
Elementos econômico-
financeiros na gestão 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA DE PPP

financeiros na gestão 
de contratos de Parceria 

Público-Privada

Frederico Araujo Turolla
fredturolla@pezco.com.br



Roteiro

A motivação da PPP

O sistema de incentivos e a alocação do risco

Modelagem econômico-financeira

Análise do Value-for-Money



A motivação da 
Parceria 
Público-Privada



Percepção de qualidade da infraestrutura

 2010-2011 

(139 

nações) 

2011-2012 

(142 

nações) 

2012-2013 

(144 

nações) 

2013-2014 

(148 

nações) 

BRASIL – Qualidade da 

INFRAESTRUTURA geral 

84º  104º 107º 114º 

   Qualidade das rodovias 105º 118º 123º 120º 

   Qualidade da infraestrutura 

ferroviária 

87º 91º 100º 103º 

Fonte: The Global Competitiveness Report

ferroviária 

   Qualidade da infraestrutura 

portuária 

123º 130º 135º 131º 

   Qualidade da infraestrutura de 

transporte aéreo 

93º 122º 134º 123º 

   Aviação - assentos disponíveis x 

km por semana 

9º 9º 7º 9º 

   Qualidade da oferta de 

eletricidade 

63º 69º 68º 76º 

   Linhas telefônicas fixas por 100 62º 57º 55º 52º 



Respostas típicas

Participação do Setor Privado 
(PSP) em suas diversas formas 

está quase sempre no centro dos 
principais programas de 

melhoria de serviços públicos ?melhoria de serviços públicos ?
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Lembrando: concessão comum ou 11.079?

• Lei 8.987 fortemente condicionada pelo ambiente de restrição 
fiscal de meados dos anos 90

• Lei 11.079 já contém os benefícios do aprendizado institucional e 
inova em vários aspectos

• Exemplo: ênfase na promoção da competição, 
compartilhamento de riscos

• Mais ênfase em desenvolvimento de sistema de incentivos• Mais ênfase em desenvolvimento de sistema de incentivos

• Vários aspectos ainda em desenvolvimento: formas de 
obtenção de projetos (três opções: contratação da consultoria; 
parceria com entidade; PMI, hoje sob forte esforço de 
regulamentação)

• Mais espaço para formação de loci de cooperação entre a 
Administração Pública e a gama de parceiros privados, ou com 
o parceiro no ambiente pós-contratual



Trecho da exposição de motivos da lei 11.079

“3. A parceria público-privada constitui modalidade de 
contratação em que os entes públicos e as organizações 
privadas, mediante o compartilhamento de riscos e com 
financiamento obtido pelo setor privado, assumem a 
realização de serviços ou empreendimentos públicos. Tal 
procedimento, em pouco tempo alcançou grande sucesso 
em diversos países, como a Inglaterra, Irlanda, Portugal, em diversos países, como a Inglaterra, Irlanda, Portugal, 
Espanha e África do Sul, como sistema de contratação pelo 
Poder Público ante a falta de disponibilidade de recursos 
financeiros e aproveitamento da eficiência de gestão do 
setor privado”.

A exposição de motivos está disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=E6A6B59C1C52D38500F1B07C09E77BD
C.node2?codteor=182910&filename=PL+2546/2003



Financial Times, FT Health 1º/08/2012



O sistema de 
incentivos e a 
repartição do risco



Jogos de soma zero e o ganha-ganha

Jogos de soma zero são aqueles em que o ganho de uma 
parte corresponde à perda da outra parte.

Jogos de soma positiva são aqueles em as duas partes 
podem ganhar. É o ganha-ganha.podem ganhar. É o ganha-ganha.

•Idéia associada a John Nash (teoria dos jogos)

•Soluções cooperativas podem gerar soma positiva

•Principal fonte de ganhos cooperativos: eficiência

Questão estimulante: como criar incentivos pró-eficiência e 

transformar o jogo contratual da PPP em um jogo de soma positiva?



Um pouco de teoria dos jogos: 
exemplo de incentivos contratuais 
que geram jogos de soma positiva

Concessionário

Regulação

Investe
(cumpre metas)

Não investe
(descumpre metas)

c
o
n
c
e
d
e
n
te

Melhoria Pareto

Regulação
independente
do contrato

Populismo
tarifário

P
o
d
e
r
c
o
n
c
e
d
e
n
te

10 ,  10 -10 , 10

10 , -10 0 , 0

Equilíbrio de Nash



O dilema dos contratos longos

Contrato completo: prevê 
e antecipa as diversas 

contingências 
contratuais, com alto 
custo de modelagem

xx
Contrato incompleto: 
mais simples e mais 
flexível, com mais 

“cláusulas” tipo default 
e/ou maior papel para a 

regulação



Competição ex ante e regulação: substitutos?

• Competição ex ante para exploração de um monopólio natural: 
Demsetz, 1968; Stigler, 1968; Posner, 1972

• Williamson, 1985: a literatura de leilão de franquia reconhece 
os limites da regulação, mas lida com questões contratuais de 
uma forma muito incompleta.

• Não examina como os arranjos alternativos funcionam na prática

• Não leva em conta fatores como a especificidade de ativos

• Hoje: percepção mais evoluída sobre a eventual 
complementaridade ou substituibilidade dos dois tipos 
principais de sistemas de incentivos



Incentivos contratuais ou regulatórios?

• Concessão versus PPP

• PPP: maior ênfase em incentivos contratuais e 

possibilidade uso da contraprestação

• Concessão comum: maior ênfase em regulação

•Questão: como incorporar incentivos contratuais, 

mais típicos da PPP, ao ambiente das concessões 

comuns? (ex: desconto de reequilíbrio)



Reequilíbrio como repartição de riscos

• Em sua forma tradicional, o processo de reequilíbrio 

econômico-financeiro constitui uma forma bastante 

específica de repartição de riscos contratuaisespecífica de repartição de riscos contratuais

• Como melhorar: previsão contratual (matriz de 

riscos) ou ambiente regulatório



Incentivos e a governança da SPE

administradores

Cotistas/  
Acionistas

Cotistas/  
Acionistas

ORGANIZAÇÃO

Consumidores/clientes



Análise do sistema de incentivos – Fonte 
Nova

• A TIR apresentava baixa variabilidade frente a cenários 
alternativos de utilização do equipamento: 



Formulação de cenários com base na 
variação de parâmetros do EV



Formulação de cenários com base na 
variação de parâmetros do EV



Análise do sistema de incentivos: proposta

• Mudança do compartilhamento: mesmo com contraprestação 
mais alta, no caso base, há economia para o governo estadual

• Variabilidade da TIR induz parceiro privado a buscar cenários de 
maior utilização do equipamento 



• Embora, no estudo KPMG, a contraprestação fosse
menor, haveria maior probabilidade de acionamento dos
pagamentos pelo parceiro público devido a assunção do
risco de demanda.

• Assim, uma maior contraprestação fixa, com
compartilhamento de risco de demanda maior, melhora
o sistema de incentivos do projeto e potencializa a

Análise do sistema de incentivos: proposta

o sistema de incentivos do projeto e potencializa a
obtenção de soluções ganha-ganha durante a vida do
contrato.

• Este aspecto do sistema de incentivos do contrato deve
ser levado em consideração, assim como a escolha entre
maior contraprestação e maior assunção do risco pelo
parceiro público.



O programa de seguros e garantias

•A estrutura de um projeto de PPP envolve, tipicamente, a 

exigência de seguros e garantias de ambas as partes em um 

Programa que, no seu conjunto, permite salvaguardar os 

interesses de ambas as partes de forma a alinhar incentivos e interesses de ambas as partes de forma a alinhar incentivos e 

produzir um resultado conjuntamente favorável. 

• O Programa de seguros e garantias, contudo, constitui 

apenas uma parte da estrutura global de incentivos e riscos 

do projeto de PPP. 



Matriz de riscos – Couto Maia



Matriz de riscos – Couto Maia



Matriz de riscos – Couto Maia



Modelagem 
Econômico-
Financeira



O estudo de viabilidade econômico-financeira

• “O que se busca em uma análise de viabilidade econômico-
financeira é a confrontação dos investimentos necessários 
com os lucros operacionais potenciais projetados, e geração 
conseqüente de caixa, para o negócio proposto. O resultado 
dessa análise pode ser positivo ou negativo, sendo um 
parâmetro que deve servir como base para o responsável 
decidir pela liberação ou não do investimento necessário ao decidir pela liberação ou não do investimento necessário ao 
plano analisado”. Cecconello e Ajzental (2008, cap. 8)



Alguns elementos para a realização de 
um estudo de viabilidade econômico-
financeiro
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• Premissas 
demográficas, 
econômicas, 
financeiras 
(custo de 
capital), 
tributárias,  
contábeis, etc

• Situação 
atual

• Plano de 
investimentos 
• Fontes de 
financiamento

• OPEX • Projeções de 
demanda
• Tarifas, 
preços e 
arrecadação

• Cálculo da 
contra-
prestação
• VPL 
• Cenários 
Simulação 
com tarifas, 
finan-
ciamentos, 
etc



O estudo de viabilidade econômico-financeira

• Finnerty (2007, p. 72):

• A questão crítica sobre a viabilidade de um projeto é 
se o seu Valor Presente Líquido é positivo

VPL > 0

• Será positivo somente se o valor presente esperado 
dos fluxos de caixa futuros exceder o valor presente 
esperado dos custos de construção do projeto 

• Todos os fatores que podem afetar os fluxos de caixa 
futuros são importantes ao se fazer esta determinação



O estudo de viabilidade econômico-financeira

• Finnerty (2007, p. 72): 

• O impacto potencial das decisões regulatórias sobre o 
nível de produção e preços – e, em última instância, na 
lucratividade do projeto, deve ser considerada

• Custo de produção: cada elemento deve ser identificado e • Custo de produção: cada elemento deve ser identificado e 
quantificado (tipicamente, dividindo os elementos de custo 
em fixos e variáveis), também considerando a inflação dos 
custos

• Determinação do custo de capital do projeto, de acordo com 
um plano de financiamento



• Para o cálculo da remuneração do capital geralmente se 
adota a metodologia internacionalmente consagrada do 
Custo Médio Ponderado de Capital (Weighted Average 
Cost of Capital - WACC). 

• É a média ponderada dos custos de capital próprio e de 

A questão do custo do capital

• É a média ponderada dos custos de capital próprio e de 
terceiros pelas suas respectivas participações no 
investimento total da empresa.

• Na prática, esta metodologia é uma média ponderada dos 
custos das duas fontes de financiamento: dívida e ações.



Taxa de desconto para cálculo do VPL

Custo do 
patrimônio 

líquido

Custo do 
capital de 
terceiros



Retornos razoáveis livres de risco...

25/09/2009



Fonte Nova – projeções de demanda

A projeção das receitas utilizou dois procedimentos:

• “Top-down”: análise de parâmetros das Pesquisas de 
Orçamento Familiar (POF)
• estimativa do dispêndio das famílias com jogos de futebol em Salvador. O dispêndio 

médio das famílias de Salvador em futebol é de apenas 0,0329% do orçamento familiar, 
segundo a ponderação do IPC Salvador, 2002-03. A despesa com recreação das famílias 
da Região Metropolitana representa 5,6% do orçamento, sendo que o gasto em futebol 
responde por 0,59% deste total. A partir do dispêndio médio das famílias, foi realizada 
uma estimativa do tamanho atual do mercado de futebol em Salvador.uma estimativa do tamanho atual do mercado de futebol em Salvador.

• “Bottom-up”: análise de microdados do Campeonato 
Brasileiro
• estudo a partir de borderôs, relativos às séries A e B, disponibilizados pela Confederação 

Brasileira de Futebol para o Campeonato Brasileiro de 2009 até a 24ª rodada. Os casos 
obtidos a partir de borderôs legíveis geraram 243 observações. Foram analisados os 
preços médios e modais por modalidade de assento nos estádios, e média de público e 
ticket médio por clube considerando Bahia e Vitória. Foi também realizada breve 
análise econométrica como tentativa de estimação de elasticidade-preço da demanda.



Cinema

4,39%

Futebol

0,59%

Clube

0,92%
CD

7,07%

Jogos/aposta

Cerimônias

14,28%

Pet food

3,11%

Navio

8,42%

Show

4,60%

Abordagem “top-down”
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF): 

ingressos de futebol em Salvador

PIB per capita: 
R$ 8.870,00 (2006)

Consumo das famílias
82,8% PIB (regional)

Fonte Nova – projeções de demanda

Fotografia

5,94%

Bicicleta

0,95%

Brinquedos

6,10%

Motel

2,77%Hotel

2,79%Excursão

20,74%Boite/danc

2,61%

Aluguel DVD

5,50%

Teatro

0,76%

Jogos/aposta

8,47%

82,8% PIB (regional)

Futebol na POF
0,0329% total

Dispêndio per capita
R$ 2,76/ano

Dispêndio R.M.
R$ 10,7 milhões/ano



• Os resultados obtidos nos levaram a sugerir que o estudo
KPMG, de fato, apresentava estimativas otimistas em
relação às receitas oriundas do empreendimento. Note-se, a
título de comparação, que as premissas assumidas no
estudo KPMG levam a um faturamento de R$ 49,822
milhões no primeiro ano de operação (2013), R$ 50,675 no

Fonte Nova – projeções de demanda

milhões no primeiro ano de operação (2013), R$ 50,675 no
segundo ano (2014) que é o ano da Copa, e de R$ 51,527
milhões/ano a partir de 2015, somente para a nova Arena,
cerca de 3 vezes a estimativa do dispêndio integral então
observado com ingressos de futebol em Salvador.



Análise do 
Value for 
Money



Discussão do Value-for-Money

• A análise de Value for Money (CSP, Comparador do Setor 

Público) consiste em escolher o melhor método de 

participação do setor privado em um serviço público

• De maneira mais geral, a comparação do VfM se estabelece • De maneira mais geral, a comparação do VfM se estabelece 

entre duas alternativas polares. De um lado, a primeira 

alternativa natural é o procurement público puro. Nesta 

alternativa, a Administração Pública realiza um amplo 

conjunto de contratos, interligados, com o objetivo de 

construir e operar a infraestrutura.



Discussão do Value-for-Money

• De maneira mais específica, a análise do VfM estabelece 
um continuum de possibilidades variando-se as 
responsabilidades dos parceiros público e privado.

• Escolha pelo Value for Money se dá entre: 

• Contratação direta pela Administração Pública (lei 8.666/93 

e posteriores, como a lei do Reg. Diferenciado de Contratação)

• Concessão comum (lei 8.987/95) 

• PPP na forma de Concessão Administrativa (lei 11.079/04)

• PPP na forma de Concessão Patrocinada (lei 11.079/04)

• Privatização integral

• Outras formas intermediárias



Um pouco de teoria: a Economia de 
Custos de Transação (ECT)

• A principal questão da Economia de Custos de Transação diz 
respeito à decisão entre usar o mercado em transações ou 
utilizar a hierarquia interna da firma

• A decisão está relacionada a dois tipos de custos de transação:

• Ex ante – busca do contraparte e negociação dos termos
• Ex post – inadimplências contratuais

• A decisão também é afetada pela presença de ativos 
específicos: são os ativos que só têm valor no contexto do 
relacionamento; podem ser tangíveis ou intangíveis



Elemento de VfM: custos de transação e 
controle na cadeia vertical do objeto da 
PPP

• Tipicamente, uma PPP reduz custos de transação na 

cadeia de fornecimento do serviço

• No caso do procurement público, a redução de custos • No caso do procurement público, a redução de custos 

de transação tende a ser muito mais significativa

• Da mesma forma, a maior integração vertical propicia 

um maior grau de controle sobre o serviço



VfM acurado tem custo proibitivo

• Notadamente, o procurement público no Brasil tem custo de 
oportunidade extremamente elevado

• Custo de oportunidade não necessariamente monetário: 
prazos, esforços, custos de transação internos à cadeia do 
projeto e até a energia dos executivos da Administração

• Investimento atrasado e serviço não disponibilizado são 
parte importante do conjunto de custos de oportunidade, parte importante do conjunto de custos de oportunidade, 
mas dificilmente são considerados no cálculo pela 
Administração

• “Alternativa 8666” deveria computar, no value for money, 
o conjunto de custos de oportunidade

• Entretanto, o custo-benefício de um estudo acurado de 
value for money é frequentemente proibitivo; avaliações 
tendem a ser mais qualitativas.
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