mas a maior parte ainda 
não foi licitada, com modelos de concessão que ainda precisam de ajustes para 
atrair os investidores privados, o que amplia nossa necessidade de infraestrutura 
econômica adequada.

Além da enorme carência, a ampliação de investimentos em infraestrutura 
seria, hoje, o principal mecanismo para retomar o crescimento econômico do país, 
ao promover a demanda por insumos e trabalho, com seus efeitos multiplicadores. 
Porém, com a crise fiscal, não há recursos públicos para se tocar tais investimentos 
via execução direta. A alternativa é, então, fazê-los via iniciativa privada, por meio 
de concessões e parcerias público-privadas (PPPs). 

Mas tal alternativa não é também de rápida implementação. Nos moldes usa-
dos no passado recente, o financiamento era majoritariamente via bancos públicos, 
com recursos fiscais, que não estão mais disponíveis. As licitações eram ganhadas, 
em geral, por grupo pequeno de grandes empreiteiras, atualmente envolvidas em 
escândalos de corrupção e sem condições técnicas e financeiras de entrar em novos 
projetos. Para se retomar o programa de concessões em tal cenário, será necessário 
alterar uma série de regras, de modo a ampliar a participação de novas empresas, 
inclusive estrangeiras, e reduzir a necessidade de financiamento via bancos públicos. 

Mas isso deve ser feito sem prejudicar o Estado e seus contribuintes. Pelo 
contrário, com maior concorrência e transparência na alocação de recursos pú-
blicos, tais reformas devem melhorar a posição do Estado em relação às empresas 
construtoras e operadoras de infraestrutura, devido à maior eficiência na provisão 
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da infraestrutura e redução de mecanismos indevidos de apropriação de rendas 
públicas (rent seeking). Algumas adequações já estão sendo tomadas pela secretaria 
do Programa de Parcerias de Investimento, as quais, em geral buscam a adoção 
de boas práticas consagradas em programas de concessão. Há, porém, adequações 
necessárias mais específicas da legislação brasileira, bem como oportunidades de 
melhorias ainda pouco exploradas na experiência internacional. Dentre as alterações 
que consideramos interessantes explorar, podemos citar as seguintes.

1) Adoção de modelo de PPP no formato de concessão patrocinada (como 
definida no § 1o do art. 2o da Lei no 11.079/2004 – Lei das PPPs), com 
contraprestação fixa do governo ao concessionário e cobrança de outorga 
variável com a demanda, como proposto em Pompermayer e Silva Filho 
(2016). Esse modelo permite: i) reduzir o risco de demanda transferido 
ao parceiro privado, que acaba por ter pouca influência sobre esse risco 
em infraestruturas de transporte; ii) criar mecanismo de subsídio cruzado 
entre concessões superavitárias e deficitárias via fundo garantidor, em 
que a receita (do governo) da cobrança de outorga financia (ao menos 
em parte) a contraprestação paga aos concessionários; e iii) reduzir a ne-
cessidade de dar subsídios via financiamento e de defini-los previamente 
ao edital de licitação, devido à menor importância da demanda no fluxo 
de caixa do concessionário, pois o tamanho do subsídio será definido, 
endogenamente, na licitação pelo menor valor da contraprestação fixa 
exigida pelo concessionário.

2) Cobertura de risco cambial como forma de facilitar o financiamento 
dos projetos em moeda estrangeira. Uma possibilidade é atrelar parte 
da receita do concessionário ao câmbio. Com isso, o concessionário terá 
mais facilidade de emitir debêntures e/ou obter financiamento bancário 
em moeda estrangeira, e, com isso, aproveitar a menor taxa de juros no 
exterior. Para não onerar os usuários, propõe-se que a contraprestação 
proposta no item anterior seja usada para isso. Essa proposta não depende 
da adoção completa da proposta do item 1, e pode ser usada em qual-
quer PPP com contraprestação paga pelo governo. E, para não onerar o 
Tesouro, o fundo garantidor poderia aplicar seus recursos também em 
moeda estrangeira, e já fazer hedge cambial dos compromissos de paga-
mento das contraprestações.

3) Adequar exigências de estabelecimento de pessoa jurídica no Brasil, como 
integralização de capital, e experiência em projetos anteriores para que 
mais empresas estrangeiras possam participar das licitações. Em subs-
tituição às exigências de capacidade técnica e financeira normalmente 
exigidas, propõe-se o uso de seguros-garantia de proposta e desempenho 
das obras, como já adotado em países desenvolvidos.
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4) Definição de tarifas com base em benefícios privados dos usuários de 
sistemas de transporte. Essa medida deverá reduzir as diferenças de tari-
fas entre concessões distintas, apesar de prestarem serviços semelhantes. 
Assim, concessões com alta viabilidade privada, as quais, via concessão 
simples por menor tarifa, levariam a tarifas muito baixas, poderão pagar 
maior valor de outorga, e retornar parte dos recursos públicos usados na 
sua construção inicial. E as concessões de baixa viabilidade, via concessão 
simples, não terão tarifas tão elevadas, pois adicionarão pagamento por 
disponibilidade (contraprestação), feito pelo poder concedente.

Algumas medidas podem ser adotadas enquanto o país não garante a estabilidade 
macroeconômica e a política necessárias para reduzir a necessidade de garantias dadas 
pelo Estado aos potenciais investidores. Por exemplo, a cobertura de risco cambial 
não seria necessária se a taxa de câmbio não sofresse oscilações tão fortes devido à 
instabilidade macroeconômica do país. Com a estabilidade fiscal almejada, esse risco 
deixará de ser percebido como relevante, e poderá ser assumido pelo parceiro privado. 
Da mesma forma, com maior responsabilidade e estabilidade fiscal, a necessidade de 
garantias quanto ao pagamento das contraprestações, pelos governos, em concessões 
administrativas e patrocinadas, deverá se reduzir. Com regras claras e estabilidade dos 
orçamentos fiscais, os governantes deverão honrar os pagamentos assumidos em tais 
projetos, e isso reduzirá o risco percebido pelos investidores privados.

No restante do capítulo, é feito um detalhamento das propostas. Na seção 2, 
apresenta-se um modelo de PPP com cobrança de outorga variável com a demanda 
e a contraprestação fixa, aplicável, em princípio, a qualquer tipo de infraestrutura em 
que seja possível a cobrança de tarifas aos seus usuários. Esse mecanismo permite o 
compartilhamento do risco de demanda entre concessionário e governo. Se o reajuste 
de ao menos um desses parâmetros, outorga ou contraprestação, for atrelado à variação 
cambial, faz-se também o compartilhamento de risco cambial. Ainda na seção 2, se 
discute a possibilidade de definição de tarifas com base nos benefícios privados que os 
usuários obtêm ao usufruir de melhores infraestruturas, tendo como exemplo o caso das 
rodovias. Na seção 3, discute-se como as exigências de capacidade técnica e financeira 
afetam a concorrência nos certames sem necessariamente protegerem a administração 
pública de não receber os serviços contratados. Com fundamento nessa análise, propõe-
-se a utilização de seguros-garantia, tanto de proposta quanto de execução, para essas 
exigências, com a avaliação de algumas vantagens e dificuldades possíveis na imple-
mentação da proposta. Por fim, a seção 4 descreve modelo dinâmico de apreçamento e 
alocação de riscos em projetos de infraestrutura. Esse modelo servirá como ferramenta 
de apoio ao desenho dos mecanismos de compartilhamento de riscos e definição de 
garantias, por parte do governo, em concessões de infraestrutura. Ao permitir avaliar 
o quanto os investidores podem pagar por mitigações de riscos específicos, o governo 
poderá avaliar os custos das garantias em comparação à redução de taxa de retorno 
exigida pelos investidores, e assim calibrar sua forma e seu montante.
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2  MODELO DE PPP PARA COMPARTILHAMENTO DO RISCO DE DEMANDA E 
DO RISCO CAMBIAL, E DEFINIÇÃO DAS TARIFAS COM BASE EM BENEFÍCIOS 
PRIVADOS DOS USUÁRIOS

2.1 Exemplo de tarifas para uso de rodovias federais

A recente crise fiscal deixou evidente a necessidade de repensar os gastos públicos e seu 
financiamento. É crescente a demanda por serviços e políticas públicas. E a já elevada 
carga tributária, para países de renda média, retira recursos essenciais da economia, o 
que dificulta o crescimento. Atender a todos os anseios da população mediante gastos 
públicos não é mais sustentável por meio da arrecadação de tributos. Será necessário 
priorizar as políticas e os serviços públicos que serão custeados diretamente pelo or-
çamento fiscal. Para os que não forem priorizados, algum meio de autofinanciamento 
deverá ser elaborado, caso seu provimento ainda seja considerado pertinente.

Um dos serviços, atualmente bancado pelo Estado, porém potencialmente 
passível de ser autofinanciado por seus beneficiários, é o provimento da infraestru-
tura rodoviária inter-regional. Diversos trechos de rodovias, federais e estaduais, 
já foram, de fato, concedidos à operação privada, com cobrança de pedágio dos 
usuários. Nessas concessões, os pedágios cobrem os investimentos e os custos de 
operação e manutenção, e os usuários financiam, ao menos em parte, a provisão 
do serviço. Ocorre, porém, que a maioria das rodovias que teriam volume de 
tráfego para gerar receita com pedágio suficiente para arcar com todos os custos 
envolvidos já foi concedida. Além disso, muitas das já concedidas contaram com 
subsídios governamentais, no afã de atrair mais concorrentes para as licitações, que 
acabaram reduzindo a parcela dos custos financiada pelos usuários.

A malha rodoviária federal ainda não concedida tem sua operação e sua ma-
nutenção bancadas pelo orçamento fiscal, ou seja, custeadas pelos tributos de toda a 
sociedade, usuários ou não das rodovias. Os gastos médios anuais do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), apenas com recuperação e manu-
tenção da malha rodoviária federal (não concedida), são de mais de R$ 8 bilhões. 
Ainda assim, são gastos insuficientes para manter as vias em padrão de qualidade 
aceitável, com vários trechos com limitação de capacidade, buracos e sinalização 
precária, o que gera congestionamentos, desgaste excessivo dos veículos, aumento 
do consumo de combustível e acidentes. Os usuários acabam sendo os principais 
prejudicados pela qualidade ruim das rodovias. Nas concedidas, mesmo pagando 
pedágio, os usuários ficam satisfeitos com a melhor qualidade.

Com o aperto fiscal, o montante de recursos destinados à manutenção de 
rodovias tende a reduzir, como já ocorreu em 2015. Mas o que fazer para financiar 
os gastos com manutenção e operação das rodovias sem tráfego para gerar receita de 
pedágio suficiente para isso? Este estudo propõe modelo de concessão patrocinada 
aplicável a toda a malha rodoviária federal pavimentada. A proposta se baseia em 
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valores de pedágio associados aos benefícios privados dos usuários, ao usufruírem 
de rodovias de melhor qualidade; em pagamento pela disponibilidade da via com 
determinado padrão de qualidade, a ser feito pelo governo ao concessionário; e em 
cobrança de outorga atrelada ao volume de tráfego, como percentual do pedágio 
pago, o que propicia subsídio cruzado entre trechos, como ocorre em muitas 
indústrias de rede.

O gráfico 1 apresenta os resultados de custo operacional e custo de tempo 
para o automóvel em rodovia de pista simples, nas quatro condições de pavimen-
to (péssimo, mau, regular e bom), e em rodovia de pista dupla com pavimento 
bom. Pode se observar que ambos os custos caem à medida que se melhoram 
as condições de pavimento em uma pista simples. Como ressaltado, a diferença 
de custo total entre a condição mau e a condição bom é de R$ 10,45 por auto-
móvel a cada 100 km. Indo para pista dupla, a redução de custo é de mais de  
R$ 9,16 por automóvel a cada 100 km, concentrada no custo de tempo. Ou seja, 
um usuário típico de rodovias, em automóvel, aufere benefícios privados da or-
dem de R$ 10, a cada 100 km, ao encontrá-la em bom estado, e de quase outros  
R$ 10 se a pista for duplicada. 

GRÁFICO 1
Custos médios operacionais e de tempo para automóveis em rodovias, por tipo de 
pavimento e por número de faixas (2016)1
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Fontes: Dados de custo operacional do Dnit atualizados para junho de 2016. Dados de valor do tempo da Pesquisa O/D rodoviária 
da Empresa de Planejamento e Logística (EPL). 
Elaboração do autor.
Nota: 1 Por automóvel, a cada 100 km.
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Para caminhões, os resultados são também muito positivos. Para rodovias de 
pista simples, ao melhorar a condição do pavimento de mau para bom, os ganhos 
ficam entre R$ 21,86 e R$ 41,69 por eixo, a cada 100 km. Ou seja, são ganhos 
expressivos quando comparados aos obtidos para automóveis. Por outro lado, ao se 
duplicar uma rodovia já em bom estado, os caminhões auferem ganhos adicionais 
pequenos em relação aos automóveis, em torno de R$ 3,60 por eixo, a cada 100 km.  
Isso ocorre devido ao perfil de velocidade e operação dos caminhões não ser mui-
to distinto na pista dupla, e devido ao efeito do tempo ser menos importante.  
O gráfico 2 apresenta o pior caso analisado para caminhões.

GRÁFICO 2
Custos médios operacionais e de tempo para caminhões de cinco eixos em rodovias, 
por tipo de pavimento e número de faixas (2016)1

(Em R$)
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Fontes: Dados de custo operacional do DNIT atualizados para junho de 2016. Dados de valor do tempo da Pesquisa O/D 
rodoviária da EPL.
Elaboração do autor.
Nota: 1 Por eixo a cada 100 km.

Partindo do pressuposto de que os gastos federais com manutenção das 
rodovias serão reduzidos devido à priorização dos gastos em outros setores, como 
educação e saúde, espera-se que a qualidade das rodovias venha a se deteriorar.  
As concessões e PPPs com cobrança de pedágio passam a ser a principal alter-
nativa para se fornecer rodovias com qualidade adequada. Assim, a cobrança de 
pedágio pode ser associada aos benefícios que os usuários das rodovias aufeririam 
por trafegar em rodovias em bom estado, em vez de não pagar pedágio e trafegar 
em rodovias em mau estado.
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Com base nas estimavas de benefícios apresentadas aqui, propõe-se que os pe-
dágios sejam definidos em valores em torno de 50% dos benefícios médios. Assim, 
para rodovias de pista simples que, com a concessão, passariam de estado mau para 
bom, poder-se-ia cobrar pedágio equivalente a R$ 5 por automóvel, para cada 100 km  
de viagem, e de R$ 11 por eixo de caminhão ou ônibus, para os mesmos 100 km. 
Com esses valores, os usuários, mesmo que pagassem pedágio, ainda teriam benefícios 
privados pela melhoria da via. A tabela 1 sumariza as propostas de pedágio.

TABELA 1
Sumário das propostas de valores de pedágio para concessões rodoviárias (2016)1

(Em R$)

Tipo de veículo Pista simples Pista dupla – Norte e Nordeste Pista dupla – Centro-Oeste, Sudeste e Sul

Moto (R$/veículo) 2,50 4,50 5,00

Automóvel (R$/veículo) 5,00 9,00 10,00

Caminhões e ônibus (R$/eixo) 11,00 11,00 11,00

Fonte: Pompermayer (2016).
Nota: 1 A cada 100 km.

Poder-se-ia argumentar que a cobrança de pedágio é indevida, pois a socie-
dade já paga tributos suficientes (inclusive específicos para o custeio de serviços 
de transporte), cabendo, então, exclusivamente ao Estado prover a infraestrutura 
rodoviária. Porém, como a arrecadação é insuficiente para todas as demandas sociais 
por serviços públicos, é necessário priorizar os gastos – e claramente o transporte 
rodoviário não é mais prioritário que saúde e educação, por exemplo. Ainda, mesmo 
ao se considerarem os impostos específicos do setor, em especial o Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e a Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de 
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível 
(Cide), sua arrecadação é insuficiente para construir e manter toda a infraestru-
tura de estradas vicinais e vias urbanas, de uso muito mais difuso que as rodovias 
de ligação inter-regional, como as federais e algumas estaduais. Ou seja, recursos 
públicos arrecadados de toda a sociedade precisam ser alocados à infraestrutura de 
transportes, em geral, em detrimento de outros serviços públicos prestados pelo 
Estado. Qualquer possibilidade de redução dessa carga, via cobrança dos usuários 
com capacidade de pagamento e com claros benefícios privados auferidos pelo 
serviço, ajuda a melhorar a eficiência e a equidade do gasto público. 

2.2 Modelo de PPP com outorga variável e pagamento fixo por disponibilidade

O modelo de concessão adotado na maioria das concessões de infraestrutura de 
transportes no Brasil aloca o risco de demanda ao concessionário. Dessa forma, 
qualquer frustração de demanda em relação ao previsto antes da licitação vira 
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perda de receita do concessionário, assim como qualquer aumento da demanda 
se transforma em aumento de receita. Essa vinha sendo a recomendação geral 
da literatura internacional sobre o tema. Porém é cada vez mais consenso nessa 
literatura que, em projetos de transportes, a demanda é pouco gerenciável pelo 
operador (o concessionário), e depende basicamente de variações macroeconômicas.  
A recomendação atual é compartilhar esse risco entre governo e parceiro privado, 
e atrelar algum parâmetro da concessão à demanda realizada.2

No Brasil, alguns projetos têm tentado fazer isso. Nas concessões de aeroportos, 
há a cobrança de uma outorga variável com a demanda, adicional a uma parcela 
fixa de outorga. Nas concessões de ferrovias de carga propostas em 2012, o risco 
de demanda ficava todo com o governo. Para o projeto de trem de alta velocidade 
(TAV) entre Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, a cobrança de outorga seria 
atrelada ao número de trens vezes a distância percorrida que circulariam em cada 
período de apuração. Ainda que indiretamente, tal outorga iria variar conforme a 
demanda de passageiros pelo serviço do TAV.

A proposta aqui apresentada para as rodovias federais, baseada em Pomper-
mayer e Silva Filho (2016), é de se cobrar do concessionário outorga variável com 
a demanda, na forma de percentual do pedágio arrecadado. Em contrapartida, o 
governo pagaria ao concessionário valor fixo, a título de pagamento por disponibili-
dade da via. Esse mecanismo estabilizaria as receitas e aumentaria a parcela variável 
dos custos do concessionário. Além disso, pela maior previsibilidade do fluxo de 
caixa do projeto, facilitaria o acesso a financiamento privado pelo concessionário, 
conforme já discutido em Pompermayer e Silva Filho (2016). 

O gráfico 3 compara um fluxo de caixa típico de uma concessão simples 
(modelo estático) com outro de uma com contraprestação fixa na forma de paga-
mento por disponibilidade e a cobrança de uma outorga variável com a demanda 
(modelo dinâmico). No segundo, há complemento de receita ao concessionário, em 
montante fixo, e, em contrapartida, cobrança de outorga variável com a demanda. 
Para um projeto viável via concessão simples, o valor presente do pagamento por 
disponibilidade pode ser equivalente ao da cobrança de outorga. Mesmo assim, 
pela estabilidade da receita e pelo maior parcela dos custos variáveis com a deman-
da, o resultado econômico do contrato fica menos sensível a desvios da demanda 
real em relação à projetada. Ou seja, o concessionário enxerga risco de demanda 
menor. E com menores riscos, menores retornos serão exigidos pelos investidores, 
e, havendo concorrência no processo licitatório, a administração pública pode 
capturar tal benefício.

2. Para uma revisão mais ampla sobre alocação de riscos em projetos de infraestrutura de transportes, ver Pompermayer 
e De Paula (2014).
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GRÁFICO 3
Comparação de modelo de concessão simples com modelo dinâmico para com-
partilhamento de risco de demanda
3A – Modelo estático 
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Fonte: Pompermayer e Silva Filho (2016).

Uma possibilidade de tal modelagem é conceder todas as rodovias federais à 
operação privada, todas ligadas a um único fundo garantidor de PPPs. No modelo 
proposto, a receita com as outorgas seria destinada ao fundo, o qual também faria 
os pagamentos por disponibilidade. Com isso, pode-se fazer subsídio cruzado das 
rodovias de alto tráfego e baixa necessidade de investimento (rodovias superavitá-
rias), as quais teriam valor de outorga superior ao pagamento por disponibilidade, 
e para as rodovias de mais baixo tráfego e maior necessidade de investimento, para 
as quais se esperam pagamentos por disponibilidade em valor superior à arreca-
dação de outorga. Obviamente, como um todo, esse fundo deve ser deficitário, 
pois há potencialmente maior quantidade de rodovias cujo tráfego é insuficiente 
para remunerar via pedágio os custos de manutenção e ampliação de capacidade.  
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Mas o governo deixaria de ter esses gastos em seu orçamento, hoje executados pelo 
Dnit. Em simulação feita por Pompermayer (2016), a qual considera os valores 
de pedágio propostos na tabela 1 e apenas os custos de operação e manutenção de 
rodovias pedagiadas, sem considerar custos de ampliação de capacidade, pode-se 
observar a relação entre trechos que seriam superavitários e aqueles que seriam defi-
citários, apresentados na tabela 2. Ao considerar toda a malha federal pavimentada, 
cerca de 25 mil quilômetros dos 77 mil quilômetros seriam superavitários, o que 
indica a necessidade de subsídio cruzado. 

TABELA 2
Estimativa de arrecadação de pedágio e custos de manutenção e operação em toda 
a malha rodoviária federal pavimentada

Tipo de via/resultado Extensão (km) Extensão (%) Custos (R$ milhão) Arrecadação (R$milhão) Resultado (R$ milhão)

Dupla 7.372 100 -3.248 8.329 5.081

Superavitário 5.433 74 -2.394 7.952 5.558

Deficitário 1.939 25 -854 377 -477

Simples 70.030 100 -15.427 12.836 -2.591

Superavitário 20.356 29 -4.484 9.576 5.092

Deficitário 49.674 71 -10.943 3.260 -7.683

Total na na -18.676 21.165 2.490

Fonte: Pompermayer (2016).

A operacionalização do subsídio cruzado mediante fundo traria, ainda, 
a possibilidade de se reduzir o tamanho dos contratos de concessão, evitan-
do incluir em um mesmo contrato trechos superavitários e deficitários. Com 
contratos menores, empresas de menor porte poderão participar das licitações, 
o que tende a aumentar a concorrência nos certames. Algumas vantagens adi-
cionais do modelo proposto são: i) possibilidade de atrelar o pagamento por 
disponibilidade a metas de qualidade; e ii) possibilidade de calibrar os valores de 
outorga para incentivar o concessionário a ampliar capacidade (de pista simples 
para pista dupla) quando o volume de tráfego atingir o volume indicado para 
isso, sem a necessidade de fiscalização e intervenção ativa da agência reguladora.  
No primeiro caso, como a receita do concessionário ficará fortemente dependente 
de atender aos requisitos mínimos de qualidade, ele terá maiores incentivos para 
manter a qualidade. No modelo atual, esse mecanismo está presente, mas por 
meio de reduções na tarifa de pedágio, quando verificado o não atendimento das 
metas de qualidade. Como depende de fiscalização ativa da agência reguladora, 
o intervalo entre a efetiva perda de qualidade e a autuação da agência tende a ser 
maior que no modelo aqui proposto, via pagamento por disponibilidade após a 
fiscalização das metas de qualidade.
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Quanto ao segundo caso, os atuais contratos de concessão de rodovias federais 
preveem que, quando o nível de serviço de um segmento da rodovia cair abaixo 
de determinado patamar, a concessionária deverá iniciar os procedimentos para 
ampliação de capacidade. Mais uma vez, o mecanismo atual depende de fiscali-
zação ativa da agência reguladora. Com a possibilidade de ter valores de pedágio 
distintos entre pista simples e pista dupla, podem-se calibrar os valores de outorga 
(por veículo), de forma que o concessionário tenha aumento da receita por veículo 
ao duplicar a via. Os valores de outorga devem ser calibrados de tal forma que, a 
partir de determinado volume de tráfego, definido com base no nível mínimo de 
serviço desejado, o aumento de receita líquida que o concessionário obterá seja 
suficiente para remunerar os investimentos na ampliação de capacidade. O volume 
de investimento necessário dependerá de cada segmento de rodovia – por exemplo, 
em regiões montanhosas, os custos de duplicação da rodovia são substancialmente 
maiores que em trecho planos. Assim, os valores de outorga devem ser definidos para 
cada rodovia a ser concedida, e talvez com valores diferentes para cada segmento 
da concessão (associado a cada praça de pedágio, por exemplo). 

GRÁFICO 4
Exemplo de definição de outorga por veículo para incentivar ampliação de capacidade 
pelo concessionário1 
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Elaboração do autor.
Nota: 1 Automóvel a cada 100 km.

O gráfico 4 ilustra como poderiam ser calibrados os valores de outorga por 
automóvel. Para pista simples, como a rodovia seria concedida já implantada, ca-
bendo ao concessionário apenas recuperar e manter a via, a receita líquida necessária  
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(já descontada a outorga) seria bem pequena em relação ao valor do pedágio de R$ 5 
por automóvel a cada 100 km. Para a implantação de terceira faixa ou mesmo a dupli-
cação da via, somam-se, aos custos de recuperação e manutenção, os de investimento 
em ampliação de capacidade. Para isso, a receita líquida necessária para remunerar 
todos esses custos aumenta substancialmente. Dessa forma, o valor de outorga por 
veículo deve ser alterado, para garantir essa remuneração. A outorga a ser cobrada por 
eixo de caminhões e ônibus também pode ser diferente para pista simples e dupla.

Com o pedágio sendo pré-estabelecido na licitação, outro critério deve ser 
adotado para selecionar o concessionário. Dado que é o concessionário o mais 
capacitado para gerenciar os custos de obras e o de manutenção e operação da 
rodovia, propõe-se que o critério para selecionar o vencedor da licitação seja o que 
exigir o menor pagamento fixo por disponibilidade da via, como já indicado por 
Pompermayer e Silva Filho (2016).

Outro ponto de preocupação, em contratos de tão longo prazo, quanto às 
concessões e PPPs, é a ação oportunista do parceiro privado, que, por vezes, faz 
ofertas agressivas nas licitações, com o objetivo de ganhar o certame, mas já conta 
com a possibilidade de renegociar o contrato durante sua execução. Guasch et al. 
(2014) sumarizam uma série de experiências internacionais sobre a questão. Em 
muitos casos, como o governo quer tanto  evitar a interrupção dos serviços quanto se 
envolver em uma nova licitação, ele acaba por ceder às pressões do parceiro privado, 
e renegocia o contrato, o que, em geral, corrói qualquer vantagem que o governo 
tenha obtido com o processo licitatório. Guasch et al. (2014) argumentam que o 
mais eficaz remédio para se evitar lances agressivos e solicitações de renegociação é 
fazer com que o concessionário se comprometa financeiramente com o projeto já no 
início do contrato. Caso ele solicite renegociações, o governo terá a seu favor o gasto 
já efetuado pelo concessionário, não reembolsável pelo governo, como possibilidade 
de perda real, caso o concessionário ameace abandonar o contrato. Em rodovias em 
que exista a necessidade de pesados investimentos no início do contrato, antes de se 
permitir a cobrança de pedágio, tanto em recuperação da via quanto em ampliação de 
capacidade, o remédio proposto por Guasch et al. (2014) é automaticamente aplicado. 
Mas, caso não haja tal necessidade de investimentos iniciais, ou se eles forem baixos, 
recomenda-se a cobrança de bônus de assinatura pelo contrato de concessão. Caso o 
concessionário tente renegociar e ameace sair do contrato, o bônus de assinatura não 
será devolvido, e gerará perda relevante ao concessionário. Obviamente, para aplicar 
essa exigência de bônus de assinatura no modelo de PPP aqui proposto, o valor do 
pagamento por disponibilidade irá aumentar, para que o contrato tenha o mesmo 
valor presente líquido.

O modelo proposto, com valor fixo de pedágio, cobrança de outorga variável 
com a demanda e pagamento por disponibilidade da via, tem as vantagens de tor-
nar explícito o subsídio à cada concessão, aumentar a previsibilidade de receitas, 
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com efeitos positivos sobre o fluxo de caixa, e reduzir o risco de demanda para o 
concessionário, dado que a outorga passa a ter um custo variável. Esses aspectos 
possibilitam maior facilidade para o concessionário obter financiamentos no mercado 
de crédito privado, e reduz a dependência dos financiamentos via Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Adicionalmente, a previsão 
de demanda perde importância para a concessão, e aumenta a importância dos 
custos de construção e operação da rodovia, principal especialidade dos potenciais 
concessionários. Por se tratar de PPP com complemento de receita pelo governo, é 
possível conceder todas as rodovias federais, mesmo as de baixo tráfego, a depender 
da capacidade financeira do governo.

Mas há algumas desvantagens que precisam ser trabalhadas. Como o usuá-
rio de rodovias passará a pagar pedágio mais caro, é necessário explicar que seus 
benefícios são maiores que o valor pago. E, em geral, é incompleta a percepção 
desses benefícios pelos usuários. Também se deve explicar para o mercado a 
nova metodologia, com possível desconfiança dos investidores caso as regras não 
sejam bem entendidas. É necessário que o poder concedente fiscalize o volume 
de tráfego, para aferir o valor total a ser recebido de outorga. Isso pode ser feito 
com equipamentos eletrônicos de contagem de veículos e eixos. Por fim, há a 
necessidade de se capitalizar o fundo garantidor para as concessões via PPP. E a 
maior parte das rodovias com alto tráfego, potencialmente superavitárias nesse 
modelo (valor da outorga variável superior ao valor do pagamento por dispo-
nibilidade), já foi concedida. Essa desvantagem deverá ser mitigada em alguns 
anos, quando algumas das concessões iniciadas na década de 1990 terminarem, e 
poderão ser relicitadas nesse modelo. Uma alternativa de capitalização do fundo 
é cobrar Cide nas concessões existentes em que o pedágio cobrado esteja abaixo 
dos novos valores propostos. Além disso, mesmo que seja necessário emitir dívida 
pública, o montante é menor que o necessário para capitalizar o BNDES no 
modelo adotado em 2013, com financiamento de até 70% dos investimentos 
dos concessionários.

A fim de estimular a participação de investidores estrangeiros em concessões 
desse tipo, a parcela da tarifa correspondente à outorga seria corrigida pela variação 
cambial, caso superasse os limites de uma banda de variação pré-estabelecida, em 
moldes de gerenciamento de risco de câmbio similares aos aplicados por outros 
países. A ideia central é proteger parte da receita do concessionário do risco cam-
bial, ao repassar esse risco ao concedente (agente público) por meio da correção 
automática do valor da outorga a ser paga pelo concessionário. 

Além disso, a proteção contra a variação cambial estimularia a participação 
de investidores estrangeiros na etapa de capitalização do projeto, o que reduziria 
sensivelmente o rendimento exigido para aquisição dos papéis da empresa, dado o 
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menor custo de capital no exterior. E parte dos recursos economizados pelo setor 
público, por meio da redução da participação do BNDES no financiamento do 
projeto, poderia ser utilizada para arcar com os custos da contratação de hedge 
cambial, caso o governo desejasse também preservar o valor de suas receitas de 
outorga contra os riscos da depreciação da moeda doméstica. Ainda, o próprio 
BNDES poderia emitir títulos no exterior para financiar o concessionário no pa-
gamento da outorga, uma vez que este estaria coberto contra os efeitos da variação 
do câmbio sobre essas despesas.

No caso de concessão nos moldes da PPP, o modelo proposto seria bastante 
similar. Contudo, há a diferença essencial de que, em vez do pagamento de ou-
torga por parte do concessionário, na PPP o fluxo de pagamentos se dá na direção 
contrária: nesse caso existe o pagamento por disponibilidade, por parte do con-
cedente, uma vez que parte das, ou todas as, receitas da concessão são públicas.  
O mecanismo de proteção cambial, então, também funcionaria de forma inversa: 
a parcela da tarifa referente ao pagamento por disponibilidade seria reajustada a  
maior, no caso de depreciação da moeda doméstica para além dos limites da ban-
da, e a menor, no caso de apreciação. Desse modo, o parceiro privado teria sua 
receita protegida do risco cambial, e ampliaria, assim, sua capacidade de emissão 
de dívida no exterior.

E, para evitar que o governo tenha problemas de caixa, devido à excessiva 
exposição ao risco cambial, o fundo garantidor das PPPs (Lei no 11.079/2004) 
poderia aplicar seus recursos em títulos externos. Caso a moeda doméstica se 
depreciasse, os recursos do fundo ficariam relativamente maiores, exatamente 
no momento em que aumentarão os valores de resgate para os pagamentos 
por disponibilidade.

Alguns países já adotam modelos de concessão que tanto compartilham o 
risco de demanda quanto o cambial entre governo e parceiro privado. Alguns 
adotam prazo de concessão inversamente variável com a demanda, garantias de 
receita mínima e complemento de receita via pagamentos feitos pelo governo como 
mecanismos de compartilhamento de risco de demanda. Para o risco cambial, os 
mecanismos mais usados são: i) a contratação de hedge cambial, pelo governo, e 
repasse aos concessionários a custos menores que o que eles obteriam no mercado; 
e ii) atrelar a tarifa à variação cambial, em geral, a partir de determinados limites 
(até o limite em que o concessionário arca com a variação). Mas há algumas ex-
periências que utilizam os pagamentos entre governo e concessionário (outorga 
e/ou contraprestação) com reajuste vinculado à variação cambial. Vale ressaltar, 
entretanto, que, em geral, os países desenvolvidos alocam todo o risco cambial ao 
parceiro privado, e apenas alguns países em desenvolvimento, com taxas de câmbio 
mais voláteis, têm adotado mecanismos de compartilhamento desse tipo de risco.
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Atrelar o reajuste das tarifas à variação cambial teria, no Brasil, considerável 
resistência. Preocupações quanto ao efeito de contaminação da inflação por desva-
lorizações cambiais são comuns entre macroeconomistas. Além disso, a legislação 
proíbe contratos com pagamentos em moeda estrangeira e reajuste vinculado à 
variação cambial. Especificamente, a Lei no 10.192/2001, em seu art. 1o, estabelece 
que “as estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exequíveis no território 
nacional deverão ser feitas em real, pelo seu valor nominal”. Complementa, no 
parágrafo único desse artigo, que são vedadas “estipulações de pagamento expres-
sas em moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei 
no 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6o, da Lei no 8.880, 
de 27 de maio de 1994” (Brasil, 2001). As ressalvas do Decreto-Lei no 857/1969 
se referem basicamente a operações de câmbio e de comércio exterior. O art. 6o, 
da Lei no 8.880/1994, estabelece que: “é nula de pleno direito a contratação de 
reajuste vinculado à variação cambial, exceto quando expressamente autorizado 
por lei federal e nos contratos de arrendamento mercantil celebrados entre pessoas 
residentes e domiciliadas no país, com base em captação de recursos provenientes 
do exterior” (Brasil, 1994). A Lei no 10.192/2001, em seu art. 3o, estabelece que 
contratos em que sejam parte órgão ou entidade da administração pública serão 
reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições dessa lei. 
Ou seja, deverão também ser expressos em reais e sem reajuste pela variação cambial, 
salvo se se enquadrarem em uma das exceções. Com base nisso, para se viabilizar o 
reajuste de qualquer parâmetro (tarifa, contraprestação ou outorga) do contrato de 
concessão à variação cambial, será necessária a expressa autorização em lei federal.

Apesar dessa restrição, há argumentos para se atrelar as tarifas de usuários de 
algumas infraestruturas à variação cambial, além dos benefícios relacionados à atração 
de capital externo a custos menores usados no modelo proposto anteriormente, em 
que apenas os pagamentos do ou para o governo seriam indexados ao câmbio. Em 
infraestruturas relacionadas ao comércio exterior, como corredores de exportação 
(ferrovias, hidrovias e portos), os usuários já estão naturalmente expostos às variações 
cambiais. A receita de exportadores, por exemplo, é em moeda estrangeira. Tornar 
os custos com frete também em moeda estrangeira traria até impactos positivos às 
suas operações, ao reduzir a incerteza sobre a margem de lucro obtida. 

Mas, devido ao uso compartilhado dessas infraestruturas, usuários domésticos 
não envolvidos em operações de importação ou exportação sofreriam injustamente 
os efeitos das tarifas atreladas ao câmbio. Uma forma de não onerar os usuários 
domésticos e fazer com que os exportadores arquem com parte do custo de assunção 
do risco cambial pelo governo foi proposta em Pompermayer e Silva Filho (2016). 
Como os exportadores de commodities serão os principais beneficiários dessas in-
fraestruturas, pode-se cobrar imposto sobre a exportação de tais mercadorias. Sua 
arrecadação seria, então, usada para capitalizar o fundo garantidor que cobriria 
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o pagamento das contraprestações, atreladas ao câmbio, das concessões para a 
construção e a operação das mesmas infraestruturas.

Finalmente, ao considerar a longa duração desses tipos de projeto, que ultrapas-
sam vários mandatos governamentais, é importante que eventuais contraprestações 
e mecanismos de mitigação de risco oferecidos sejam cobertos por um nível ade-
quado de garantias, suficientes para assegurar os pagamentos durante determinado 
período, por exemplo. Uma carteira de projetos de PPP que envolvam outorgas, 
contraprestações e outras formas de mitigação de risco pode ser montada de forma 
que o Estado possa diversificar o seu risco, mediante a contratação de número 
suficiente de projetos, em que o valor esperado de pagamentos e recebimentos seja 
positivo. Assim, um fundo montado com o pagamento e o recebimento desses 
projetos poderia ser a base para um fundo garantidor desses contratos.

3 PROPOSTAS PARA EXIGÊNCIAS DE CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA 

Atualmente, os potenciais licitantes estrangeiros precisam constituir empresa bra-
sileira e integralizar capital para participar das licitações, ou se associar mediante 
consórcios a empresas brasileiras. Indaga-se se não seria mais adequado fazer essa 
exigência apenas para o licitante vencedor. Nesse caso, porém, qual a garantia de 
que o licitante não renegará a proposta, e gerará custos para uma nova licitação? 
Não seria mais adequado exigir seguros de proposta e de desempenho, e fazer com 
que a seguradora avalie a capacidade técnica e financeira do licitante? Para as em-
presas estrangeiras, esses seguros seriam obtidos, naturalmente, com as seguradoras 
também estrangeiras. Como a administração pública pode aceitar esses seguros sem 
incorrer em riscos de não receber?

Fiuza e Medeiros (2014) discutem uma série de problemas nas exigên-
cias de garantias em contratações de obras de engenharia definidas na Lei  
no 8.666/1993. Com base na experiência internacional, relatam três tipos de 
risco que podem ser cobertos por seguros a serem contratados pelas empreiteiras 
e exigidos pelos contratantes:

• risco de a empreiteira renegar o contrato, para o qual há o seguro de ga-
rantia da proposta (bid bond) – tipicamente de 10% do valor da proposta;

• risco de a empreiteira falhar na construção de acordo com os planos 
e especificações (ser falha em tempestividade, qualidade e/ou preço), 
coberto pelo seguro-desempenho (performance bond) – tipicamente de 
valor igual ao montante da proposta; e

• risco de a empreiteira não honrar o pagamento aos subcontratados e for-
necedores, coberto pelo seguro de pagamento (payment bond) – também 
tipicamente de valor igual ao montante do lance.
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A ideia por trás da exigência de seguros em vez de outro tipo de garantia 
financeira, como o depósito em caução e a fiança bancária, prevista na legislação 
brasileira de compras públicas, é de que, se a empreiteira vier a ser muito negligente 
em algum projeto, ela deverá ter problemas na contratação de um seguro no futuro, 
seja por não aceitação por parte de algumas seguradoras, seja pelo prêmio (preço) 
do seguro cobrado. Dessa forma, argumentam Fiuza e Medeiros (2014, p. 82), o 
contratante não só estaria coberto financeiramente, como também poderia “extrair 
ex ante um sinal mais forte sobre o desempenho passado da empreiteira, com base 
no rating (classificação de risco) das seguradoras ou, no que é mais fácil observar, no 
ágio (prêmio de risco) pago pela empreiteira em relação a uma taxa de mercado”.

A legislação brasileira de compras públicas prevê a exigência de prestação de 
garantia em obras e aquisição de bens e serviços, a critério da autoridade compe-
tente, e em valor de 5% ou 10% do contrato. Até três formas são as aceitas, desde 
que previstas no instrumento convocatório: seguro-garantia, fiança bancária e 
caução, em dinheiro ou títulos. Conforme Fiuza e Medeiros (2014), essa garantia 
seria equivalente ao seguro-desempenho, mas com percentual de cobertura muito 
baixo em relação ao valor da obra, o que acaba por dar à empreiteira a opção de 
abandono da obra a custos relativamente baixos. Além disso, os dois últimos fazem 
com que a empresa contratada comprometa seus próprios recursos financeiros, e 
aumente o risco de dificuldades financeiras e até mesmo de falência. Na fiança 
bancária, o banco é apenas o depositário de ativos da empreiteira, não se envolve 
com seus direitos e obrigações, e pode cobrar valor muito baixo para emissão da 
carta de fiança, pelo baixo risco a que se expõe. No caso do seguro, são os recursos 
da seguradora que são colocados em risco, sendo ela que deverá assumir as obri-
gações do contrato se a empreiteira se tornar insolvente ou quebrar o contrato.  
O custo do seguro tende a ser, portanto, maior que o da fiança bancária, mas não 
compromete recursos financeiros da empreiteira no montante da garantia. E tende 
a ser mais caro para as empresas com histórico ruim. Assim, com a empreiteira 
podendo escolher a forma de garantia a ser apresentada ao contratante, podemos 
ter a pior combinação: empresas com classificação de risco alta, devido a problemas 
em obras anteriores, tenderão a optar pela fiança bancária, de mais baixo custo, 
mas que compromete seus recursos financeiros, uma vez que aumenta o risco de 
insolvência; enquanto as com boa classificação de risco, se optarem pelo seguro, 
terão desvantagem na proposta de preço para a licitação, pela necessidade de 
embutirem o mais alto custo de sua garantia. Recomenda-se, assim, que não seja 
dada opção aos licitantes, mas que se estabeleça apenas uma das modalidades de 
garantia previstas na legislação, preferencialmente a de seguro.

Quanto ao risco de a empreiteira renegar o contrato, isto é, ser a ganhadora 
no processo licitatório, mas não assinar o contrato, Fiuza e Medeiros (2014, p. 87) 
argumentam que “o Estado (brasileiro) tomou para si a tarefa de analisar os riscos das 
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empresas contratadas e, na maioria das vezes, a partir de um conjunto insuficiente 
de evidências, como documentos de habilitação, exclusão de lances inexequíveis e 
instrumentos antiquados de garantias”. Os seguros de propostas são usados apenas 
nas hipóteses de lances excessivamente baixos, que não tenham sido eliminados pela 
regra de rejeição automática. Tal abordagem de habilitar a empresa pela comprovação 
de capacidade financeira não avalia os riscos específicos do projeto a ser contratado. 
A contratação de seguros cobriria tanto o risco associado à empreiteira quanto o 
risco associado à obra em questão. Assim, concluem os autores, se o governo exigir a 
contratação de seguros das empreiteiras e “tiver uma boa fiscalização nas seguradoras, 
não precisará duplicar o trabalho delas em investigar o risco de suas contratadas” 
(Fiuza e Medeiros, 2014, p. 88).

Apesar de as boas práticas internacional e nacional de garantias em contra-
tos com o governo terem mais experiência em contratação de obras, é razoável 
estendê-las aos contratos de concessão – que englobam tanto as obras quanto 
a prestação de serviços associados à infraestrutura construída. Recomenda-se, 
pois, a exigência de seguros garantia de proposta e de desempenho, com valores 
associados ao risco de cada projeto para esse último, em todas as licitações de 
concessões e PPPs. Dessa forma, não seriam aceitas as outras formas de garantias 
financeiras, como a fiança bancária e a caução em dinheiro. Porém, convém ava-
liar a capacidade do mercado nacional de seguros para atender a essa demanda. 

O mercado de seguros-garantia – que englobam tanto o de proposta como 
o de desempenho – é pequeno no Brasil, em comparação aos demais tipos de 
seguros comercializados. Entretanto, as empresas que oferecem tais seguros são, 
ou contam com resseguradoras, de origem estrangeira e de grande porte. Além 
de indicar a viabilidade de se implementar essas exigências, tal informação sugere 
ser viável exigir esses seguros de licitantes estrangeiros. Mesmo que não tenham 
operação no Brasil, uma empresa interessada em alguma concessão no Brasil 
pode trazer uma apólice de seguro obtida em seu país de origem, que deverá ser 
afiançada por uma seguradora no Brasil, provavelmente vinculada ao grupo onde 
a apólice inicial foi emitida.

Um ponto adicional de preocupação para implementação da proposta é quanto 
à natural maior demora na liberação dos recursos financeiros pelas seguradoras, 
em comparação à fiança bancária, no evento de inadimplemento da contratada. 
Devido à ainda pouca experiência do uso de tais seguros, é possível que a segura-
dora se negue a cumprir o pagamento de alguma apólice, em virtude de falta de 
clareza quanto ao objeto segurado e/ou quanto ao causador do sinistro. Assim, o 
desenho das apólices e o entendimento jurídico sobre esse tipo de seguro devem 
ser aprimorados e difundidos na administração pública, nos potenciais contratados 
do governo e nas próprias seguradoras.
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4  MODELO DINÂMICO DE APREÇAMENTO E ALOCAÇÃO DE RISCOS EM PRO-
JETOS DE INFRAESTRUTURA: PROPOSTA DE REDESENHO DOS MODELOS 
DE CONCESSÃO E MECANISMOS DE MITIGAÇÃO DE RISCO

Projetos de infraestrutura envolvem grandes investimentos e riscos relevantes. Com 
a abertura desses projetos para a iniciativa privada no país, a correta avaliação de 
prêmios de risco, a precisa leitura quanto ao comportamento do investidor e a 
adequada análise do risco e retorno tornaram-se fundamentais para atrair capital 
privado. Nesse sentido, é importante que o poder concedente entenda a metodo-
logia de análise de risco e de cálculo de prêmios de risco no contexto brasileiro, o 
que deverá ajudar na percepção quanto ao comportamento de agentes privados 
investidores, financiadores e seguradores. Com isso, será possível propor desenhos 
de compartilhamento de riscos que aumentem a atratividade para investidores, 
seguradores e financiadores, sem onerar os cofres públicos.

Uma das formas tradicionais de mitigação de riscos em projetos de infra-
estrutura, quando se considera que a incerteza de demanda é excessiva, são os 
mecanismos de garantia de demanda (MRG – minimum revenue guarantee), em 
que se estabelecem um piso e um teto de demanda. O piso, que equivale a uma 
opção de venda (put, no mercado de ações) em favor do concessionário, o protege 
contra queda acentuada da demanda, enquanto que o teto, que equivale a uma 
opção de venda (call, no mercado de ações) em favor do poder concedente, limita 
os possíveis ganhos extraordinários do concessionário no caso de eventual excesso 
de demanda. 

Essas garantias podem ser acopladas a limites de desembolso (caps) mensais, 
anuais ou total, de forma a reduzir o impacto sobre as partes. Além disso, as garantias 
podem cobrir todo, ou apenas parte, o período da concessão. A partir da modelagem 
do processo estocástico da incerteza de demanda, é possível determinar também o 
grau de redução de risco obtido para cada nível possível de garantia a ser oferecido.

4.1 Garantia cambial

Dado que se estima que a maior parte dos recursos a serem investidos em projetos 
futuros de PPP no Brasil terá origem em moeda estrangeira, a incerteza cambial 
passa a ter posição de destaque na composição de risco destes empreendimentos. 
Dessa forma, propõe-se mecanismo de mitigação desse risco em molde semelhante 
ao MRG, em que a variável de interesse e fonte de incerteza é a taxa de câmbio. Para 
a modelagem dessa variável, foi desenvolvido modelo autorregressivo GARCH-M.  
Os modelos ARCH de Engle (1982) e GARCH de Bollerslev (1986) são amplamente 
utilizados para a modelagem da volatilidade de variáveis econômicas e financeiras, 
especialmente no contexto de avaliação de risco. O GARCH-M de Engle, Lilien 
e Robins (1987) adiciona um termo de heteroscedasticidade na equação média, 
dada a característica de reversão à média na série do dólar.
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Para realização da previsão neste estudo, primeiramente foram coletados os 
preços spot diários de compra real/dólar na base Thomson Reuters, no período 
3/1/2000-31/3/2017 (valores nominais). Posteriormente, realizou-se a média men-
sal do preço spot, para que a projeção partisse de dados mensais, totalizando 207 
dados. Como foi utilizado o câmbio real, foi necessário coletar os dados mensais de 
inflação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no Brasil, e do Índice 
de Preços ao Consumidor (CPI), nos Estados Unidos, para obter os dados reais. 

Como ilustração da aplicabilidade da modelagem proposta, tomou-se o 
modelo de garantia cambial colocado em consulta pública pelo Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil em janeiro de 2017, a ser aplicado nas concessões 
de aeroportos. Tal modelo é basicamente um MRG, mas limita os desembolsos 
das partes a 5% da receita no período, sendo que eventuais valores devidos acima 
desse patamar são lançados a uma conta gráfica para serem quitados em períodos 
futuros. Como o período de garantia é menor que o período da concessão, os anos 
seguintes ao fim das garantias permitem a quitação de eventuais saldos devedores. 

Para se avaliar o modelo, foi utilizado o software R. O GARCH-M incorpora 
medidas de modelos que são obtidos no R (como o melhor Arima pelo teste KPPS 
e o melhor GARCH pelo teste AIC), e os resultados encontrados apontaram para 
esses testes como sendo os melhores o Arima (0,1,1) e o GARCH (3,0). Uma vez 
desenvolvido o modelo, procede-se à simulação do câmbio futuro, de modo a 
determinar o valor das garantias dadas, bem como o grau de redução de risco que 
trazem para o projeto. Esse modelo foi aplicado ao caso da concessão do Aeroporto 
de Florianópolis, em Brandão (2017).

4.2 Nível ótimo de garantias

Uma vez definidos os mecanismos de mitigação de risco a serem adotados, a 
questão passa a ser qual o nível de garantia ótimo a ser oferecido. Se, por um lado, 
uma garantia abaixo da necessária não é suficiente para atrair os investidores, por 
outro lado, uma garantia excessiva pode onerar em demasia a sociedade, mediante 
a quase total eliminação de risco do concessionário.

A teoria financeira afirma que, em mercados perfeitos, com investidores 
diversificados, a empresa deve se preocupar apenas com os riscos relacionados 
ao mercado e ter comportamento neutro a risco com relação aos riscos privados.  
A justificativa para isso é que os riscos privados (ou técnicos) são riscos derivados das 
particularidades técnicas do projeto ou são riscos da empresa não correlacionados 
com o mercado, portanto, diversificável do ponto de vista do acionista. Segundo 
Trigeorgis (1995), como um investidor bem diversificado poderia eliminar o compo-
nente de risco não sistemático, o único risco pelo qual ele estaria disposto a demandar 
um prêmio de risco exigindo uma taxa de retorno maior seria o risco sistemático. 
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Conforme esse entendimento, agindo como agentes dos acionistas, os ge-
rentes da empresa devem procurar projetos que maximizem o valor para esses 
acionistas e investir em projetos que apresentem valor presente líquido (VPL) 
positivo considerando apenas o risco de mercado. Na prática, o comportamento 
que se observa das empresas é diverso daquele que ensina a teoria financeira nesse 
aspecto. Se um projeto apresenta VPL positivo, então dever ser realizado na sua 
totalidade. Dado que o risco sistemático já foi considerado na análise, por meio 
de taxa de desconto que correlaciona o risco do projeto com o preço de risco do 
mercado, a não aceitação de projeto com VPL>0 só pode ser referente ao risco, 
não sistemático, o que indica comportamento avesso ao risco privado. 

Esse comportamento pôde ser observado em diversos leilões passados de pro-
jetos de PPP de grande monta, nos quais, embora o VPL esperado fosse positivo, 
nenhuma empresa se interessou em ofertar lance, resultando em leilão vazio, sob 
o argumento de que o risco era excessivo. Uma justificativa para isso pode ser o 
fato de que o volume de recursos envolvidos nessa categoria de projetos representa  
porção considerável do capital da empresa e/ou dos seus acionistas, que não estariam 
suficientemente diversificados. 

Uma solução para esse problema pode ser a utilização de uma função utilidade 
que reflita a aversão a risco da empresa, de forma a permitir a determinação do 
nível ótimo de garantia, que representaria o mínimo valor necessário para atrair 
os investidores.

4.3 Função utilidade e aplicações

Existem diversas funções utilidade clássicas que representam adequadamente a 
aversão ao risco dos agentes. Contudo, essas funções clássicas não são de fácil 
parametrização, tendo, assim, baixa aplicabilidade. 

Há, todavia, funções utilidade mais atuais, que são compostas por métricas de 
risco do tipo valor condicional em risco (CVaR) e se apresentam com as mesmas 
propriedades das funções clássicas, porém com uma forma mais prática de acesso 
às preferências do tomador de decisão.

Portanto, nesse projeto, se optou pela utilização de funções tipo CVaR, com 
parametrização por matrizes paritárias de preferência relativa de risco. Por meio da 
aplicação dessas funções, são calculados prêmios de risco exigidos pelos investidores, 
propiciando a análise de níveis mais adequados de garantia, bem como a criação 
de instrumentos de proteção para os investidores, sem onerar a União.

Considerando o modelo de garantia cambial colocado em consulta pública 
pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil em janeiro de 2017, a ser 
aplicado nas concessões de aeroportos, os resultados indicam que o resultado líquido 
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do mecanismo (pagamentos/recebimentos) é pequeno, o que indica que o custo 
para o poder público não é significativo. Como esperado, as análises de sensibilidade 
indicam que variações positivas na taxa de apreciação do dólar em relação ao real 
aumentam o custo para o governo, e taxas menores reduzem esse custo.

O mecanismo de cobertura cambial tem por objetivo reduzir o risco para o 
concessionário. Dessa forma, é importante verificar qual o impacto que o uso dessas 
garantias tem sobre o nível de risco cambial da concessão. Uma métrica que pode 
ser utilizada para isso é a comparação da distribuição de probabilidade do VPL do 
projeto com e sem o mecanismo. No caso, o gráfico 5 ilustra as distribuições do 
VPL de um projeto sem e com o mecanismo de garantia. Pode-se verificar que, 
com as garantias, a distribuição do VPL tem as caudas cortadas, evitando que 
o concessionário tenha grandes prejuízos, mas também limita seus ganhos nos 
cenários de câmbio mais favoráveis.

GRÁFICO 5
Exemplo de comparação da distribuição do VPL de um projeto sem e com garantias 
de cobertura do risco cambial
5A – Sem garantia 
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5B – Com garantia

Elaboração do autor.
Obs.:  Gráficos cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

Outro exemplo de instrumento de proteção que está sendo desenvolvido 
nesse projeto (Gomes, 2017) a partir da mesma modelagem das funções utilidade 
é um mecanismo de mitigação do risco hidrológico, o qual tem se mostrado um 
grande desafio para o setor elétrico brasileiro, tendo gerado perdas de dezenas de 
bilhões de reais desde 2014 às hidrelétricas. Em relação ao mecanismo proposto de 
mitigação do risco hidrológico, os resultados obtidos indicam que o investidor com 
um custo de capital próprio de 11% ao ano (a.a.) e um nível de aversão ao risco 
intermediário ou alto não investe no projeto UHE, mesmo que o valor esperado 
para o retorno financeiro do projeto seja positivo. Contudo, passando a usufruir do 
mecanismo de hedge de risco hidrológico, o investimento se torna viável, uma vez 
que o investidor passa a enxergar o projeto com retorno determinístico, e positivo, 
mesmo arcando com o custo do seguro proposto. Da perspectiva do poder con-
cedente, foi possível observar que, no longo prazo, o resultado tem valor esperado 
nulo, evidenciando que não houve perda para o Estado quanto ao oferecimento 
da garantia como política pública.
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4.4 Considerações finais sobre o modelo de apreçamento de risco e retorno

Todo este capítulo culmina em um modelo dinâmico de apreçamento de risco 
e retorno em projetos de PPP patrocinada, em que, a partir de garantias dadas 
pelo poder concedente, é permitido o redesenho dos modelos atuais de contratos 
de PPP, para incorporar a natureza dinâmica desses projetos ante as incertezas ao 
longo da sua vida útil. Pode-se, assim, avaliar o impacto das garantias dadas pelo 
poder concedente nos resultados esperados dos projetos a serem concedidos e, a 
partir das curvas de aversão a risco dos investidores, estimar o quanto essas garan-
tias podem valer para os investidores potenciais, na forma de redução da taxa de 
retorno exigida em cada projeto. Ao se confrontar o menor retorno exigido pelos 
investidores e o custo das garantias para a administração pública, pode-se otimizar 
o desenho das garantias e o da alocação de risco dos contratos de PPP.

A modelagem adequada de projetos de infraestrutura em áreas vitais para o 
desenvolvimento do país possibilitará melhor gestão dos recursos da sociedade, 
pois permitirá antecipar os efeitos de políticas públicas e de incentivos para estes 
projetos. Esse projeto visa, portanto, contribuir para a definição das estratégias 
governamentais mais eficazes para a expansão do investimento privado em projetos 
de infraestrutura para a sociedade, por meio da construção de um modelo que 
contemple os riscos e as flexibilidades envolvidas, possibilitando ao gestor público 
entender a relação custo-benefício de cada alternativa disponível.
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