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'
SUMÁRIO EXECUTIVO
Este trabalho defende a tese de que um importante meio de se
acelerar o crescimento da economia brasileira é através da
ampliação e aperfeiçoamento institucional da participação privada
nos investimentos em infraestrutura.
A

concessão

de

serviços

de

infraestrutura

costuma

representar um grande desafio para os políticos que estão à frente
dos vários governos administrarem, já que os resultados positivos
de um adequado processo de concessão tendem a ocorrer somente
a médio e longo prazos. Com efeito, estradas, ferrovias, portos e
aeroportos demoram a ser reformados e ampliados, e os usuários
demoram a perceber melhorias no serviço prestado. Por outro
lado, os custos aparecem no curto prazo: a cobrança de pedágios é
iniciada de imediato, assim como imediatos são os transtornos
decorrentes das obras e reformas. E, muitas vezes, os resultados
positivos ocorrem apenas após o processo eleitoral, quando o
governante não pode mais capitalizar os ganhos durante sua
campanha.
Em adição, preços de pedágio têm sido armas poderosas para
os oposicionistas. É fácil vociferar contra um pagamento
altamente visível. A literatura econômica já mostrou que os
contribuintes são muito mais sensíveis e resistentes ao pagamento
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de impostos diretos (como o Imposto de Renda, que se declara e
paga explicitamente mediante uma guia de recolhimento) do que a
impostos indiretos (embutidos nos preços dos produtos, que o
contribuinte paga sem perceber). O pedágio é tão ou mais
explícito quanto um imposto direto. Toda vez que trafega na
estrada, o motorista precisa abrir sua carteira e fazer o pagamento.
Se se somar a isso tudo a grande mistificação ideológica que
se criou no Brasil em torno do tema “privatização”, está formado
o cenário para que a concessão de serviços de infraestrutura
represente um terreno de difícil travessia para os políticos. Tanto
assim que o marketing eleitoral costuma transformar em imagem
de sucesso os leilões de concessão que resultem em baixa tarifa
ou em altos valores arrecadados pelo governo. Isso representaria
um sinal de que o governo foi eficiente ao extrair um elevado
montante de recursos dos concessionários, em favor dos usuários
e dos contribuintes. Ou seja: uma sinalização de que seria
prestado um serviço de qualidade a baixo custo para usuários e
contribuintes.
Nada, contudo, mais enganoso. Assim como um sapato
barato tende a ser de pior qualidade que um mais caro,
privatizações “baratas” tendem a resultar em serviços de pior
qualidade. E infraestrutura ruim e barata tende a ser pior para a
economia, do que uma infraestrutura adequada resultante de uma
remuneração

do

capital

dos

concessionários

que

torne

financeiramente viável a execução de um bom serviço. Não
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adianta uma transportadora economizar em pedágios e gastar
fortunas com a manutenção e o encurtamento da vida útil de sua
frota, ou um executivo economizar na tarifa de embarque de um
aeroporto e gastar horas do seu valioso tempo à espera de vôos
atrasados. Negócios que dependem da agilidade de entrega de
produtos (como no caso das mercadorias perecíveis, por exemplo)
simplesmente não ocorrerão porque o sistema de transporte não é
suficientemente confiável. Milhares de horas de trabalho serão
perdidas diariamente nas grandes cidades congestionadas, assim
como toneladas de carbono são lançadas no ar por motores
ligados e paralisados nos semáforos. É falsa a idéia de que, ao
prestar um serviço que parece não onerar os demais setores,
infraestrutura barata é a solução para a economia brasileira.
Na verdade, é bem possível que, dentro de um período de oito
anos (equivalente aos dois mandatos que um político pode exercer
em um cargo de prefeito, governador ou presidente), concessões
bem implementadas sejam capazes de gerar dividendos políticos
expressivos. Deve-se reconhecer, também, que não se pode
enganar a todos por muito tempo: os resultados ruins das
privatizações baratas acabam por aparecer. São investimentos não
realizados, aumentos de tarifas acima do índice contratual,
elevação dos índices de acidentes, má qualidade das pistas e
instalações etc.
Nesse contexto, a mensagem principal deste trabalho é a de
que a classe política precisa reconhecer que é fundamental
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corrigir o grande atraso da infraestrutura brasileira, e garantir a
sua qualidade. Frente às restrições econômicas vividas pelo País,
a realização de concessões de serviço de infraestrutura que
resultem em negócios que se sustentem ao longo do tempo e
possam prover serviços de qualidade é a chave para impulsionar o
crescimento econômico via aumento da produtividade econômica.
É fundamental para o sucesso dessa estratégia que: (1) a
modelagem das concessões abra mão de forçar a fixação de tarifas
irrealistas à custa do concessionário (isto é, sem cobrir com
recursos públicos os subsídios implícitos aos usuários); (2) os
leilões sejam estruturados com vistas a vencer a melhor proposta,
minimizando o aparecimento de licitantes oportunistas (ou seja,
sem capacidade técnica para cumprir as exigências do edital ao
preço contratado); (3) se dê prioridade ao estímulo para que o
concessionário privado invista na ampliação e qualidade dos
serviços e busque alta produtividade operacional.
Os seguintes elementos embasam essa tese:
(a)

A economia brasileira enfrenta forte restrição de
poupança, o que implica escassez de recursos públicos
e privados para investimentos; em especial, para
investimentos em infraestrutura, onde predomina a
ação do setor público.

(b)

Não podendo ampliar o crescimento por meio do
maior investimento global, a saída é estimular o
crescimento pela via do aumento da produtividade.

!

7!

Maior produtividade significa, basicamente, gerar
mais produtos a partir da mesma quantidade de
insumos (capital físico e capital humano).
(c)

Existe um grande espaço de ampliação do crescimento
da produtividade no Brasil, que tem estado em níveis
muito inferiores aos verificados especialmente nos
países mais desenvolvidos.

(d)

Ganhos

de

produtividade

devem

ocorrer

especialmente através dos investimentos no setor de
infraestrutura de transportes, seja porque é
necessário aumentar a participação desse serviço
no total do PIB, seja pelo alto poder de irradiação
dos transportes para toda a economia, já que
representam redução de custos, aproximação de
mercados e criação de novas oportunidades de
negócios em todos os setores.
(e)

O setor público brasileiro tem baixa capacidade
técnica

para

prospectar,

planejar

e

realizar

investimentos de qualidade em infraestrutura, e precisa
lançar mão da expertise do setor privado para
construir, reformar e ampliar a infraestrutura de
transportes,

bem

como

para

operar

estradas,

aeroportos, portos e ferrovias.
(f)

Como a chave do crescimento é o aumento da
produtividade, é preciso que a concessão de
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infraestrutura ao setor privado seja formatada de modo
a: (1) viabilizar a existência de serviços concedidos
que tenham sustentação financeira de longo prazo e
que possam realizar a desejada ampliação da
infraestrutura; (2) estimular os concessionários a se
esforçarem na busca de maior produtividade, bem
como a realizarem os investimentos necessários e a
ofertarem serviços com qualidade.
(g)

Para garantir que se realizem concessões que sejam
financeiramente sustentáveis ao longo do tempo é
preciso organizar certames licitatórios em que: (1) se
garanta remuneração realista aos concessionários; (2)
caso o Governo deseje obter tarifas aos usuários finais
inferiores às que garantam remuneração adequada aos
concessionários, o subsídio seja coberto com recursos
públicos, explicitados no orçamento federal; (3) haja
adequada pré-qualificação dos concorrentes, inclusive
mediante explicitação do plano de negócios; (4) os
editais sejam bem trabalhados, inclusive mediante
debate em audiências públicas, para evitar brechas que
dêem margem a eventual comportamento oportunista
futuro de participantes dos leilões; (5) se leve em
conta que o Brasil não tem maturidade institucional
para implantar a inversão de fases em leilões
complexos como os de concessões, onde, embora seja
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desejável a aceleração da conclusão do certame que a
inversão pretende gerar, é preciso reconhecer que se
cria um fato consumado ao se anunciar o vencedor da
proposta financeira, havendo dificuldade política e
jurídica à desclassificação desse concorrente caso não
cumpra as exigências de qualificação.
(h)

A inexistência de uma ou mais das condições acima
abre margem para a participação de licitantes
oportunistas, ou seja, concorrentes que oferecem
preços irrealistas e que, uma vez ganha a licitação,
passam a pressionar a agência reguladora por reajustes
de

preços

ou

alteração

no

cronograma

de

investimentos ou das demais obrigações; ou, ainda,
que exploram falhas formais dos editais para
descumprir os compromissos assumidos.
(i)

Destaque-se que, ao contrário do senso comum, em
que o uso do termo “oportunismo” costuma estar
associado a uma conotação negativa de atitudes de má
fé, a teoria econômica atual, na qual se baseia este
texto,

associa

o

chamado

“comportamento

oportunista” a uma ação dos agentes econômicos que é
despida da intenção de configurar qualquer acusação
de fundo moral. Tal comportamento representa o uso
ou não divulgação de informações conhecidas por
apenas um dos lados da negociação comercial (tais

!

10!

como a eficiência tecnológica da empresa, a estimativa
de custos para realização de uma obra etc.) para fazer
a negociação de contratos em bases mais favoráveis ao
detentor

da

informação.

Nesse

sentido,

o

“comportamento oportunista” constituiria uma forma
particular de comportamento dos agentes econômicos,
e não uma conduta antiética.
(j)

a regulação de serviços públicos concedidos tem
enfrentado a escolha entre estimular o empenho do
concessionário (permitindo-lhe internalizar parte dos
ganhos decorrentes de seus esforços) e oferecer
serviços a baixos custos aos usuários finais (por meio
do

repasse

produtividade

aos

consumidores

decorrentes

do

dos

ganhos

esforço

de
dos

concessionários), após estabelecida a concessão. No
atual estágio da economia brasileira, em que sua
infraestrutura é precária e é preciso urgentemente
gerar ganhos de produtividade, optar por uma
regulação que pressione para baixo a rentabilidade do
concessionário, em favor de tarifas mais baixas no
curto prazo, pode resultar em infraestrutura de baixa
qualidade, que não gerará o necessário impulso à
produtividade do país. Como já afirmado no item (g)
acima, eventuais subsídios aos usuários devem ser
cobertos por recursos públicos, explicitados no
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orçamento, e não em prejuízo da rentabilidade dos
concessionários;
(k)

outros pontos relevantes da política de regulação são:
fortalecimento da autonomia política e capacidade
técnica das agências reguladoras e fortalecimento das
garantias

institucionais

de

que

não

haverá

expropriação dos concessionários por parte do poder
público.
A seguir desenvolve-se, em maiores detalhes, a linha de
raciocínio acima exposta. Para ilustrar as possibilidades de
aperfeiçoamento do marco regulatório das concessões, o trabalho
utiliza como exemplo as recentes concessões de rodovias e
aeroportos.
Para começar, registre-se que os investimentos públicos e
privados em infraestrutura no Brasil caíram fortemente desde a
década de 1980, passando de uma média de 5,2% do PIB para
2,1% do PIB no início dos anos 2000. Para se alcançar o padrão
de serviços e o ritmo de crescimento de países industrializados do
leste asiático, seria necessário investir entre 5% e 7% do PIB em
infraestrutura ao longo de 20 anos.
O baixo nível de investimentos fez com que chegássemos a
um estado de baixa qualidade e densidade de rodovias, com
somente 40% da malha em estado de conservação ótimo ou bom.

!

12!

A má infraestrutura rodoviária é particularmente grave no caso do
Brasil, onde o modal responde por 61% do movimento de cargas.
De acordo com o Mapeamento IPEA de Obras Rodoviárias
(para rodovias federais) e com o Plano CNT de Logística de 2011
(não exclusivamente, mas majoritariamente também para rodovias
federais), seria necessário algo em torno de R$ 180 bilhões para
recuperar a pavimentação, construir novas estradas, adicionar
faixas ou duplicar trechos onde fosse necessário.
Ocorre que os recursos do PAC (que incluem investimentos
privados e parte dos investimentos federais já realizados) e os
demais recursos orçamentários não serão suficientes para atender
à necessidade de investimentos. Somando os recursos do PAC 1 e
PAC 2, prevê-se um investimento em rodovias de R$ 87 bilhões;
restando, portanto, mais de R$ 90 bilhões de investimentos sem
perspectiva de financiamento.
A participação do setor privado surge naturalmente como
forma de contribuir para preencher essa lacuna. Nas estradas já
entregues para a administração privada, o investimento é maior, e
a qualidade das rodovias melhor. Avaliação da CNT mostra que
87% da malha administrada por concessões apresenta um estado
geral bom ou ótimo, percentual que cai para menos de 33% para
as rodovias sob gestão pública federal, e atinge irrisórios 10,5%
para as que estão sob gestão pública estadual.
De acordo com a ANTT, há 11.191 quilômetros de rodovias
federais passíveis de serem concedidas ao setor privado sem
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necessidade de subsídio público. Trata-se de rodovias que têm
volume de tráfego suficiente para garantir a viabilidade
econômico-financeira do projeto. Desse total, entretanto, somente
4.764 km foram entregues à iniciativa privada.
Com base na experiência brasileira de concessão de
rodovias, que começou em 1994, tanto em nível federal como
estadual, foi possível identificar vários fatores que dificultam uma
maior participação do setor privado, entre eles: entraves
burocráticos que retardam os processos licitatórios; instabilidade
regulatória; volatilidade da economia brasileira; indefinição
acerca do poder concedente; leilões que favorecem a vitória de
oportunistas. Em relação a esse último ponto, esse favorecimento
decorre de exigências inadequadas em relação à capacidade
técnica e econômico-financeira dos concorrentes; da não
exigência de metodologia de execução e plano de negócios; da
sinalização aos investidores privados que será dada prioridade à
compressão de tarifas ou à arrecadação de fundos para o Tesouro
em detrimento da rentabilidade do concessionário; da adoção, em
alguns casos, da inversão de fases de licitação, sem que se tenha
adequada segurança jurídica e maturidade institucional para
garantir a eliminação de vencedores que eventualmente sejam
incapazes de comprovar qualificação técnica e jurídica.
A infraestrutura aeroportuária brasileira, por sua vez, não é
exceção às demais áreas de infraestrutura: má qualidade,
provocada por anos de baixo investimento e forte crescimento da
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demanda. O apagão aéreo de 2006/2007 e a escolha do Brasil para
sediar a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016
chamaram a atenção para os importantes gargalos do setor.
Atualmente estima-se que, dos vinte maiores aeroportos do
País, somente sete estão em situação geral satisfatória. Na
ausência de investimentos, somente cinco continuarão assim até a
Copa do Mundo de 2014. Sem os investimentos necessários, que,
dependendo das estimativas, podem passar de R$ 40 bilhões,
todos os principais aeroportos do País estarão com terminais
saturados até 2030.
A concessão dos aeroportos surge, assim, como uma forma
de carrear recursos privados para o investimento. Adicionalmente,
e não menos importante, permite aumentar a eficiência da gestão,
garantir a disponibilidade da melhor e mais atualizada tecnologia
e acelerar os investimentos emergenciais necessários para a Copa
do Mundo. Contudo, uma privatização bem feita deve ser atraente
para o setor privado e, ao mesmo tempo, garantir que os
investimentos necessários sejam efetivados e que as tarifas sejam
razoáveis para os usuários.
Poucos aeroportos são atualmente lucrativos e, portanto,
viáveis para serem concedidos. Mas há espaço para aumentar a
lucratividade, via redução de custos (com entrega de parte da
infraestrutura já pronta para a concessionária e oferta de crédito),
ou via aumento de rentabilidade (com ganhos de produtividade e
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aumento de receitas não aeroportuárias). É necessário, contudo,
que o ambiente regulatório seja estruturado adequadamente.
A privatização de estradas e aeroportos é essencial para que
o Brasil possa sair da armadilha de baixo crescimento potencial
na qual se encontra.
Uma importante característica da política macroeconômica
brasileira desde a redemocratização da economia é a forte
expansão do gasto público corrente. Essa característica traz três
consequências importantes. Em primeiro lugar, a expansão do
gasto público aumenta a demanda agregada e, consequentemente,
as pressões inflacionárias. Em um regime de metas para inflação,
o Banco Central reage a essas pressões aumentando as taxas de
juros, o que desestimula o investimento privado.
Em segundo lugar, a necessidade de garantir o equilíbrio das
contas públicas, evitando o aumento da relação dívida/PIB, requer
o controle dos gastos públicos totais. Como a parcela desses
gastos destinada ao custeio é alta, sobra relativamente pouco para
ser gasto com investimento.
Por fim, e, de certa forma, um corolário imediato do disposto
no parágrafo anterior, os elevados gastos correntes por parte do
setor público deprimem a poupança doméstica. Como se sabe,
uma identidade básica da economia é que poupança é igual a
investimento. Com a poupança doméstica baixa, a solução para
financiar aumentos na taxa de investimento seria aumentar a
poupança externa.
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A entrada de poupança externa no País equivale ao déficit em
transações correntes do Balanço de Pagamentos. Mas déficits
elevados requerem o real sobrevalorizado, para estimular as
importações, e implicam aumento do passivo externo (seja
público ou privado). Para manter o padrão de crescimento
baseado na expansão do consumo e evitar déficits crescentes nas
transações correntes (e, consequentemente, apreciações mais
fortes do real, que reduzem a competitividade da indústria
brasileira), o Banco Central intervém no mercado cambial,
adquirindo divisas. Ao evitar uma apreciação mais forte do real, o
Banco

Central

limita

o

déficit

em

conta

corrente

e,

consequentemente, a entrada de poupança externa no País.
Com baixa poupança doméstica e com limitação à entrada de
poupança externa, não há poupança suficiente para financiar uma
forte expansão do investimento. É nesse contexto que se destaca a
contribuição

dos

investimentos

em

infraestrutura,

pois,

diferentemente do que ocorre em vários outros setores, em que o
investimento limita-se a expandir a capacidade e a impactar a
produtividade do próprio setor, os investimentos em infraestrutura
têm a capacidade de expandir a capacidade de produção do País e
de aumentar a produtividade geral da economia. Dessa forma, a
grande contribuição do aumento do investimento privado em
infraestrutura virá pelo aumento da produtividade. Tendo em
vista a dificuldade de aumentar a taxa de investimentos e da
escolaridade da população no curto prazo, a principal opção para
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aumentar a taxa de crescimento do PIB já no curto prazo é o País
se tornar mais produtivo.
A necessidade de aumentar a produtividade torna-se ainda
mais evidente quando se constata que a produtividade na América
Latina e no Brasil, em particular, tem apresentado evolução muito
inferior à do resto do mundo, em especial em relação à dos países
desenvolvidos e de países em desenvolvimento dinâmicos (como
os do Sudeste Asiático). Estando a produtividade em patamar
baixo, há espaço óbvio para o seu crescimento. Concentrar
esforços em políticas públicas voltadas para a melhoria da
produtividade pode render altas taxas de crescimento econômico
sem a necessidade de se fazer esforço tão grande de aumentar a
poupança e o investimento agregados.
Com efeito, investir em infraestrutura de transportes tem um
impacto significativo sobre a produtividade. Em primeiro lugar,
porque aumenta o potencial de comércio externo de um país, tanto
na via da importação quanto da exportação. Especificamente em
relação à exportação, uma estrutura deficiente de escoamento da
produção pode elevar o custo e reduzir a competitividade das
exportações nacionais. Há estudos mostrando que, para o Brasil, a
deficiência de infraestrutura é muito mais prejudicial ao comércio
exterior que o protecionismo dos países desenvolvidos ou a falta
de acordos gerais de comércio.
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Uma melhor infraestrutura de transportes também permite
que a atividade econômica se localize de forma mais eficiente
dentro do território nacional.
Para que a qualidade dos serviços de infraestrutura de
transportes aumente, devem ser seguidos dois caminhos, não
excludentes.
O primeiro caminho é criar condições para que o setor
privado opere serviços de infraestrutura. Só que não é trivial a
entrada do setor privado nesses setores. A qualidade da regulação
e da legislação em geral e a capacidade das agências reguladoras
para impor as regras definidas nos contratos é que determinarão
se os parceiros privados terão incentivos adequados (por
remuneração e por punição contratual) para atuar de forma
eficiente. Junte-se a isso a já referida resistência ideológica a
privatizações e os incentivos eleitorais que os políticos têm para
apresentar resultados a curto prazo (neste caso, tarifas baixas e
altas receitas com a venda de direitos de exploração de serviços).
O segundo caminho para aumentar a produtividade dos
serviços de infraestrutura de transportes está relacionado à
capacidade do governo, como agente coordenador dos esforços da
sociedade em busca de maior produtividade, de detectar a
necessidade de projetos, avaliar sua viabilidade econômica, fazer
estudos comparados para hierarquizá-los conforme o retorno
econômico e sua complementariedade (criação de redes de
logística), bem como definir qual modalidade de propriedade e
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operação é mais adequada para cada tipo de projeto (investimento
público, concessão, privatização etc.).
Sobre a qualidade da regulação, a moderna análise
econômica baseia-se na hipótese de que o regulador de um
serviço (o Estado) busca basicamente dois objetivos: (1)
incentivar a empresa regulada a ofertar serviços de qualidade e (2)
viabilizar preços menores para os consumidores.
O dilema entre os dois objetivos se explica pelo fato de que
só haverá condições para o empresário regulado “fazer mais e
melhor, pelo menor custo”, se a regra regulatória permitir que ele
receba uma parte relevante dos excedentes gerados pela redução
de custos decorrente de seus esforços.
Se o regulador definir uma regra regulatória que determine o
repasse aos consumidores de todos os ganhos decorrentes do
maior esforço de ganhos de produtividade feitos pela empresa
regulada, na forma de preços menores, não haverá incentivo para
que tais ganhos existam.
De outro lado, se o regulador definir uma regra que permita
que a empresa absorva todo o incremento da produtividade, não
repassando nada aos consumidores na forma de preços menores, o
segundo objetivo se verá comprometido.
Incentivar a empresa regulada a oferecer serviços de
qualidade requer que ela seja adequadamente remunerada pelos
seus investimentos. Para que os preços sejam baixos é necessário,
antes de mais nada, que os custos sejam baixos. Por sua vez, para
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que os custos sejam baixos, a concessionária terá de buscar
aumento de produtividade. Para que a empresa se sinta
incentivada a aumentar a produtividade, é necessário estabelecer
regras que permitam que ela receba parte dos ganhos de
produtividade. É preciso que haja regras claras e que deixem
pouca margem para arbítrios futuros.
Regras que pré-determinam o reajuste de tarifas estimulam
as concessionárias a se tornarem produtivas por dois motivos: i)
como o valor da tarifa é pré-fixado, toda redução adicional de
custos será apropriada pela empresa; ii) como o retorno de
investimentos com longo prazo de maturação é muito incerto e
volátil, investir em aumento de produtividade é uma forma de a
firma se precaver contra situações desfavoráveis que, porventura,
venham a ocorrer e que tendam a reduzir seu lucro.
Observe-se que regras que pré-determinam o reajuste de
tarifas podem prever valores reais decrescentes ao longo do
tempo, como forma de incorporar ganhos (esperados) de
produtividade às tarifas. Nesse caso, a empresa irá se apropriar
somente da redução de custo que exceder a redução prevista na
tarifa. Obviamente, a trajetória pré-estabelecida deve ser
financeiramente viável para a concessionária, pois, do contrário,
não haverá incentivos para aumento dos investimentos. Regras
que estabelecem uma trajetória para o preço, por exemplo, com
reajustes baseados na inflação e, eventualmente, com desconto
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que refletem ganhos de produtividade, são denominadas de regras
do tipo price-cap.
Esse tipo de regra se contrapõe a regras em que a revisão
tarifária é feita com base na observação ex-post da produtividade
da empresa. São as chamadas regras de “taxa de retorno”. São
regras que geram forte incerteza para a empresa regulada, pois
pode ser substancial a divergência entre o cálculo do ganho de
produtividade feito pelo regulador e o ganho de produtividade (e
consequente

redução

de

custos)

efetivamente

ocorrido.

Adicionalmente, o incentivo para ser mais produtivo diminui
fortemente se parte significativa da redução de custos for
repassada para o preço das tarifas.
Normalmente a regulação dos setores de infraestrutura
envolve não apenas a prestação do serviço pela empresa regulada,
mas também a realização de investimentos pela empresa, tais
como a reforma ou construção de rodovias, ferrovias, portos e
aeroportos. É usual que os contratos de concessão fixem metas de
investimento com determinadas características a serem cumpridas
pela empresa regulada. Em geral, contudo, não é possível
especificar em contrato todos os detalhes do investimento (mesmo
porque é difícil saber de antemão quais serão exatamente as
demandas futuras).
O

mesmo

raciocínio

para

incentivar

ganhos

de

produtividade se aplica aos incentivos para investimento. Ou seja,
se o regulador impuser regras que privilegiem uma elevada

!

22!

extração de renda dos empresários em favor dos consumidores,
sob a forma de menores preços dos serviços decorrentes da
infraestrutura resultante do investimento, menor será o valor
presente do investimento para a empresa e, por conseguinte, o
incentivo a investir cai. Todo e qualquer subsídio dado ao usuário
final deve ser custeado por recursos públicos, explicitados no
orçamento da União.
Como os investimentos implicam maior oferta de serviços
no longo prazo, bem como aumento da produtividade para toda a
sociedade (e menores preços), um modelo de concessão que
estimule maior volume de investimentos na infraestrutura de
transportes implicará, no futuro, preços menores. Dessa forma,
reguladores muito focados em tarifas baixas no curto prazo (o que
costuma resultar de incentivos político-eleitorais), e que não
desejam custear essas tarifas reduzidas por meio de subsídios
orçamentários (o que é difícil de fazer dadas as restrições
orçamentárias), podem estar comprometendo ganhos de bem-estar
dos próprios consumidores em um prazo mais longo.
Além da produtividade e do investimento, o regulador
também se preocupa com a qualidade do serviço. Novamente, se
o regulador deseja fomentar um incremento de qualidade, ele
naturalmente deverá estar disposto a ter preços maiores ao usuário
final ou a pagar subsídios por meio do orçamento, pois os custos
de produção tendem a aumentar. A empresa regulada estará tão
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mais disposta a investir em qualidade quanto mais ela puder
recuperar esses custos adicionais.
São denominados mecanismos de alto poder aqueles nos
quais o regulado retém a maior parte dos ganhos associados à
redução de custos. Em contraposição, denominam-se mecanismos
de baixo poder aqueles nos quais a redução de custos é, em sua
maior parte, repassada para os consumidores. Os dois principais
exemplos de mecanismos de incentivos, respectivamente de alto e
baixo poder de incentivo são a regulação de preços por “price
caps” e por “taxa de retorno”, explicados anteriormente.
Foi visto que o Brasil enfrenta grande atraso tanto na
quantidade quanto na qualidade da infraestrutura disponível, em
especial, estradas e aeroportos. Também vimos que, no contexto
macroeconômico brasileiro é fundamental buscar ganhos de
produtividade na economia para acelerar o crescimento do PIB,
tendo em vista a baixa disponibilidade de poupança para financiar
novos investimentos.
Assim o País precisa rapidamente não apenas expandir
sua infraestrutura, mas necessita fazê-lo recorrendo ao
investimento privado. Tentar implementar uma política de
baixas tarifas para o usuário, sem o devido subsídio do setor
público, implica tentar fazer com que o setor privado subsidie
os usuários do serviço. Obviamente, não cabe ao setor privado
e nem ele tem condições de oferecer tais subsídios, pois
necessita de um retorno adequado para o seu capital. Optar,
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agora, por “forçar a mão” em favor de tarifas mais baixas,
sem o correspondente subsídio público, pode resultar em
concessões que prestem serviços ineficientes, de baixa
qualidade, e que não realizem os investimentos necessários. O
pior: estimula o surgimento de oportunistas, que oferecem
condições financeiras irrealistas nos leilões, e depois buscam
renegociar os contratos, sem oferecer a contrapartida em
termos de qualidade.
O Brasil já experimentou, em termos de concessão
rodoviária, os dois tipos de política. Nas concessões em que o
leilão não buscava forçar as tarifas artificialmente para baixo (e
era mais rigoroso em relação à qualificação técnica, exigindo
planos de negócios e metodologia de execução), como na
primeira geração de concessões de rodovias estaduais paulistas, o
pedágio ficou mais caro5, mas a qualidade das rodovias era (e é)
melhor. Já nas concessões em que foi privilegiada a modicidade
tarifária, em detrimento da qualificação dos licitantes e do projeto,
como nas de rodovias federais em 2007, a qualidade das rodovias
ficou mais baixa e os investimentos realizados, após três anos de
concessão, estavam 45% aquém do que fora inicialmente previsto.
As tarifas, que deveriam subir de acordo com a variação do IPCA,
acabaram

sendo

reajustadas

bem

acima

dela.

O

baixo

investimento realizado e os reajustes tarifários acima da previsão
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

Deve-se destacar que parte do custo mais elevado desses leilões decorreu, por um lado, da instabilidade
macroeconômica da época, que impunha uma maior taxa de juros de equilíbrio da economia; e, por outro,
do desejo do poder concedente de absorver parte da receita de outorga para reforçar os cofres do tesouro
estadual.
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contratual são resultados típicos da ação de concessionários
“oportunistas”, que vencem os leilões com propostas irrealistas e,
em seguida, pressionam o regulador para obter alterações
contratuais, em detrimento da qualidade dos serviços prestados.
A não entrega dos investimentos previstos é uma forma de
forçar a renegociação do contrato. A possibilidade e a forma de
renegociar contratos são fatores decisivos para o sucesso ou
fracasso

de

um

programa

de

privatização.

Em

geral,

renegociações são ruins, especialmente se o objeto da
renegociação for uma variável que influenciou a escolha do
próprio concessionário. As renegociações de contratos de
concessão só podem ser consideradas “boas” quando decorrentes
de

fatores

imprevistos,

que

desequilibrem

as

condições

econômico-financeiras dos contratos.
Já se mencionou a importância de maior rigor para a
qualificação dos concorrentes, para evitar o aparecimento de
oportunistas. Uma forma de fazê-lo é exigindo uma metodologia
de execução e um plano de negócios. O plano de negócios é o
conjunto de análises econômico-financeiras, abrangendo todos os
elementos financeiros relativos à execução do contrato. Já a
metodologia de execução contém todas as informações técnicas e
operacionais referentes à exploração da concessão. A proposta
financeira do licitante deve ser compatível com a metodologia de
execução. Do contrário, será irrealista.
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Além de reduzir a probabilidade de oportunistas ganharem o
leilão, a exigência da metodologia de execução e do plano de
negócios beneficia tanto o governo quanto a empresa. Isso porque
esses documentos explicitam as hipóteses utilizadas para se
chegar ao preço, o que torna mais provável que eventuais
renegociações futuras de tarifas sejam do tipo “boas”, decorrentes
de fatores não previstos no planejamento, e que tenham
eventualmente desequilibrado financeiramente o contrato.
Para que a exigência da metodologia de execução e de um
plano de negócios seja mais eficaz, é recomendável que a
avaliação desses documentos preceda a escolha da melhor
proposta financeira. Isso porque, uma vez revelada a proposta
com o menor preço, dificilmente o administrador público terá
condições políticas para desabilitar o concorrente devido a
inconsistências entre sua proposta e seu plano de negócios. Há o
temor de o desabilitado fazer uma denúncia na imprensa, dizendo
que o governo vai pagar mais caro por um mesmo serviço,
criando constrangimento para os políticos que contratarem a
empresa que não ofereceu o menor preço. Adicionalmente, o
desclassificado pode entrar na Justiça e paralisar todo o processo
de concessão. É mesmo possível que o Ministério Público
denuncie criminalmente os servidores públicos que tentarem
desclassificar o vencedor da proposta financeira.
Se os participantes do certame esperam que o regulador
aceitará renegociar o contrato a posteriori, o valor do preço do
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serviço ou o valor da outorga que eles devem propor em seus
lances passa a ser desvinculado dos reais fundamentos de
demanda e custo. Pior: é razoável postular que o valor do preço
do serviço ou outorga definida no lance de cada participante
reflita não a sua eficiência própria, como custos menores e
qualidade superior, mas sim a capacidade percebida de cada um
em realizar um lobby bem sucedido junto ao regulador para a
renegociação.
Isso implica que metas excessivamente irrealistas (tarifas
baixas, outorga elevada, metas de investimentos e de qualidade
muito altas) e/ou espaço para renegociação posterior, podem
aumentar a probabilidade de que o agente escolhido para
concessionário seja do tipo menos eficiente.
O não cumprimento de metas de investimento nas
concessões rodoviárias de 2007 parece ser um sintoma desse
comportamento oportunista. Os vencedores do leilão ofertaram
valores de pedágio extremamente baixos e vêm utilizando seu
poder de pressão para obter reajustes de tarifas acima da inflação
e para adiar investimento e o cumprimento de metas de qualidade.
Na impossibilidade de o regulador se comprometer a não
renegociar contratos, uma forma de evitar a outorga do serviço a
oportunistas é aprimorar os critérios de pré-qualificação,
evitando-se a inversão de fases e exigindo-se a explicitação de
plano de negócios e metodologia de execução.
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Também parece haver evidência robusta de comportamento
oportunista dos vencedores dos leilões de concessões de
aeroportos. Os elevados ágios pagos pelos vencedores indicam a
assunção de uma rentabilidade extremamente baixa, incompatível
com o custo de oportunidade (mais diferencial de risco) da
aplicação de recursos na economia brasileira.
Alguns aspectos do edital podem ter estimulado a
participação de licitantes oportunistas. Os critérios da habilitação
técnica não foram rígidos o suficiente para impedir sua
participação neles, pois não levaram em consideração se a
experiência dos sócios estrangeiros, operadores aeroportuários,
dos consórcios ganhadores da licitação foram, de fato, bem
sucedidas. Adicionalmente, foi um leilão com inversão de fases,
em que não se exigiu um plano de negócios por parte dos
concorrentes para avaliar a consistência da proposta.
Um segundo aspecto do contrato que pode ter estimulado
lances oportunistas é o cronograma de investimentos. A
necessidade de ampliar e modernizar os aeroportos torna o grande
volume de investimentos uma variável chave. Apesar de o
contrato de concessão conter cláusulas que deixam claro que
constitui risco do concessionário a inadequada previsão dos
custos de investimentos, a agência reguladora dificilmente terá
margem de manobra para resistir a pressões por revisões das
metas de investimento no futuro.
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Algumas evidências de que os vencedores do leilão atuam
sob uma estratégia de oportunismo são o elevado ágio que
pagaram; a grande diferença entre o valor de outorga oferecido
pelo vencedor e pelo segundo colocado no leilão; e a alta relação
entre o valor pago pela outorga e a arrecadação bruta do
aeroporto. Como afirmado anteriormente, os altos ágios são
utilizados pelos governantes como um sinal de sucesso do leilão.
Trata-se de uma espécie de pedido de desculpa ao eleitorado que
tem restrições ideológicas à privatização. Uma mensagem do tipo:
“privatizamos, mas fizemos isso tirando um bom dinheiro dos
concessionários!”. Assim, a estratégia política acaba abrindo
oportunidade para a entrada de licitantes oportunistas.
O fato de a Infraero ser obrigatoriamente sócia do
concessionário é um aspecto negativo relevante dos contratos. O
objetivo final parece ser o de captura de parte do lucro do
concessionário, por meio da participação da empresa estatal.
Trata-se, assim, de um viés contrário à lucratividade privada que
busca o favorecimento da máquina estatal, e mais uma evidência
da

resistência

ideológica

à

privatização.

A

participação

compulsória da Infraero pode também prejudicar o desempenho
da concessão, caso a estatal não consiga realizar os investimentos
que estarão a seu cargo.
No que diz respeito à alocação de riscos, o contrato define
vários riscos exclusivamente suportados pelo concessionário e
que, portanto, não deveriam ensejar renegociação. Caberá agora
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ao agente regulador garantir que não haverá, de fato, renegociação
de tais itens caso o problema se realize. Não basta um contrato
bem desenhado: é preciso independência política e operacional
para fazer valer o contrato. No Chile, por exemplo, mesmo
restrições legais ou constantes explicitamente do contrato
regulatório acabaram sendo flexibilizadas.
Note-se que esse compromisso com a letra do contrato pode
ter efeitos não apenas para o setor aeroportuário, mas também
para todos os setores de infraestrutura com contratos de
concessão. Isso será tão mais verdadeiro quanto mais o Poder
Executivo der suporte político, de forma clara, à posição dos
reguladores (no caso ANAC) quando estes seguirem fielmente o
compromisso firmado.
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INTRODUÇÃO

Este estudo tem por objetivo demonstrar o papel estratégico
dos investimentos privados em infraestrutura para retirar o Brasil
da armadilha de baixo crescimento de longo prazo, que, conforme
estimativas mais realistas, como em Barbosa Filho (2011)6,
apontam para um crescimento mais próximo de 3,5% ao ano, em
face do baixo crescimento da produtividade e da baixa taxa de
investimento.
A aceleração do crescimento deve ser feita por meio da
ampliação da produtividade da economia, que está em patamar
muito inferior àquela observada nos países mais desenvolvidos.
Existe uma enorme oportunidade de aceleração do crescimento
pela via da maior produtividade, que basicamente significa usar
melhor os fatores de produção de que o país dispõe.
Fator essencial para esse aumento de produtividade é a
criação e/ou reforma de serviços de infraestrutura, especialmente
a de transportes. Tendo em vista que este é um serviço que
representa insumo para todos os setores da economia, o impacto
sistêmico sobre a produtividade é relevante. Para que isso seja
possível, o estudo demonstrará ser fundamental: (a) melhorar a
capacidade governamental de elaborar e selecionar projetos de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

Fernando Hollanda Barbosa Filho: “Uma estimativa do produto potencial no Brasil.” Economia &
Tecnologia - Ano 07, Vol. 27 - Outubro/Dezembro de 2011.
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infraestrutura; (b) ampliar a participação do setor privado nos
serviços de infraestrutura, com uma adequada modelagem das
concessões

visando

a

estimular

os

concessionários

não

oportunistas a investir na ampliação, na produtividade e na
qualidade dos serviços.
A literatura sobre regulação econômica dá destaque a um
dilema básico na regulação de serviços concedidos: o estado
regulador

enxerga

um

conflito

entre

a

produtividade/qualidade/ampliação dos serviços e a modicidade
da tarifação desses serviços. Em outras palavras: quanto mais o
regulador reduz a margem de ganho esperada do concessionário,
menores são os incentivos à produtividade, ao investimento e à
qualidade do serviço.
Com efeito, se as regras de concessão não permitirem à
empresa concessionária se apropriar de parte dos ganhos gerados
pelo seu esforço, ela não terá incentivos para ser mais produtiva,
para melhorar a qualidade ou para ampliar os serviços por meio
de mais investimentos. O governo, por sua vez, que não conhece a
real capacidade produtiva da empresa, não é capaz de, via
regulação, induzir a empresa a trabalhar com máximo esforço.
Logo, determinar a priori uma regra que transfere todos os
ganhos aos consumidores é a receita certa para desestimular as
empresas a gerar tais ganhos que, assim, jamais existirão.
E é nesse ponto que existe uma armadilha: a classe política
costuma querer apresentar resultados de curto prazo, facilmente
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utilizáveis em peças publicitárias, que as ajude a vencer a próxima
eleição. Em termos de concessão de serviços públicos, o que
costuma ser apresentado ao público como sucesso é a realização
de leilões de concessões em que os vencedores do certame
aceitem receber baixos valores de tarifas ou paguem altas somas
ao governo. Oferece-se ao público uma imagem de eficiência: as
estradas e aeroportos serão reformados a baixo custo. Pedágios
considerados caros são mal vistos por governantes que desejam a
reeleição, pois se constituem em alvos fáceis de ataque por parte
dos adversários.
Contudo, o que realmente importa para aumentar a
produtividade e o crescimento da economia é que os serviços de
infraestrutura sejam prestados com qualidade, e é inviável fazê-lo
a custos baixos, que não remunerem adequadamente o
concessionário.
No atual estágio da economia brasileira, em que há forte
carência de infraestrutura de qualidade, advoga-se que a regulação
dos serviços de infraestrutura deveria ser calibrada de forma a
estimular os concessionários a serem produtivos. A classe política
precisa se dar conta de que um período de oito anos (dois
mandatos de governador ou presidente da república) é tempo
suficiente para se fazer uma revolução em termos de
infraestrutura e colher os frutos eleitorais ainda ao longo do
mandato. Por outro lado, oito anos também são suficientes para
que o “milagre” do pedágio barato seja desmascarado, com o
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surgimento de evidências de estradas de má qualidade, reajustes
de tarifas acima dos índices contratuais e deterioração dos índices
de acidentes.
Igualmente errônea é a idéia de que se deve prover
infraestrutura barata para não onerar o restante da economia.
Infraestrutura cara é aquela que não existe ou que é ruim. De nada
adianta uma transportadora pagar pedágio barato se terá alta
despesa consertando caminhões que se quebram nos buracos das
estradas. Pouco importa a um executivo pagar uma baixa tarifa de
embarque se seu voo se atrasa e ele perde horas de trabalho por
falta de vaga para decolagem ou espaço de estacionamento na
pista.
Se eventualmente as tarifas necessárias para que se tenha
infraestrutura de qualidade forem efetivamente elevadas, e o
governo desejar desonerar os usuários, a maneira correta de fazêlo é por meio de subsídios colocados explicitamente no
orçamento público, e não pela compressão da rentabilidade dos
concessionários pois, mais cedo ou mais tarde, a sua remuneração
inadequada irá se refletir na qualidade e na disponibilidade dos
serviços de infraestrutura.
O estudo está dividido em cinco capítulos, além da presente
introdução e da conclusão. O primeiro capítulo expõe um
panorama da carência de infraestrutura e uma descrição factual do
processo de concessão de investimentos em rodovias e aeroportos
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ao setor privado nos últimos anos, como forma de contextualizar
o problema a ser analisado.
O capítulo II descreve o cenário macroeconômico vivido pelo
Brasil, mostrando que há fortes restrições ao aumento da taxa de
investimento, o que indica que a aceleração do crescimento passa
a ser dependente do aumento da produtividade da economia.
Mostra, também, que isso seria salutar para resgatar a
competitividade da indústria de transformação no mercado
internacional, evitando os riscos de desindustrialização.
O capítulo III faz considerações sobre a produtividade na
economia brasileira, mostrando que há grandes oportunidades
para aumentá-la por meio da oferta de serviços de infraestrutura
de qualidade. Dois caminhos importantes para esse ganho de
produtividade são: (a) a melhoria da capacidade do governo para
elaborar

e

selecionar

projetos

de

infraestrutura

e

(b)

aperfeiçoamentos no processo de concessão de infraestrutura.
O capítulo IV analisa a baixa capacidade do governo para
elaborar e selecionar projetos, propondo medidas para melhorar
tal situação.
O capítulo V estuda mais profundamente o marco regulatório
da concessões, avaliando os casos das estradas e aeroportos,
mostrando a importância de se alinhar os incentivos dos setores
público e privado em busca de maior qualidade da infraestrutura
disponível, o que exige, por um tempo, que se aceite um custo
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mais elevado e que se evite a contratação de empresas
oportunistas, incapazes de prover serviços de qualidade aos
baixos preços contratados. Ademais, enfatiza a importância de as
agências reguladoras brasileiras estabelecerem reputação de não
renegociarem contratos por pressão dos regulados e de evitarem a
tentação de expropriar os regulados com vistas a gerar benefícios
de curto prazo aos usuários. Também ressalta a importância de se
estabelecerem critérios adequados de pré-qualificação para os
leilões de concessões e de se evitar o procedimento da inversão de
fase dos leilões, de modo a evitar a participação de empresas
oportunistas, interessadas em forçar uma posterior renegociação
de contratos.
Ao final são apresentadas as principais conclusões.
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CAPÍTULO
I
O
ATRASO
BRASILEIRO
EM
INFRAESTRUTURA E O HISTÓRICO RECENTE DE
CONCESSÕES
Os investimentos públicos e privados em infraestrutura no
Brasil caíram fortemente desde a década de 1980, como mostra a
Tabela 1.
Tabela 1 - Brasil: investimento público e privado em
infraestrutura de energia, transporte terrestre,
telecomunicações, água e saneamento (% do PIB)
Período
Público Privado Total
1981-1986

3,60

1,54

5,15

2001-2006

1,15

0,97

2,11

Fonte: Calderón e Servén (2003)
Frischtak7 (p. 307) estima em 3% do PIB o investimento
mínimo para manter o estoque de capital existente (1%),
acompanhar o crescimento da população (1,3%), universalizar os
serviços de água e saneamento em 20 anos (0,6%) e o de
eletricidade em 5 anos (0,1%). A manutenção de investimentos na
faixa de 2% do PIB, conforme histórico recente é, portanto,
claramente insuficiente. O mesmo autor indica o investimento na
faixa de 5% a 7% do PIB, ao longo de 20 anos, como o volume
necessário para que o país atinja o padrão de serviços e o ritmo de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7

Frischtak, C. O investimento em infraestrutura no Brasil: histórico recente e perspectivas. Pesquisa e
Planejamento Econômico, v. 38, n. 2, ago 2008, p. 307-348.
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crescimento da Coréia do Sul e demais países industrializados do
leste asiático.
A Tabela 2 apresenta índices de qualidade, quantidade e
acesso à infraestrutura elaborados por Calderón e Servén (op. cit)
adicionados a alguns índices brasileiros apurados pela Pesquisa
Nacional de Amostragem Domiciliar (PNAD). Os dados retratam
o atraso brasileiro em relação aos países da OCDE8 e do leste
asiático9.

A

quantidade

de

linhas

telefônicas

por

mil

trabalhadores, no Brasil, no período 2001-2005, era de 933,
contra 2,8 mil nos países da OCDE. A capacidade de geração de
energia (medida em megawatts por mil trabalhadores) era 60%
menor que a dos países do leste asiático. A densidade rodoviária
(extensão de rodovias, em relação à área do território nacional),
no leste asiático, era mais de quatro vezes superior à do Brasil.

Tabela 2 - Índices de quantidade, qualidade e acesso à
infraestrutura para o período 2001-2005
Quantidade

Acesso (% da população)a

Qualidade

Tel.
Telecom Energia Rodovias Telecom Energia Rodovias Água Saneam. Celular Internet E
933

0,93

0,221

0,854

0,856

0,111 84,4

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8
9

Excluídos Coréia do Sul e México.
Hong Kong, Indonésia, Coréia do Sul, Malásia, Singapura, Taiwan e Tailândia.

b

59,1

c

57,7d

41,7e
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2437

2,36

0,961

1,000

0,943

0,958 95,0

98,5

90,9

60,0

2778

3,96

1,363

1,000

0,936

0,919 100,0

100,0

99,0

47,2

Fontes: Calderón e Servén (op. cit), IBGE-PNAD 2009, IPEA
(a)Dados para o último ano disponível. Dados de acesso para o
Brasil têm como fonte IBGE-PNAD 2009 e são detalhados
nas notas abaixo.
(b)
Domicílios particulares permanentes atendidos por
rede geral de abastecimento de água.
(c)Domicílios particulares permanentes atendidos por rede
coletora de esgoto ou fossa séptica ligada à rede coletora.
(d)
Percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade que
tinham telefone móvel para uso pessoal.
(e)Percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade que
usaram a internet nos três meses anteriores à pesquisa.
(f) Domicílios particulares permanentes com iluminação
elétrica.
Calderón e Servén (op. cit) também mostram que, em termos
de qualidade, o Brasil também fica atrás em índice de espera para
instalação de linha telefônica (ainda que o país tenha obtido forte
melhora nesse índice ao longo dos anos 1990 e 2000), em índice
de perda de energia na transmissão e distribuição, bem como no
percentual de estradas pavimentadas.
No que diz respeito ao acesso da população, com exceção do
fornecimento de energia elétrica, também estamos bastante
atrasados no percentual de habitantes ou domicílios servidos por
infraestrutura.
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I.1 - RODOVIAS
A baixa qualidade e quantidade de rodovias no Brasil é um
problema grave, visto que o modal rodoviário é o mais usado no
transporte de cargas. Em 2010, de acordo com os dados mais
recentes da Confederação Nacional de Transportes (CNT), passou
pelas rodovias brasileiras 61% da movimentação total de cargas
do período, contra apenas 21% no modal ferroviário, o segundo
colocado.
Também segundo a CNT, em janeiro de 2012 o Brasil
possuía 1,6 milhão de quilômetros de rodovias, mas a grande
maioria (1,2 milhão) era formada por estradas municipais não
pavimentadas. São em geral rodovias de pequena extensão, de
acesso a distritos ou a áreas rurais isoladas, e que são
majoritariamente utilizadas para transporte local.
Considerando somente as estradas federais e estaduais, a
malha rodoviária atingia 320 mil quilômetros, dos quais, quase
190 mil km asfaltados (pouco menos de 60%). A Tabela 3 mostra
a distribuição das rodovias por ente responsável e pavimentação.

Tabela 3: Malha rodoviária do Brasil por ente responsável e
pavimentação
Pavimentada
km

Não Pavimentada

%

km

Total

%

km

%

Federal

63.457

30

13.133

1

76.590

5

Estadual Coincidente

17.417

8

5.430

0

22.847

1

106.548

50

113.451

8

219.999

14

26.827

13

1.234.918

90

1.261.745

80

214.249

100

1.366.932

100

1.581.181

100

Estadual
Municipal
Total
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Fonte: Boletim estatístico da CNT, janeiro de 2012.
As rodovias federais, embora constituam apenas 5% do
total, representam os trechos mais importantes da malha viária.
Das 109 principais ligações rodoviárias avaliadas pela CNT10, 52
são integralmente compostas por estradas federais, 35 possuem
trechos federais e estaduais, e somente 22 são totalmente
estaduais (a grande maioria, em São Paulo). Em extensão, a CNT
pesquisou 63,5 mil quilômetros de rodovias federais e 29,2 mil
quilômetros de rodovias estaduais.
De acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias 2011, menos
da metade da malha rodoviária apresentava estado de conservação
ótimo ou bom. A Tabela 4 sumariza os números:
Tabela 4 - Estado geral de conservação das rodovias, total e
por tipo de gestão
Estado Geral

Total

Gestão Pública

km

%

Ótimo

11.743

12,7

4.370

Bom

27.778

30,0

Regular
Ruim

28.327
16.751

Péssimo
Total

km

%

Gestão concedida
km

%

5,6

7.373

48,0

21.795

28,2

5.983

38,9

30,5
18,1

26.480
16.580

34,2
21,4

1.847
171

12,0
1,1

8.148

8,8

8.148

10,5

-

-

92.747

100,0

77.373

100,0

15.374

100,0

Fonte: Pesquisa CNT Rodovias, 2011

Como se vê, pouco mais de 40% das rodovias brasileiras
apresenta estado geral ótimo ou bom. A média, contudo, esconde
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10

As ligações rodoviárias são ligações entre dois centros importantes e, em vários casos, envolvem
diferentes rodovias. Por exemplo, a ligação Petrolina-Fortaleza passa por três rodovias federais diferentes.
Em alguns casos, um mesmo trecho de estrada é compartilhado por rodovias federais e estaduais.
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grande variabilidade, conforme o tipo de gestão. Enquanto 48%
da malha sob concessão encontra-se em estado geral ótimo, para a
malha sob gestão pública (estadual ou federal), esse percentual é
pouco superior a 5%. No outro extremo da distribuição, mais de
30% da malha sob gestão pública encontra-se em estado ruim ou
péssimo; já para as rodovias concessionadas, esse percentual é
pouco superior a 1%.
O desempenho das estradas brasileiras é igualmente
insatisfatório na comparação internacional. Em uma pesquisa de
opinião junto a executivos conduzida pelo Fórum Econômico
Mundial12, que pediu para que avaliassem a qualidade das
rodovias nos respectivos países, nossas rodovias receberam nota
2,8, em um máximo de 7,0, posicionando-nos na 118ª posição de
um ranking de 142 países.
É fácil entender o porque de chegarmos em 2011 com a
infraestrutura rodoviária em situação tão precária. Sob uma
perspectiva histórica, observa-se que o investimento do Ministério
dos Transportes em rodovias caiu dramaticamente nos últimos 30
anos. Em 1975, os investimentos do Ministério dos Transportes
atingiam 1,8% do PIB. Recentemente, como mostra a Tabela 5,
abaixo, os investimentos federais em infraestrutura, embora
tenham crescido, não chegam a 0,3% do PIB.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12

!World Economic Forum: “The Global Competitiveness Report 2011-2012”, disponível em:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
!
!
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Tabela 5: Evolução dos investimentos federais em rodovias
entre 2002 e 2010.
%"do"PIB R$"milhões
2002

0,04

1177

2003

0,04

1056

2004

0,09

2325

2005

0,19

5165

2006

0,16

4813

2007

0,24

7654

2008

0,19

6262

2009

0,27

9189

2010

0,26

9850

Fonte: COFF – Câmara dos
Deputados,
extraído
de
Pesquisa CNT de Rodovias,
2011.
Obs: Valores deflacionados
pelo IGP-M.
Não é possível definir exatamente qual o percentual do PIB
era gasto com infraestrutura rodoviária nas décadas de 1970 e
1980, pois os dados apresentados anteriormente referem-se aos
investimentos do Ministério do Transportes em todos os modais.
Contudo, se fizermos uma hipótese conservadora de que 60% dos
investimentos do Ministério eram em rodovias (lembrando que,
na década de 2000, essa proporção era de 72%), os gastos em
1975 teriam representado 1,1% do PIB, cerca de 4 vezes mais do
que foi gasto em 2010.
Há várias razões para explicar a queda nos investimentos em
rodovias. A principal foi a necessidade de um ajuste
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macroeconômico capaz de colocar a dívida pública em trajetória
sustentável.
Fatores institucionais também contribuíram para a queda do
investimento em rodovias. Destaca-se aqui o fim do Fundo
Rodoviário Nacional. Esse fundo era formado com recursos do
Imposto

Único

sobre

Lubrificantes

Líquidos

e

Gasosos

(IULCLG), da Taxa Rodoviária Única (TRU) e do Imposto sobre
o Transporte Rodoviário de Passageiros (ITRP). Com a
Constituição de 1988, esses tributos foram incorporados ao ICMS
e ao IPVA, passando a pertencer aos estados13.
Somente em 2001, com a criação da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (Cide), o setor de transportes
voltou a ter uma fonte potencial de recursos. É uma fonte somente
potencial, pois os recursos não necessariamente serão gastos no
setor. Em primeiro lugar, porque os recursos da Cide podem ser
aplicados em outros fins, como em projetos ambientais
relacionados à indústria do petróleo e do gás, ou ao pagamento de
subsídios ao preço ou ao transporte de álcool combustível, gás
natural, petróleo ou derivados. Em segundo lugar, porque os
recursos da Cide, como a maioria dos tributos, estão sujeitos à
limitação de empenho (conhecida como “contingenciamento”),
instrumento amplamente utilizado pelo Ministério da Fazenda

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13

!Pessoa, Ruy Silva. “Fontes de Financiamento para a Infra-estrutura Rodoviária Federal:Necessidade de
Recomposição”. Texto para Discussão IPEA nº 293. 1993.!
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para atingir as metas para de “resultado primário” (excedente de
caixa antes de pagar juros).
Assim, dos R$ 64,5 bilhões arrecadados com a Cide entre
2002 e 2010, R$ 29,5 bilhões foram para a conta única do
Tesouro e gastos com outras finalidades (ou utilizados para gerar
o resultado primário). Ainda assim, a Cide foi a principal fonte de
financiamento dos investimentos federais em infraestrutura em
quase todo o período, chegando a ser responsável por 94% dos
recursos investidos em 2007. Em 2009 e 2010, contudo,
possivelmente em função da prioridade dada ao PAC, outros
recursos estão sendo aportados para investimento em rodovias, de
forma que a contribuição da Cide para os investimentos foi
inferior a 50%.
Os recursos necessários para elevar a quantidade e
qualidade das rodovias são vultosos. De acordo com o
Mapeamento IPEA de Obras Rodoviárias14 e com o Plano CNT
de Logística 2011, seriam necessários algo em torno de R$ 180
bilhões para recuperar a pavimentação, construir novas estradas,
adicionar faixas ou duplicar trechos onde for necessário15.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14

Sobre o mapeamento, vide: Campos Neto, Carlos A. et al: Gargalos e demandas da infraestrutura
rodoviária e os investimentos do PAC: mapeamento IPEA de obras rodoviárias”. Texto para Discussão nº
1.592, 2011.!

15

O Plano CNT de Transporte e Logística 2011 recomenda investimentos mínimos de R$ 177 bilhões em rodovias,
dos quais R$ 80 bilhões em duplicação; R$ 45,9 bilhões em recuperação do pavimento; R$ 24 bilhões para
construção de novas rodovias; R$ 15 bilhões para pavimentação e R$ 11 bilhões para construção de faixas adicionais.
Fora esses investimentos, a conservação da malha atual requereria outros R$ 3,7 bilhões anuais. O Plano CNT não se
limita a sugerir ações nas rodovias federais. Entretanto, a base do diagnóstico são as rodovias analisadas pela
pesquisa anual conduzida pela Instituição. Como a maior parte da malha pesquisada é federal (64 mil km de rodovias
federais, ante 29 mil km de rodovias estaduais), a maior parte dos investimentos propostos pelo Plano CNT refere-se
a rodovias federais.
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Destaque-se que o mapeamento do IPEA enfoca as rodovias
federais. Identificou-se, ainda, a necessidade de investimentos da
ordem de R$ 14,65 bilhões em rodovias estaduais.
Considerando um prazo de cinco anos para realizar os
investimentos propostos pelo IPEA e CNT, o aporte anual teria de
ser da ordem de R$ 36 bilhões. O nível atual de gastos federais
em rodovias (quase R$ 10 bilhões em 2010) é, portanto,
claramente insuficiente e não há evidências de que esse quadro irá
se reverter no curto e médio prazos.
Campos Neto (2011) argumenta que, somando-se os
recursos alocados no PAC (que incluem investimentos privados e
parte dos investimentos federais já realizados) para rodovias até
2009, alcançava-se R$ 37,1 bilhões, suficiente para atender
somente 13% da demanda estimada pelo Mapeamento IPEA.
Com os recursos do chamado PAC 2, de 2010, outros R$ 50
bilhões serão investidos em infraestrutura rodoviária. Mesmo com
esses recursos adicionais (e supondo que serão, de fato, aplicados
nos investimentos propostos), no total de R$ 87 bilhões, restariam
ainda mais de R$ 90 bilhões de investimentos sem fonte de
financiamento.
Dessa forma, a participação do setor privado surge
naturalmente como forma de contribuir para financiar essa lacuna.
A Tabela 4 mostrou que as estradas entregues para
administração privada têm, em média, qualidade substancialmente
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superior às geridas pelo setor público. Basta ver que 87% da
malha administrada por concessões apresenta um estado geral
bom ou ótimo, percentual que cai para menos de 34% para as
rodovias sob gestão pública.
Essa melhor qualidade decorre, em grande parte, do maior
volume de investimentos realizados. Entre 2006 e 2009, as
concessionárias investiram RS 12,3 bilhões. Considerando-se o
investimento por quilômetro de rodovia, as concessionárias
investem significativamente mais que o Governo Federal. Em
2010, o Governo Federal investiu R$ 9,85 bilhões para uma
extensão de 76 mil km de rodovias (considerando pavimentadas e
não pavimentadas), perfazendo uma média de R$ 129 mil por km.
Já as 53 concessionárias investiram R$ 3,5 bilhões, para uma
malha de 15,2 mil quilômetros, o que gera uma média de R$ 230
mil por km, quase 80% a mais.
A questão que se coloca é: por que não aumentar a
participação do setor privado na construção, reforma e
manutenção de rodovias?
De acordo com a ANTT, há 11.191 quilômetros de rodovias
federais passíveis de serem concedidas ao setor privado sem
qualquer aporte suplementar de recursos do setor público. Tratase de rodovias que têm volume de tráfego suficiente para garantir
a viabilidade econômico-financeira do projeto. Desse total,
entretanto, somente 4.764 km foram entregues à iniciativa
privada, em três etapas.
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A primeira etapa de concessões ocorreu entre 1994 e 1997,
quando foram entregues 858 km para a iniciativa privada.
Incluem-se nesse período a privatização das rodovias Via Dutra
(ligando Rio de Janeiro a São Paulo), a Ponte Rio-Niteroi e a
Rodovia Rio-Juiz de Fora. A segunda etapa ocorreu entre 2007 e
2009, com licitação de sete trechos correspondentes a 3.280 km.
Foram licitadas nessa fase rodovias importantes como a Régis
Bittencourt (São Paulo - Curitiba), Fernão Dias (Belo Horizonte São Paulo), Litoral Sul (Curitiba – Florianópolis) e Fluminense
(Ponte Rio-Niteroi à Divisa RJ/ES) e trechos da BR 116 na Bahia.
Em janeiro de 2012 foi concluído o leilão para a BR 101 no
trecho que vai da divisa entre Rio de Janeiro e Espírito Santo até
pouco após a divisa entre Espírito Santo e Bahia. Trata-se da
terceira etapa do programa de concessões, que ainda incluirá a
transferência da BR-040, no trecho entre Brasília e Juiz de Fora, e
da BR-116, em Minas Gerais.
O restante desta seção discorrerá sobre os principais
problemas que vêm dificultando um processo mais acelerado de
concessão de rodovias.
I.1.1 - Entraves burocráticos que retardam os processos
licitatórios
A ANTT é a agência responsável por publicar os editais de
concessão de rodovias, onde devem constar os principais
parâmetros da licitação. Mas tais parâmetros têm de ser aprovados
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por outros órgãos da Administração Federal de controle, como o
TCU, ou de licenciamento ambiental, como o IBAMA.
No caso das concessões referentes à BR-040, BR-116 e BR381, localizadas em Minas Gerais, a ANTT havia entrado com a
documentação em outubro de 2008. Em fevereiro de 2010,
portanto, um ano e meio após a entrada da documentação, o TCU
ainda não havia deliberado sobre o assunto. De acordo com a
Nota para Imprensa do TCU, de 19 de fevereiro daquele ano, a
documentação enviada pela ANTT estava incompleta. Já a
ANTT, segundo matéria publicada pelo Jornal Valor Econômico
em 17/02/2010, contra-argumentou dizendo que já havia entregue
tudo que fora solicitado.
Em fevereiro de 2012, o Ministro dos Transportes, Sr. Paulo
Passos, divulgou nova revisão dos investimentos necessários para
as concessões das rodovias BR-040 e BR-116, o que deveria
atrasar novamente o cronograma de leilão de rodovias. Ou seja,
um processo que se iniciou, no mínimo, em 2008 (esse foi o ano
em que a ANTT enviou a documentação para o TCU, os estudos
preliminares certamente antecedem essa data), chega a 2012 ainda
inconcluso.
O relevante aqui não é responsabilizar o TCU ou a ANTT,
mas mostrar a necessidade de uma maior coordenação entre os
órgãos do Governo (ainda que de Poderes diferentes), de forma a
permitir maior celeridade nos processos.
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I.1.2 – Instabilidade regulatória
O Estado Brasileiro oscila, ao longo do tempo e conforme
mudanças de governo, em relação às características do processo
de concessão . Há momentos em que viabiliza a cobrança de
tarifas mais elevadas (não só para dar a adequada rentabilidade ao
concessionário, mas também para viabilizar a arrecadação de
recursos para o erário) e há momentos em que pende para a
modicidade tarifária.
Campos Neto (2011a) mostra que na primeira etapa das
concessões federais prevaleceram tarifas médias de R$ 9,86 por
100 km. Já na segunda etapa, o valor médio dos pedágios caiu
para R$ 2,96 por 100 km. Comportamento similar se observa em
São Paulo. Em 2011, a tarifa média para os trechos licitados na
primeira etapa de privatizações era em torno de 14 reais por 100
km. Já para a segunda etapa das rodovias estaduais paulistas
concedidas, a tarifa média situou-se em torno de 8 reais por 100
km.
O quadro abaixo resume as principais características das
diferentes etapas de concessões rodoviárias.
Quadro 1: Descrição das características das diferentes fases
de concessões rodoviárias no Brasil
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Existe no Brasil uma clara associação entre estradas com
pedágio mais elevado e melhor qualidade do serviço prestado e
estradas com pedágio mais barato e serviços piores. De acordo
com a CNT (2011), das vinte melhores rodovias brasileiras,
somente uma não é concessionada (Rodovia Rio Grande – Chuí,
RS, na 19ª posição do ranking) e, das dezenove restantes, nada
menos que quinze foram privatizadas na 1ª etapa do programa
paulista, em que a empresa vencedora podia cobrar tarifas mais
elevadas.
Para viabilizar melhores estradas, o usuário final incorre em
tarifas mais elevadas, ou o governo subsidia essas tarifas.
Contudo, é pouco provável que essa última opção se concretize,
tendo em vista as restrições fiscais porque passa o setor público.
Não se pode esquecer que uma das motivações para a concessão
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de rodovias foi justamente retirar do governo a responsabilidade
de destinar recursos para as rodovias.
No debate político, contudo, quando se quer criticar um
governo que tem rodovias concedidas de boa qualidade, mas
cobra pedágio elevado, faz-se um discurso criticando o preço do
pedágio e esquece-se de elogiar a boa qualidade do serviço
prestado. Quando se quer criticar a qualidade das rodovias mal
conservadas, faz-se um discurso nessa direção, e não se chama
atenção para o fato de que, por aquele pedágio, não haverá
incentivos adequados para que os concessionários prestem bons
serviços.
Pedágio considerado caro costuma ser um ônus eleitoral
para os governantes. Governadores em meio de mandato temem
fazer licitações que resultem em pedágios mais elevados, pois
entre a licitação e a próxima eleição não haverá tempo suficiente
para que os resultados da licitação, em termos de qualidade do
serviço prestado, estejam evidentes para os eleitores. Fica aberto o
flanco para o ataque político dos adversários. Por outro lado,
governadores que administram contratos de concessão que não
contêm estímulos suficientes à provisão de um serviço adequado
sofrem com as críticas às más condições das estradas.
A disputa ideológica e o desconhecimento das lideranças
políticas e opinião pública acerca das limitações do estado
regulador para, em um ambiente de informação imperfeita, extrair
ganhos do concessionário em favor do consumidor (via tarifas
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mais baixas), acaba gerando oscilações nos modelos de
concessão, que ora pendem para a modicidade tarifária, ora
pendem para tarifas mais compatíveis com os serviços de maior
qualidade que se deseja oferecer.
Tal oscilação tem impactos sobre os riscos enfrentados pelas
empresas candidatas a concessionárias: quem garante que, ao
longo da concessão (cujo prazo é muito superior ao de um
mandato governamental), não haverá mudanças no modelo que
venham a afetar a rentabilidade do investimento? Quem garante
que não haverá tentativas do governo de expropriar direitos
contratuais dos concessionários? Ou que, após os investimentos
realizados, tentará reduzir as tarifas de pedágio, levando à redução
da taxa de retorno do capital a níveis incompatíveis com a
remuneração adequada, ajustada pelo risco? Conforme já
mostramos, as evidências empíricas apoiam a ideia de que há um
dilema claro entre preço e qualidade nas concessões rodoviárias.
O problema se agrava quando o leilão é feito de forma a favorecer
o comportamento oportunista e a desestimular o investimento
pelo concessionário. Foi o que ocorreu na 2ª etapa de Concessões
de rodovias federais, em 2007, cujos leilões apresentaram três
características que, isoladamente ou combinadas entre si,
mostram-se indesejáveis:
i)

Inversão de fases, ou seja, a qualificação sobre a
capacidade técnica e econômico-financeira do licitante
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só seria decidida após se conhecerem as propostas
econômicas;
ii)

Leilão cujo critério de decisão era o menor preço;

iii)

Previsão de revisão tarifária de forma a garantir a taxa
interna de retorno do licitante.

Esses problemas serão explicados em melhor detalhe no
Capítulo V. Por ora, cabe esclarecer que, em leilões com inversão
de fases, é muito mais difícil desclassificar o licitante que
apresentou a proposta financeira mais baixa argumentando-se que
sua proposta é inexequível. Esse licitante, provavelmente, iria à
Justiça e tentaria mobilizar a opinião pública, argumentando que o
governo está querendo pagar mais para obter o mesmo serviço.
Em um leilão de menor tarifa os licitantes não precisam
injetar capital logo no início do negócio por meio de pagamento
de outorga. Some-se a isto a baixa probabilidade de se excluir um
licitante que faça proposta inexequível, e tem-se um cenário ideal
para a participação de licitantes oportunistas. Não aportam
capital, fazem uma proposta de tarifa bastante baixa e, uma vez
ganha a licitação, põem em marcha estratégias políticas para
pressionar pela mudança do contrato em seu favor.
Ademais, quando o contrato prevê revisão tarifária de forma
a manter a taxa interna de retorno pactuada no início do contrato,
gera-se um desincentivo para aumento dos investimentos e busca
da eficiência. Isso porque toda redução de custos ou toda melhoria
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nas estradas que levem a um aumento de receita serão transferidos
para o usuário final, na forma de tarifas mais baixa. A
concessionária, por sua vez, verá que todo o seu investimento
para reduzir custos ou melhorar a qualidade da rodovia não lhe
trará nenhum retorno. Adicionalmente, cria-se forte incerteza em
relação a como o regulador irá calcular a taxa de retorno,
especialmente no que diz respeito aos custos e às receitas
esperadas, variáveis não observáveis e, portanto, sujeitas ao
arbítrio do regulador.
As previsões teóricas parecem ter-se confirmado no caso das
rodovias concedidas durante a 2ª etapa do programa de
concessões do Governo Federal. De acordo com levantamento
feito pelo “O Estado de São Paulo”, publicado em 6 de junho de
2011, concessionárias de sete rodovias federais privatizadas em
2007 haviam investido somente 55% do que estava previsto nos
três primeiros anos. Em valores, elas haviam aplicado somente R$
2,05 bilhões, ante os R$ 3,6 determinados pela ANTT. De acordo
com a ANTT, contudo, o atraso se devia à falta de licença
ambiental ou a impasses associados à desapropriação. Entretanto,
algumas concessionárias sequer haviam entregado os estudos ao
IBAMA para obtenção da licença ambiental.
A BR-101, em Santa Catarina, é um exemplo onde não
ocorreram os investimentos programados. Mais especificamente,
as obras emergenciais previstas no contrato de concessão não
haviam sido feitas no prazo. Isso levou, inclusive, à ação do
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Ministério Público Federal, que obteve liminar contra o reajuste
do pedágio.
Houve também adiamentos em obras da BR-101 no Rio de
Janeiro e na BR-116 entre Curitiba e a divisa de SC/RS, bem
como nas obras de duplicação da Serra do Cafezal, na rodovia
Régis Bittencourt (BR-116), entre São Paulo e Paraná. Pelo
cronograma original, a duplicação já deveria estar concluída, mas
a parte mais difícil iniciou-se somente no segundo semestre de
2011, três anos e meio após o início da concessão.
A despeito dos atrasos nas obras, os reajustes dos pedágios
têm subido acima da inflação do período em algumas rodovias.
Na Régis Bittencourt e na Fernão Dias, por exemplo, o pedágio
aumentou 25% e 30%, respectivamente; para uma inflação de
19,3% no período. Ou seja, os pedágios inicialmente baratos vão
se elevando em termos reais ao longo da concessão, ao passo em
que os investimentos e a qualidade dos serviços permanecem
travados.
Provavelmente ciente dos atrasos dos investimentos e
desejando manter a política de pedágios baratos, em outubro de
2011, a ANTT reduziu as exigências de investimentos nos
primeiros anos do contrato para a licitação da BR-101, no trecho
do Espírito Santo e extremo sul da Bahia. Nos contratos
anteriores, o prazo era relativamente curto (de até cinco anos, em
geral). Na nova licitação, a ANTT autorizou um prazo de até 23
anos para duplicar a estrada.
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I.1.3 – Volatilidade da economia brasileira
Na primeira etapa de concessões, durante a década de 1990,
o ambiente macroeconômico do País era muito mais instável do
que é atualmente. A taxa Selic esteve sempre acima de 19% a.a., e
o risco Brasil era muito mais elevado do que é hoje. Além disso,
as concessões daquela época embutiam risco maior, simplesmente
em função de serem as primeiras. Não havia ainda experiência
acumulada de como administrar estradas, bem como havia grande
incerteza sobre a disposição do governo de honrar os contratos de
longo prazo firmados com as concessionárias16. Todos os fatores
acima contribuíram para que, nas licitações, as propostas
vencedoras incorporassem uma taxa interna de retorno (TIR)
entre 18% e 25%.
Naqueles

contratos

de

concessão,

havia

cláusulas

assegurando à concessionária a garantia do equilíbrio econômico
financeiro inicialmente acordado. Por exemplo, o art. 64 do
contrato de concessão com a Nova Dutra estatui que:
“Art. 64. A Tarifa Básica de Pedágio
será revista para restabelecer a relação
que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos da concessionária e a
retribuição dos usuários da rodovia,
expressa no valor da tarifa básica de
pedágio, com a finalidade de manter o
equilíbrio econômico-financeiro inicial
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16

Todo empreendimento que exige grande aporte inicial de recursos, como ocorre com rodovias, corre maior risco de
sofrer quebras contratuais por parte do governo. Isso porque, nessa situação, é muito difícil ser vantajoso para a
concessionária romper o contrato e perder todo o investimento já realizado. A seção V.3.2, no capítulo V discorre a
esse respeito.
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do contrato de concessão, nos seguintes
casos:
...............................................................
............................
e) sempre que forem constatadas
modificações estruturais nos preços .
relativos dos fatores de produção...”

Essa redação permite interpretar que, para manter o
equilíbrio econômico e financeiro inicial, é necessário manter a
remuneração do capital associada à tarifa definida no início do
contrato. Isso deve ser absolutamente verdadeiro para o capital já
empatado na obra. Esse capital foi contratado a uma determinada
taxa de juros, e deve ser remunerado de acordo com essa taxa.
Pode-se

debater

se

investimentos

adicionais

devem

ser

precificados de acordo com as condições iniciais do contrato, ou
se de acordo com as condições vigentes na época em que esses
investimentos vierem a ser realizados. A imprecisão quanto à
remuneração do capital levou a uma batalha jurídica. Com a
maior estabilidade da economia, a taxa de juros básica da
economia, a taxa Selic, passou de valores próximos a 20% a.a.
para números em torno de 10% a.a., e o risco País caiu
significativamente.
Essa melhoria do ambiente macroeconômico levou o TCU a
questionar a rentabilidade das rodovias privatizadas na década de
1990. Em abril de 2011, o Tribunal analisou relatório contestando
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a elevada rentabilidade daquelas rodovias, que se situavam entre
17% e 24% acima da inflação. Esses números contrastavam com a
rentabilidade associada às privatizações recentes, abaixo de 9%.
A votação não foi, contudo, concluída, porque houve divisão do
Plenário, com alguns ministros considerando que a proposta
implicaria quebra de contrato.
Ao final, o Acórdão nº 2.154, de 2007, determinou que a
Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) realizasse
estudos para verificar a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro de rodovias concedidas na 1ª fase do programa de
privatizações. Em decorrência dessa determinação, a ANTT
publicou a Resolução nº 3.651, de 2011, posicionando-se a favor
do respeito aos contratos originais, mas prevendo, para novos
investimentos, cálculo marginal que incorporasse a alteração das
condições macroeconômicas. Ou seja, a taxa interna de retorno
dos novos investimentos deveria ser compatível com o ambiente
macroeconômico do momento em que esses investimentos forem
realizados.
Já houve também contestações no âmbito estadual. Em
2004, por exemplo, o Departamento de Estradas de Rodagem
(DER) do Paraná impôs redução no valor de tarifas das
concessionárias estaduais, argumentando que a Taxa Interna de
Retorno (TIR) estava muito elevada. Houve contestações na
Justiça, que levaram a acordos. A concessionária Caminhos do
Paraná, por exemplo, aceitou a redução de 30% nas tarifas. Em
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compensação, ficou desobrigada de investir R$ 613 milhões até
2021, conforme previsto no contrato original. Ou seja, a redução
da tarifa implicou que o Estado do Paraná, ao se responsabilizar
pelos gastos de investimento, passou a subsidiar os usuários da
rodovia17. Observe-se que a solução do impasse poderia ter se
dado de outras formas, por exemplo, em vez de desobrigar a
concessionária de certos investimentos, o prazo de concessão
poderia ter sido ampliado.
Todas essas contestações, tanto em nível estadual
como em nível federal, geram mais incerteza para o investidor.
No caso específico da controvérsia em relação à TIR, apesar de a
ANTT, por meio da mencionada Resolução nº 3.651, de 2011, ter
regulamentado os critérios para remuneração dos investimentos
definidos após a celebração do contrato de concessão, muita
incerteza ainda persiste. A Resolução diz que o retorno desses
novos investimentos será calculado com base em um fluxo de
caixa marginal. Em primeiro lugar, é muito controverso
estabelecer qual deverá ser a TIR associada ao novo investimento.
Em segundo lugar, é muito difícil estabelecer o fluxo de caixa
marginal. Suponha-se, por exemplo, a construção de um novo
viaduto. Como estimar a variação no fluxo de veículos (e,
consequentemente,

a

variação

da

receita)

decorrente

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17

Conforme matéria intitulada “Concessionária reduz pedágio, e governo assume novas obras”, de
4/2/2003, acessível no site: http://www.estradas.com.br/new2/materia.asp?id=5392
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construção desse viaduto? Certamente, há várias metodologias
para isso, nenhuma delas isenta de controvérsias.
Sem haver uma definição clara de qual a taxa de
remuneração desses novos investimentos, corre-se o risco de eles
não se materializarem ou demorarem a se materializar, no
aguardo de decisões judiciais. De acordo com matéria publicada
pelo “O Estado de São Paulo” em 4 de novembro de 2011, o
governo exigia R$ 2 bilhões em obras na Via Dutra, para
solucionar problemas de congestionamento que haviam surgido
nos últimos anos.
Esses

investimentos

adicionais

necessariamente

irão

impactar a tarifa cobrada do usuário. O problema é em quanto
impactarão. Para a ANTT, um retorno de 7% sobre os
investimentos seria o maior valor tecnicamente defensável. Já a
concessionária não concorda com esse valor e defende uma taxa
de retorno compatível com a situação macroeconômica e que leve
em consideração os riscos desse tipo de negócio.
Problemas similares aos da Via Dutra ocorrem em outros
trechos privatizados nos anos 1990. Há necessidade de obras na
Ponte Rio-Niteroi, na subida de Rio-Petrópolis e na Ponte sobre o
Rio Guaíba, em Porto Alegre. Em todos os casos, é necessário
realizar investimentos não previstos no contrato inicial, e as
concessionárias estão travando uma luta com o órgão regulador
para definir a taxa de remuneração desses investimentos.
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I.1.4 – Indefinição acerca do poder concedente
A Lei nº 9.277, de 1996, autorizou a celebração de
convênios entre União e estados, em que esses últimos passavam
a se responsabilizar pela manutenção e conservação das rodovias
federais que cortassem seus territórios. A União, por sua vez,
transferiria recursos proporcionalmente à extensão daquelas
rodovias. Nos trechos transferidos, o estado poderia, inclusive,
conceder a rodovia para a iniciativa privada.
O Rio Grande do Sul usou extensamente esse instrumento,
tendo concedido vários trechos. Um deles, de aproximadamente
600 km, denominado Pólo de Pelotas, foi concedido em 1998. O
convênio entre a União e o Estado foi posteriormente denunciado,
fazendo com que a rodovia, já privatizada, retornasse para a
União em 2000.
Com outros 1,6 mil km de rodovias, a situação não ficou tão
clara. Esses trechos haviam sido concedidos e o governo do
Estado pretendia prorrogar os contratos. A prorrogação, contudo,
dependia de aprovação da União, mas não foi concedida. O Rio
Grande do Sul quis, então, devolver as rodovias para a União,
gerando um imbróglio jurídico.

Com a indefinição, houve

interrupção dos investimentos por parte dos concessionários. De
acordo com o Jornal Zero Hora, em matéria de 29 de janeiro de
2010, desde 2004 não se investia nessas rodovias, tendo havido
piora considerável no seu estado de conservação.
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Em suma, não basta apenas ter modelos de concessões
futuras bem desenhados. É preciso, também, resolver a contento
as disputas vigentes, decorrentes de instabilidade das relações
jurídicas e de volatilidade macroeconômica. Do contrário o grau
de desconfiança mútua entre agencia reguladora e empresas
reguladas será elevado, induzindo o uso de estratégias defensivas
que redundarão em concessões de baixa qualidade, ou na própria
inviabilidade de realização da concessão.
I.2 – AEROPORTOS
A infraestrutura aeroportuária brasileira não é exceção às
demais áreas de infraestrutura: má qualidade, provocada por anos
de baixo investimento e por forte crescimento da demanda. O
apagão aéreo de 2006/2007 e a escolha do Brasil para sediar a
Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 chamaram a
atenção para os importantes gargalos do setor.
Uma medida padrão de adequação da infraestrutura
aeroportuária é a “taxa de ocupação”, definida como a relação
entre movimento de passageiros pelo limite de eficiência
operacional. Considera-se o limite operacional como 80% da
capacidade do aeroporto. A partir da taxa de ocupação, podem-se
dividir os aeroportos em três grandes grupos: situação adequada
(aeroportos com taxa de ocupação inferior a 80%), situação
preocupante (aeroportos com taxa de ocupação entre 80% e
100%), e situação crítica (taxa de ocupação superior a 100%).
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De acordo com Campos Neto (2012)18, em 2011, dos vinte
aeroportos do País, somente três (Salvador, Porto Alegre e
Manaus) estavam em situação adequada. Cinco encontravam-se
em situação preocupante (Galeão, Confins, Recife, Curitiba e
Fortaleza), e os doze restantes estavam em situação crítica.
McKinsey (2010)19, utilizando outra metodologia, que
avalia não somente os terminais de passageiros, mas também o
sistema pista/pátio, concluiu que dos 20 maiores aeroportos do
País, somente sete apresentavam situação geral satisfatórias em
2009: Viracopos, Galeão, Pampulha, Curitiba, Recife, Manaus e
Belém. Na ausência de investimentos, Viracopos e Pampulha
estarão saturados até a Copa do Mundo. E, até 2030, todos os
principais aeroportos do País estarão com o terminal saturado20.
Mesmo entre os aeroportos em situação satisfatória, a
maioria já observava problemas associados ao excesso de
utilização na hora de pico, como utilização acima de 100% da
capacidade para as operações de check-in e de restituição de
bagagens21.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18

! Campos Neto, Carlos A. S.: “Aeroportos no Brasil: investimentos e concessões” in IPEA. Radar : tecnologia,
produção e comércio exterior nº 18, 2012.!
19
Estudo do Setor de Transporte Aéreo do Brasil: Relatório Consolidado. Rio de Janeiro: McKinsey & Company,
2010.!
20
Em relação ao pátio de estacionamento de aeronaves, somente o Galeão poderá chegar em 2030 em situação
satisfatória. Curiosamente, somente 7 aeroportos estarão com sua pista congestionada: Guarulhos, Congonhas,
Viracopos, Santos Dummont, Brasília, Porto Alegre e Salvador. Registre-se que Congonhas e Guarulhos já
apresentavam congestionamento de pista em 2010, sendo necessário realocar voos por falta de condições de
pouso/decolagem.
21
Dos vinte aeroportos analisados, somente nos aeroportos da Pampulha, Brasília, Manaus e Goiânia, a utilização dos
serviços de check-in nas horas-pico estava abaixo de 100% da capacidade em 2009; e somente Santos Dummont,
Brasília, Manaus e Natal apresentavam utilização dos serviços de restituição de bagagem nas horas-pico abaixo de
100% da capacidade.
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Contudo, os problemas dos aeroportos não se limitam à
saturação. Há uma clara percepção de que a qualidade de nossos
aeroportos é ruim: pouco conforto nas salas de embarque, longas
filas para check-in, longo tempo de espera para recolher bagagens,
mau estado de conservação, entre outros.
O Global Competitive Index, calculado pelo World
Economic Fórum, com base em pesquisa de opinião junto a
executivos, avaliou com nota 3,4 (em um máximo de 7) a
qualidade de nossa infraestrutura de transporte aéreo. Foi uma
nota abaixo da média mundial (4,7) e nos posiciona na 122ª
colocação, em um total de 142 países. Na América Latina e
Caribe, somente Paraguai e Haiti tiveram colocação pior que a
nossa.
Não existe, contudo, uma avaliação sistemática e objetiva
da qualidade dos serviços oferecidos pelos aeroportos brasileiros.
Mas está em fase de implementação um processo de construção
de indicadores de qualidade, que serão acompanhados, pelo
menos, para os aeroportos objeto de concessão. Nesses
aeroportos, a tarifa será função da evolução de tais indicadores,
como analisado em maiores detalhes no capítulo V.
Esses indicadores serão também importantes para viabilizar
a classificação de nossos aeroportos de acordo com padrões
internacionais. Em matéria publicada pela Folha de São Paulo em
16 de setembro de 2011, o Secretário de Aeroportos da Secretaria
de Aviação Civil (SAC), Sr. Juliano Noman, esclareceu que a
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meta da Secretaria é enquadrar os aeroportos de Guarulhos,
Viracopos e Brasília (recentemente concedidos) no nível “C” de
classificação da IATA22, que corresponde ao nível mínimo
aceitável de conforto para passageiros. A classificação da IATA
vai de A a F, em que F significa colapso total do sistema.
A saturação e má qualidade do atendimento dos aeroportos
podem

ser

creditadas

a

três

fatores

principais:

pouco

investimento, baixa produtividade e aumento da demanda.
De acordo com a Infraero, entre 2003 e 2011, o movimento
de aeronaves aumentou 61%, de 1,8 milhão para 2,9 milhões, o
que equivale a um crescimento de 6,1% a.a. O número de
passageiros transportados cresceu ainda mais, 100%, de 71
milhões para 154 milhões, ou 12,3% aa. São taxas de crescimento
muito acima das observadas para o PIB no período: 38,7% (ou
4,2% a.a.). O forte crescimento do transporte aéreo no País está
associado ao aumento da renda da população e à maior
competição no setor, que levou à queda de no preço das tarifas.
De acordo com McKinsey (2010), entre 2003 e 2008, o preço da
passagem por passageiro/km caiu 48% em termos reais.
Assim como com as rodovias, os investimentos em
aeroportos vêm aumentando nos últimos anos. De acordo com
Campos Neto e Souza (2011)23, o patamar anual de investimentos
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22

International Air Transport Association, cujos membros são cerca de 240 empresas aéreas, incluindo
praticamente todas as mais importantes.

23

! Campos Neto, Carlos A. e Souza, Frederico: “Aeroportos no Brasil: investimentos recentes, perspectivas e
preocupações.” Nota Técnica nº 5, IPEA, 2011.!
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partiu de valores próximos a R$ 550 milhões (em reais constantes
de 2010) no biênio 2003/04, para cerca de R$ 1,3 bilhão, entre
2005 e 2010. Entre 2003 e 2010, o total investido atingiu R$ 8,8
bilhões, dos quais R$3,4 bilhões tiveram como fonte recursos da
Infraero, e os R$ 5,4 bilhões restantes vieram do Orçamento da
União. Na média, os recursos da Infraero financiaram 39% dos
investimentos no período.
Um dos limitadores dos investimentos está na baixa
capacidade de a Infraero efetivamente investir. De acordo com
Campos Neto e Souza (2011), entre 2003 e 2010, a Infraero
investiu somente 44% dos recursos autorizados.
Naquele período, Ramalho e Mendes (2011)24 mostram que
a Infraero repassou R$ 10,9 bilhões ao Governo Federal (sendo
R$ 6,9 bilhões para a Aeronáutica e o restante para o Tesouro).
Por outro lado, a Infraero recebeu aportes governamentais de R$
1,2 bilhão. Além disso, em média, 25% dos recursos transferidos
para a Aeronáutica retornam para a Infraero para investimentos.
Dessa forma, a transferência líquida da empresa para o Governo
Federal foi de aproximadamente R$ 8 bilhões no período, mais do
que o dobro dos R$ 3,4 bilhões efetivamente investidos no
período.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24

Ramalho, Gualter e Mendes, Laércio: “As receitas da Infraero são suficientes para garantir aeroportos de boa
qualidade?”, 2011. Disponível em: http://www.brasil-economia-governo.org.br/2011/08/18/as-receitas-da-infraerosao-suficientes-para-garantir-aeroportos-de-boa-qualidade/
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Portanto, seja pela obrigatoriedade de transferir parte de
suas receitas para o Governo Federal, seja por dificuldades
gerenciais, há fortes limitações na capacidade de investimento da
Infraero.
Por outro lado, a necessidade de investimentos é enorme. Há
demandas urgentes, para garantir o mínimo de conforto para a
Copa do Mundo. Outras são demandas de mais longo prazo,
necessárias para garantir a infraestrutura aeroportuária compatível
com o crescimento projetado da demanda.

De acordo com

McKinsey (2010), o número de passageiros passaria de 111
milhões em 2009 para 146 milhões em 2014 (crescimento de
32%), e chegaria a 2030, no cenário básico, a 312 milhões
(aumento de 181%). Essas estimativas, contudo, estão fortemente
subavaliadas: em 2011, o movimento de passageiros já havia
atingido 180 milhões de passageiros, bem acima do que havia
sido previsto para 2014.
Com base nas projeções de crescimento da demanda, o
Relatório McKinsey (2010) recomendou, para até a Copa de
2014, investimentos mínimos de R$ 500 a 800 milhões somente
para os aeroportos da região metropolitana de São Paulo, e de R$
1,2 a 1,5 bilhão para os aeroportos de outras cidades. Até 2030,
contudo, o Relatório sugere investimentos de R$ 24,5 bilhões a
R$ 33,6 bilhões, dos quais, de R$ 11,8 a 16,3 bilhões, somente
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para os aeroportos que servem à Região Metropolitana de São
Paulo25.
Há outras estimativas de investimentos. O programa de
investimentos da Infraero, por exemplo, prevê investimentos de
R$ 6,5 bilhões para os aeroportos das cidades-sede da Copa, dos
quais R$ 3,5 bilhões para os aeroportos de Brasília, Guarulhos e
Viracopos, cujo leilão de privatização ocorreu em fevereiro de
2012. Já a FIESP, por meio de estudo da LCM consultoria,
estimou em R$ 20 bilhões a necessidade de investimentos para até
2020.
A privatização dos aeroportos surge como uma forma de
carrear recursos privados para o investimento. Adicionalmente,
permite aumentar a eficiência da gestão e acelerar os
investimentos emergenciais necessários para a Copa do Mundo.
Contudo, uma privatização bem feita deve ser atraente para o
setor privado e, ao mesmo tempo, garantir que os investimentos
necessários sejam efetivados e que as tarifas sejam razoáveis para
os usuários.
Em termos financeiros, parece haver um limite para a
privatização dos aeroportos. De acordo com o Relatório de
Desempenho Operacional dos Aeroportos, editado pela ANAC
em fevereiro de 2011, baseado em dados de 2009, dos 49
aeroportos de 1ª e 2ª categoria, somente três – Guarulhos, Curitiba
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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No caso de São Paulo, o dilema é entre expandir a capacidade do sistema via aeroporto de Guarulhos ou de
Viracopos. A expansão via Viracopos é mais barata, porém menos confortável para os passageiros,
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e Congonhas – tiveram resultado positivo. Outros sete – Brasília,
Confins, Fortaleza, Salvador, Viracopos, Goiânia e Vitória –
foram lucrativos quando se excluíam as despesas de depreciação e
remuneração dos bens da União (imputadas em 6% a.a. sobre os
investimentos realizados, deduzida a depreciação). Os demais não
eram sequer suficientes para cobrir os custos de manutenção.
Tendo em vista que nos contratos de concessão a União
cede

gratuitamente

os

ativos

para

as

empresas26,

há,

potencialmente, dez aeroportos passíveis de serem privatizados.
Curiosamente, o primeiro aeroporto a ser privatizado, em
outubro de 2011, não constava da lista: o Aeroporto de São
Gonçalo do Amarante (ASGA) está ainda em fase de construção e
substituirá o atual aeroporto de Natal. De acordo com a ANAC,
em 2009, as receitas desse aeroporto foram de R$ 23 milhões, e o
custo (excluindo depreciação e remuneração dos ativos do
governo) de R$ 25,6 milhões, levando a um resultado negativo de
R$ 2,5 milhões.
No leilão de privatização, o valor obtido com a outorga foi
de R$ 170 milhões, quase 230% de ágio sobre o preço mínimo de
R$ 51,7 milhões. Além disso, o consórcio vencedor, a
Inframérica, terá de investir R$ 650 milhões durante os 28 anos
de concessão, sendo que mais da metade do valor deverá ser
investido até a Copa de 2014.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26

O “gratuitamente” deve ser entendido em termos contábeis, pois o aluguel dos ativos da União estará embutido no
valor da outorga, definido no leilão.
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Uma explicação para o ágio tão elevado, por um aeroporto
com resultado financeiro negativo, pode ser uma estratégia para a
empresa ganhar o leilão, mesmo ciente da inviabilidade financeira
dos lances ofertados. Uma vez concedido o aeroporto, a
concessionária terá poder de barganha para alterar os termos do
contrato, seja aumentando as tarifas, reduzindo o plano de
investimentos ou exigindo condições de financiamento mais
favoráveis para executá-los. Esse problema será discutido no
Capítulo V.
É possível, por outro lado, que haja real expectativa de
reversão do resultado financeiro, com base nos fatores abaixo
analisados, cujos argumentos são extensíveis a qualquer outro
aeroporto em vias de privatização.
(a) A concessionária receberá obras importantes já prontas:
no caso do Asga, que está sendo construído, a Infraero entregará
obras prontas como desmatamento, terraplanagem, construção das
pistas e do pátio de aeronaves. Isso reduz significativamente os
desembolsos que a concessionária terá de realizar. Quanto menos
lucrativo for o aeroporto, mais importantes serão os investimentos
prévios da Infraero como forma de viabilizar financeiramente o
empreendimento.
(b) Disponibilidade de crédito: os quatro aeroportos já
privatizados contarão com o BNDES para financiar até 70% dos
investimentos financiáveis, definidos segundo as Políticas
Operacionais do Banco, e até 90% dos itens financiáveis. Será um
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empréstimo de longo prazo: 20 anos para Asga e Viracopos, 15
anos para Guarulhos e Brasília, com spread básico de 0,9%,
muito abaixo do que a concessionária obteria no setor privado.
(c) Maior autonomia de gestão: o consórcio Inframérica,
vencedor do leilão do Asga, poderá administrar autonomamente o
aeroporto. Nos leilões de Guarulhos, Brasília e Viracopos, os
consórcios vencedores terão de se consorciar com a Infraero, que
deterá 49% do capital, e terá direito a veto. A participação da
Infraero poderá dificultar a tomada de decisões e reduzir a
possibilidade de ganhos de eficiência.
(d) Aumento da eficiência: há poucos indicadores de
eficiência. A Anac publica um índice de produtividade dado por:

Em que WLU = work load unit = nº de passageiros +
carga/10027;
L = mão-de-obra.
A

Air Transport Research Society (ATRS) avalia

anualmente a produtividade dos principais aeroportos da Europa,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27

De acordo com a Anac, essa medida é amplamente utilizada em estudos internacionais de análise de produtividade
em aeroportos, para agregar passageiros e carga em quilos. A lógica dessa medida é que um passageiro médio, com
sua bagagem, pesa 100 kg. Assim, o WLU dá o mesmo peso, por quilo, para passageiros e cargas. Trata-se de uma
medida, portanto, bastante simples de produtividade, e sujeita a muitas críticas, tendo em vista que o custo e a mãode-obra associados ao atendimento de um passageiro (e aí há distinção importante entre passageiro de voos
domésticos, internacionais ou em trânsito) é diferente dos associados para manipular 100 kg de carga (que
dependerão, obviamente, do tipo de carga).
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América do Norte e Ásia/Pacífico, estimando a produtividade
total dos fatores e outras metodologias. Mas também estima a
produtividade da forma mais simples, apresentada acima, o que
permite fazermos uma comparação com o Brasil.
Em 200728, a ATRS estimou a produtividade média dos
aeroportos dos EUA em 50.732 WLU/funcionário; da Europa em
16.507 WLU/funcionário; e da Ásia/Pacífico em 38.190
WLU/funcionário.
Em 2009, segundo a ANAC, a produtividade dos aeroportos
de 1ª Categoria variou de 2.784 (Manaus) a 10.088 (Brasília),
todas mensuradas em WLU/funcionário. A produtividade dos
Aeroportos de Cumbica, Campinas e Natal (como proxy para a
produtividade do futuro Asga) foram, respectivamente: 5.143;
2.310 e 4.954 WLU/funcionário. Ou seja, mesmo considerando
Brasília, o aeroporto mais produtivo do Brasil, um incremento de
60% na produtividade o deixaria na média dos aeroportos
europeus e, ainda assim, sua produtividade seria menos da metade
da média dos aeroportos da Ásia/Pacífico, e 1/3 da produtividade
média dos aeroportos norte-americanos. Há, portanto, bastante
espaço para aumento de produtividade.
Observe-se que parte dos ganhos de produtividade será
repassada para o usuário, na forma de tarifas mais baixas, por
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28

Dados extraídos de Lopes, Dario Rais: “Airport Performance & Benchmarking: um experimento brasileiro. Sitraer
7 (2008) 293-304 – Tr. 395.!
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meio da aplicação do chamado Fator X, conforme analisado no
capítulo V.
(e) Aumento de receitas não aeroportuárias: o espaço para
aumento de receitas via cobrança de tarifas é relativamente
limitado nos contratos de concessão. A não ser que haja revisões
contratuais, as tarifas serão reajustadas com base no IPCA, de
forma a preservar seu valor real, com ajustes marginais
decorrentes de ganhos de produtividade (fator X, nesse caso, para
reduzir a tarifa) e ganhos de qualidade (fator Q, que pode
aumentar a tarifa, se a qualidade do serviço melhorar).
Um caminho possível para aumentar as receitas será, então,
com aumento da demanda. Este, entretanto, vem acompanhado de
maiores custos, que podem neutralizar o aumento de receitas, sem
alterar a rentabilidade da concessionária.
Dessa forma, ganhos permanentes de rentabilidade deverão
vir de aumento das receitas não aeroportuárias. São receitas
referentes a aluguéis de lojas, estacionamentos, hotéis, etc, e que
não são regulamentadas. Ocorre que, no Brasil, os aeroportos
obtêm receitas não aeroportuárias relativamente baixas. Em 2009,
para os aeroportos de 1ª categoria, a receita não associada
diretamente às atividades aeroportuárias representava 38% da
receita total. Entre os aeroportos privatizados, as porcentagens
eram de 39% (Guarulhos); 42% (Brasília); 38% (Natal) e 14%
(Viracopos). Segundo a ATRS, a participação das receitas não
aeroportuárias vem crescendo nos últimos anos, em grande parte
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associada às privatizações de aeroportos, e correspondem a mais
de 50% das receitas totais.
Portanto, há muito espaço para viabilizar a privatização de
aeroportos, seja via redução de custos (com entrega de parte da
infraestrutura já pronta para a concessionária e oferta de crédito),
ou via aumento de rentabilidade (com ganhos de produtividade e
aumento de receitas não aeroportuárias). É necessário, contudo,
que o ambiente regulatório seja estruturado adequadamente. Essa
questão

será

analisada

no

capítulo

V.
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CAPÍTULO II O CONTEXTO MACROECONÔMICO NAS
PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XXI:

restrições e

oportunidades para o crescimento econômico

Uma importante característica da política macroeconômica
brasileira desde a redemocratização da economia é a forte
expansão do gasto público corrente. Independentemente do
partido político que está no comando do Governo Federal, os
gastos correntes têm crescido e têm sido financiados pela
elevação da carga tributária, pelo corte dos investimentos
públicos, pela redução da poupança pública e, em alguns
momentos, pelo endividamento do governo. Essa tendência do
gasto público corrente estimula a expansão da demanda agregada,
o que leva o Banco Central a manter altas taxas de juros reais, a
fim de conter o efeito inflacionário do aumento de demanda.
O investimento em infraestrutura é duplamente prejudicado
pelo modelo de expansão dos gastos públicos correntes. Por um
lado, há o corte do investimento público, que se concentra nessa
área. Por outro, em face do alto custo do dinheiro, reduz-se a
viabilidade do investimento privado. Sabendo que existe o
investimento seguro, rentável e com liquidez imediata em títulos
públicos, o investidor se vê diante de um alto custo de
oportunidade de aplicar recursos em investimentos físicos:
somente uma rentabilidade acima do ganho líquido proporcionado
pelos seguros e líquidos títulos públicos moveria o investidor
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privado a assumir os elevados riscos do investimento em
infraestrutura. Como se mostrará adiante, no capítulo V, somente
investidores “oportunistas” aceitarão entrar no setor com uma
taxa de retorno ex-ante abaixo do custo de oportunidade da
economia, e o farão com a perspectiva de renegociação futura dos
contratos, o que lhes garantiria, de forma pouco transparente, uma
maior taxa de retorno ex-post.
Outra força relevante atuando sobre a economia brasileira é o
que podemos chamar de “efeito China”, que produz dois impactos
relevantes e interligados sobre nossa economia. Diante do modelo
chinês de alto crescimento com ênfase na exportação de
industrializados, tem-se: (1) a queda no preço dos produtos
industrializados fabricados a baixo custo naquele País, assim
como em outros países asiáticos, e (2) a alta dos preços das
commodities exportadas pelo Brasil, fortemente demandados pela
China.
O Brasil atingiu alta competitividade na produção e
exportação de commodities, que, associada à persistente alta de
preços no mercado internacional gerada pelo “efeito China”,
ocasionou incremento na renda nacional e na poupança do setor
privado. Tal expansão da renda resulta em crescimento da
demanda agregada, que se soma ao efeito dos gastos públicos na
expansão da demanda.
A alta rentabilidade das commodities induz a economia a se
especializar na produção desse setor, provocando migração de
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capitais de setores menos rentáveis, como a indústria de
transformação, e os demais setores que estejam sofrendo a forte
concorrência chinesa.
Por isso, o aumento da demanda interna por bens
comercializáveis vem sendo atendida pelas importações de
produtos industrializados majoritariamente produzidos nos países
asiáticos. A forte vantagem comparativa desses países na
produção de tais bens derrubou seus preços e os transformou em
duros concorrentes da produção nacional. Já a maior demanda por
bens não-comercializáveis, como os serviços – notadamente de
infraestrutura –, alguns segmentos da construção civil, serviços
pessoais, etc gerou aumento de preços, devido à impossibilidade
de complementar a oferta nacional com importações.
A valorização dos bens não-comercializáveis em relação aos
bens comercializáveis significa uma valorização na taxa de
câmbio real. Ou seja, a moeda nacional compra “poucos” bens
não-comercializáveis produzidos internamente e “muitos” bens
comercializáveis ofertados no mercado internacional.
Esse é o fenômeno básico que está por trás do processo de
valorização cambial na recente experiência brasileira: a expansão
da renda e da demanda decorrente da contínua expansão do gasto
público, do boom do mercado de commodities e do barateamento
dos produtos industrializados importados. O País não deve se
livrar tão cedo dessa tendência, pois há duas outras forças atuando
na direção da valorização cambial. A primeira é a exploração do
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pré-sal, que deve agregar mais uma commodity competitiva ao
conjunto de bens ofertados internacionalmente pelo Brasil. A
segunda é o excesso de liquidez internacional, decorrente das
emissões monetárias norte-americanas e, por último, do Banco
Central Europeu, sem falar nas baixas oportunidades de
investimento na Europa e nos EUA, que elevam a entrada de
divisas no país via conta de capital.
A consequência imediata da valorização do câmbio real é a
perda de competitividade dos produtores brasileiros de bens
comercializáveis, com destaque para a indústria de transformação.
Além de enfrentar um câmbio desfavorável e uma forte
concorrência chinesa, a indústria de transformação ainda tem que
conviver

com

dois

outros

fatores

que

prejudicam

sua

competitividade: a infraestrutura precária – em especial nos
setores de transportes e energia – e a alta carga tributária. Essa
situação é consequência direta da opção governamental por
expandir gastos correntes, ou seja, aposentadorias, pensões,
emprego público, e benefícios sociais, financiando tal expansão
mediante compressão dos investimentos e elevação de carga
tributária.
A principal – e quase sempre bem sucedida – reação da
indústria de transformação tem sido pressionar o governo, para
que este erga barreiras às importações e adquira grandes volumes
de moeda internacional, a fim de se contrapor à tendência de
valorização cambial.
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II.1 - O QUE DIFICILMENTE MUDARÁ NESTE CENÁRIO
E COMO TRABALHAR DENTRO DAS RESTRIÇÕES
EXISTENTES
Não se deve esperar uma mudança abrupta no modelo de
crescimento do gasto corrente do governo, devido à importância
da política social para a sustentação política e reeleição dos
partidos governantes. Ainda que haja largo espaço para ajuste no
gasto público, as reformas legais e constitucionais necessárias
para mudar o modelo vigente sofrem forte restrição. Na melhor
das hipóteses ocorrerão mudanças pontuais e gradativas na
previdência social, na gestão da folha de pagamentos do setor
público e nas políticas de assistência social.
Não se vislumbram alterações no cenário internacional de
grande oferta de produtos industrializados de baixo custo. Por
isso, as tentativas de proteger a indústria de transformação, via
tributação protecionista e acúmulo de divisas no Banco Central,
também devem persistir, devido à alta capacidade daquela
indústria para influenciar decisões governamentais.
Essa política de acúmulo de reservas agrava ainda mais a
situação das contas públicas, tendo em vista que a compra de
divisas é financiada pela emissão de títulos públicos (de alto
custo) e a rentabilidade das reservas internacionais é baixa. Para
suportar mais esse custo fiscal é preciso realizar cortes adicionais
no investimento público e novas expansões na carga tributária, o
que realimenta o ciclo vicioso de baixo crescimento econômico.
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A política governamental de evitar o surgimento de déficits
em transações correntes no Balanço de Pagamentos mais elevados
significa, em última instância, que o Governo Federal está
limitando a absorção de poupança externa, seja para financiar o
consumo, seja para financiar o investimento.
De acordo com a identidade básica de contabilidade nacional,
o investimento de um país é financiado por três tipos de
poupança: poupança privada (famílias e empresas), poupança
externa e poupança do governo. Dado que o Governo Federal
limita a absorção de poupança externa, seja para proteger a
indústria de transformação da concorrência, seja para evitar o
risco de o país ficar excessivamente endividado em moeda
estrangeira, a colaboração de tal poupança para o financiamento
do investimento se torna igualmente limitada. Em geral, usa-se
como regra de bolso um déficit em transações correntes de 3% do
PIB como teto para a poupança externa. É essa a contribuição
máxima que a poupança externa pode dar à ampliação do
investimento localizado no Brasil, incluindo infraestrutura.
Assim,

para

se

expandir

mais,

o

investimento

em

infraestrutura precisa buscar financiamento adicional nas duas
outras fontes de financiamento: poupança privada e poupança
governamental.
Só que a poupança do governo tem estado próxima de zero
ou negativa, devido à política de expansão do gasto público
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corrente, e não há indícios de que isso vá mudar, como relatado
acima.
Paralelamente, ainda que tenha crescido nos últimos anos, a
poupança privada não é suficiente para financiar toda a ampliação
e recuperação de infraestrutura de que o País necessita.
Fica estabelecido, então, um ponto fundamental: dado um
limite máximo para o déficit em transações correntes e o atual
nível de poupança interna (que não tende a mudar no curto
prazo), o aumento do investimento no País, seja ele público ou
privado, fica limitado pelo nível de poupança. Nesse contexto,
a

grande

contribuição

do

investimento

privado

em

infraestrutura será a de aumentar a produtividade da
economia. E ao fazê-lo, aumentará, no médio prazo, a
competitividade de diversos setores - inclusive da indústria de
transformação - que, com custos de logística mais baixos e mais
agilidade na produção e distribuição, poderá renascer.
Esse ponto costuma ser pouco compreendido, inclusive por
economistas experientes. A ideia de que investidores estrangeiros
trazem

para

o

Brasil

capital

para

financiar

quaisquer

investimentos cria a impressão de que isso representa acréscimo
líquido de recursos aos investimentos do país. Mas não é o que
tende a ocorrer. Quando o investidor estrangeiro entra com os
recursos externos que vão financiar o investimento, ele troca
moeda estrangeira por reais a serem usados no Brasil. Há,
portanto, um aumento da quantidade de dólares no país.
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Para evitar uma desvalorização do dólar, decorrente da sua
maior disponibilidade no Brasil, o Banco Central compra essas
divisas, colocando mais reais no mercado, e agregando os dólares
às suas reservas. Se a ação do BC parasse por aí, haveria mais
recursos monetários na economia e, portanto, teria aumentado o
volume de dinheiro disponível para aplicação em investimento e
consumo.
Porém, o BC logo após comprar os dólares, “esteriliza” a
emissão de reais, mediante venda de títulos públicos. Ao fazê-lo,
ele retira do mercado recursos que estariam disponíveis para
investimento e consumo. Resultado: o investidor estrangeiro
efetivamente internaliza novos recursos que serão canalizados
para investimento. Mas isso não representa aumento nos
investimentos agregados, pois a ação do BC faz com que outros
potenciais investidores desistam de fazer seus investimentos,
preferindo comprar os títulos públicos ofertados pelo BC. Ou
seja, dado que não houve expansão da poupança externa utilizada
pelo País (porque o BC evitou a valorização do real e a
consequente ampliação do déficit em conta corrente), não houve
aumento líquido de recursos disponíveis para investimentos.
Isso significa, como afirmado acima, que as concessões de
infraestrutura ao setor privado irão ajudar por meio de
ganhos de produtividade ao longo do tempo. É fundamental
instalar uma infraestrutura eficiente, de qualidade, que
efetiva e rapidamente aumente a produtividade da economia.
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O capítulo III mostrará que há uma ampla avenida de
oportunidades para o Brasil acelerar o seu crescimento por meio
de aumentos de produtividade. Como será visto no capítulo V, a
implicação imediata dessa constatação é que toda a regulação
das concessões de infraestrutura deve privilegiar o objetivo de
se criar uma infraestrutura eficiente, que proporcione ganhos
de produtividade à economia.
Vale dizer, é preciso garantir aos concessionários
privados uma remuneração compatível com a qualidade da
infraestrutura que se pretende criar. Como existe um dilema
entre maior qualidade e a rentabilidade do concessionário, o
preço a pagar pelo aumento da produtividade (que gerará
mais renda e emprego no longo prazo) ou será um nível de
tarifas de serviços mais elevado no curto prazo e médio prazo,
ou será um subsídio governamental explícito, que viabilize
uma tarifa mais baixa sem que se comprima a rentabilidade
do concessionário.
Se aumentarmos o investimento em infraestrutura, mas o
fizermos

provendo

um

serviço

de

baixa

qualidade,

a

produtividade não crescerá significativamente e não será possível
reerguer a indústria de transformação nem acelerar o crescimento
do País. É falsa a ideia de que se deve oferecer infraestrutura
barata para não onerar os custos do restante da economia.
Infraestrutura barata certamente será de má qualidade. Será o
famoso “barato que sai caro”, pois o que a empresa economiza em
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tarifas de pedágio ou taxas aeroportuárias, gastará em manutenção
de veículos, perda de tempo nas filas, indisponibilidade de voos,
etc.
Com a forte restrição de poupança da economia, sem a
perspectiva de reformas que controlem o gasto público corrente e,
consequentemente, a baixa perspectiva de que a poupança do
governo venha a se recuperar no curto ou no médio prazo, a
palavra de ordem passa a ser aumentar a produtividade da
economia. É isso que acelerará o crescimento e permitirá que,
gradativamente, a poupança do governo se amplie (desde que os
gastos públicos cresçam em ritmo inferior ao do crescimento do
PIB); criando-se um ciclo virtuoso de expansão da poupança
pública e privada, expansão do estoque de capital e da
produtividade.
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CAPÍTULO III A PRODUTIVIDADE E O CRESCIMENTO
DA ECONOMIA29
A teoria econômica mensura a produtividade de uma
economia por meio do conceito de “Produtividade Total dos
Fatores” (PTF). Parte-se da idéia de que o produto anual de uma
economia (PIB) é criado pela interação entre os estoques de
capital físico e de capital humano existentes. O capital físico é
constituído por máquinas, equipamentos, edifícios e demais
instrumentos utilizados na produção. O capital humano é dado
pela capacidade produtiva da força de trabalho, e normalmente é
representado pela quantidade de pessoas em idade laboral
ponderada pelo nível de escolaridade médio dessa força de
trabalho (na suposição de que trabalhadores que passaram mais
tempo na escola são mais produtivos).
Suponha duas economias hipotéticas que tenham igual
dotação de capital físico e de capital humano. Se uma dessas
economias tem um PIB maior que o da outra, conclui-se que ela
foi mais eficiente no uso de seu estoque de capital. Logo, ela tem
maior produtividade. Ser mais produtivo, portanto, significa fazer
mais produtos a partir de uma dada disponibilidade de capital
humano e físico disponível na economia.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29

A referência para esta seção é o livro: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (2010) “La
era de La productividad: como transformar las economias desde sus cimientos” Editado por Carmen
Pagés.
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Dessa descrição resumida, pode-se concluir que as fontes de
crescimento do PIB de uma economia são:
• o aumento do estoque de capital físico (que cresce tão
mais rápido quanto maior for a taxa de investimento);
• o aumento da força de trabalho disponível;
• o aumento do número médio de anos de estudos dos
trabalhadores e
• o aumento da produtividade.
Das considerações feitas no capítulo anterior, acerca dos
condicionantes macroeconômicos da economia brasileira, pode-se
concluir que o principal instrumento disponível para a aceleração
do crescimento é o aumento da produtividade. Senão vejamos:
• o aumento do investimento em capital fixo está limitado
pela forte restrição de poupança, decorrente do modelo
de política econômica adotado;
• o aumento da força de trabalho é um dado demográfico,
que não pode ser utilizado como instrumento de política
econômica;
• o aumento do número de anos de estudo dos
trabalhadores é uma meta desejável, porém não é
possível aumentar esse valor da noite para o dia (um
“choque” de escolaridade). Trata-se de uma política
com efeitos a longo prazo;
• resta o aumento da produtividade que, como será visto a
seguir, é uma avenida aberta para melhorias já no curto
prazo.
A produtividade é calculada por “resíduo”:

todo o

crescimento do PIB que não possa ser atribuído ao aumento do
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capital físico e humano é, por resíduo, considerado aumento de
produtividade. É importante deixar claro o que pode e o que não
pode ser considerado como aumento de produtividade.
Em geral, associa-se a ideia de aumento de produtividade
com o progresso tecnológico no âmbito da produção industrial.
De fato, a criação de máquinas mais eficientes permite que se
gere mais produção industrial a partir de uma mesma dotação de
capital. Mas a produtividade é mais do que isso. Ela diz respeito a
todos os setores da economia: serviços, agricultura e indústria, e
não está restrita à tecnologia de produção.
A qualidade da educação, por exemplo, afeta diretamente a
produtividade. Foi dito acima que o capital humano é medido por
uma ponderação do número de trabalhadores pelo número de anos
de estudo. Não entra nesse cálculo a qualidade da educação
oferecida ao trabalhador. Certamente um trabalhador com quatro
anos de escolaridade na Alemanha é mais qualificado (e, portanto,
mais produtivo) que um trabalhador com quatro anos de estudos
no Brasil, pelo simples fato de que as escolas alemãs ensinam
mais e melhor que as brasileiras. A diferença de capacidade de
produção desses dois trabalhadores vai para a conta da
produtividade.
Porém, o que interessa ressaltar no presente estudo é que a
eficiência dos serviços públicos, em especial dos serviços de
infraestrutura, também afeta diretamente produtividade. Diversos
exemplos podem ilustrar essa afirmação:
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• se o governo faz investimentos em infraestrutura que
acabam se transformando em “elefante branco”
(estradas desnecessárias, prédios públicos suntuosos,
etc.), em equipamentos deficientes (estradas de baixa
qualidade, concessões de aeroportos a empresas pouco
qualificadas, hospitais que não recebem equipamentos
para operar, etc.) ou dá preferência a investimentos com
baixo retorno econômico em relação a outros de maior
retorno, ele estará criando um capital físico com baixa
capacidade de gerar produtos e, portanto, colocando a
produtividade da economia em um patamar inferior ao
seu potencial;
• se uma cidade tem seu trânsito sempre congestionado,
devido a deficiências do transporte público, os
trabalhadores gastarão mais tempo deslocando-se para o
trabalho, as encomendas demorarão mais a chegar ao
seu destino, o consumo de combustível será mais alto,
as firmas restringirão seus fornecedores àqueles
situados na proximidade, que não necessariamente são
os melhores; tudo isso concorrendo para que um dado
estoque de capital físico e humano gere menos PIB;
• se os portos e aeroportos não adotarem métodos
eficientes para lidar com o embarque e desembarque de
cargas e de passageiros, com a estocagem de carga, com
a organização dos fluxos de chegada e saída de
embarcações, com condições meteorológicas adversas,
a produtividade também será afetada;
• estradas esburacadas aumentam o tempo de entrega,
desgastam mais os veículos, elevam as perdas
decorrentes de acidentes, aumentam o consumo de
combustível;
• um sistema judiciário com baixa capacidade para
garantir o cumprimento dos contratos pode desestimular
empresas que queiram investir em áreas em que haja
complexa relação contratual entre diversos sócios
(como é o caso das concessões de serviços públicos),
aumenta o custo com honorários advocatícios, amplia o
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prazo de ociosidade de recursos cujo uso fica pendente
de decisão judicial (por exemplo, máquinas e
equipamentos que se deterioram enquanto a justiça não
decide quem é o seu dono em uma disputa entre sócios).
Em uma economia complexa, as empresas dependem de um
grande número de agentes econômicos. A obtenção de alta
produtividade depende de que todos esses agentes sejam
eficientes. Tomemos um exemplo simples: o que é necessário
para que uma pequena mercearia de bairro funcione de forma
eficiente?
As empresas de energia e de água não podem cortar o
fornecimento por muitas horas, para evitar a deterioração dos
produtos; os agricultores precisam usar adequadamente os
agrotóxicos para que os produtos finais não estejam contaminados
com resíduos; os caminhões de entrega precisam chegar no
horário para que a mercadoria esteja disponível já na abertura da
loja; a prefeitura da cidade precisa oferecer um trânsito
organizado para que os caminhões de entrega não se atrasem; os
três níveis de governo (municipal, estadual e federal) não podem
cobrar uma carga excessiva de impostos que inviabilize o
negócio; os bancos devem prover uma linha de crédito adequada
às dimensões da mercearia; o proprietário deve pesquisar novos
produtos e novas demandas da clientela etc.
Ou seja, mesmo para um empreendimento pequeno e de
impacto

econômico

limitado,

são

necessários

esforços
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coordenados de pessoas, empresas e instituições, nos setores
público e privado, para que os recursos de capital e trabalho da
economia sejam bem aproveitados e resultem na oferta de bens e
serviços de qualidade (BID, 2010, p. 17)
O papel do setor público é fundamental, pois ele precisa
estabelecer incentivos e condições adequadas para que as
empresas privadas busquem

o lucro por meio de ações que

aumentem sua eficiência produtiva: regras de tributação, oferta de
infraestrutura diretamente pelo setor público, regras para a
concessão ao setor privado de serviços de infraestrutura, normas
regulatórias (saúde pública, preservação ambiental, uso adequado
do espaço público, abertura e fechamento de empresas, etc.), entre
outras políticas e decisões da esfera pública.
De acordo com BID (2010) e Veloso (2011), a produtividade
na América Latina e no Brasil, em particular, tem apresentado
evolução muito inferior à do resto do mundo, em especial em
relação

à

dos

países

desenvolvidos

e

de

países

em

desenvolvimento dinâmicos (como os do sudeste asiático). Quatro
importantes fatos estilizados são apresentados por BID (2010):
• considerando-se a taxa de crescimento de longo prazo
da América Latina, se a PTF da região tivesse crescido
no mesmo ritmo do resto do mundo, o PIB latino
americano seria 47% maior do que o atual: a baixa PTF
é o principal fator de baixa taxa de crescimento de
longo prazo na América Latina, com a conclusão sendo
válida individualmente para o caso brasileiro;
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• em geral os países mais atrasados tiram proveito dos
avanços tecnológicos dos países mais desenvolvidos,
adaptando as tecnologias criadas por esses países sem
incorrer nos custos de pesquisa e desenvolvimento, o
que gera uma tendência à convergência na
produtividade dos menos desenvolvidos com os países
da fronteira tecnológica; contudo, a América Latina não
apresenta esse perfil de convergência e, com o passar
dos anos, a sua produtividade em relação à fronteira
tecnológica vem caindo. No caso específico do Brasil,
segundo Veloso (2011), entre 1981 e 2007 a PTF
brasileira teve uma queda de 2,1% ao ano, enquanto a
dos Estados Unidos (considerado a fronteira tecnológica
do mundo) cresceu 0,9% ao ano, aumentando nossa
distância em relação à fronteira de eficiência;
• a PTF do Brasil equivale a 63% da PTF dos Estados
Unidos, o que significa dizer que se a PTF brasileira
passasse ao nível da PTF norte-americana, para um
dado estoque de capital humano e físico, o PIB (e,
portanto, o nível de renda) brasileiro seria 59% maior.
Em um cálculo similar, se o Brasil conseguisse atingir o
nível de produtividade do Chile (o país de maior
produtividade da América Latina), nosso PIB seria 17%
mais elevado (Veloso, 2011, p. 70). Isso significa dizer
que, sem grandes expansões do investimento, apenas
melhorando a alocação dos fatores produtivos e
aperfeiçoando a intervenção do governo na economia, o
Brasil pode obter um significativo salto na sua renda
per capita, por meio da aceleração do crescimento.
• os ganhos de produtividade geram um ciclo virtuoso,
pois estimulam o crescimento dos investimentos em
capital físico e humano e potencializam o crescimento
do PIB. De acordo com BID (2011), para um país
latino-americano típico, se a produtividade subisse ao
nível da PTF dos EUA, em uma estimativa
conservadora, a diferença entre a renda per capita dos
dois países cairia em 73%.
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Esses fatos, se por um lado revelam que a América Latina, e
o Brasil em particular, não foram até hoje bem sucedidos em criar
incentivos e instituições capazes de gerar uma economia
produtiva;

por

outro

lado

descortinam

uma

grande

oportunidade: concentrar esforços em políticas públicas
voltadas para a melhoria da produtividade pode render altas
taxas de crescimento econômico sem a necessidade de se fazer
o esforço de aumentar a poupança e o investimento
agregados.
É bastante amplo o leque de políticas voltadas à elevação da
produtividade. Um ponto importante é a criação de regras que
permitam que o capital flua de empresas (setores) pouco
lucrativas para outras de maior rentabilidade, isso significa ter
regras que facilitem a abertura e o fechamento de empresas, evitar
políticas de proteção comercial a alguns setores (isenções
tributárias por setor; tratamento tributário preferencial a pequenas
empresas, independentemente de seu grau de eficiência), reduzir
as barreiras a entrada e saída de capital de um determinado setor
(por exemplo, evitar regras de proibição de capital estrangeiro em
alguns setores).
Outros pontos relevantes são a redução do nível e da
complexidade tributária, a maior segurança jurídica dos contratos,
a ampliação do acesso ao crédito, a redução da informalidade por
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meio de menor regulação do mercado de trabalho, a redução no
protecionismo comercial na relação com outros países.
Para os fins do presente estudo, cabe ressaltar a importância
de uma boa infraestrutura de transportes para o aumento da
produtividade.
III.1 – A PRODUTIVIDADE E A INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES
A

boa

qualidade

dos

serviços

prestados

por

uma

infraestrutura de transportes é central para que uma economia
tenha alta produtividade. Se é verdade que a chave da
produtividade está na coordenação de esforços de pessoas,
empresas e instituições, nos setores público e privado, como
argumentado acima, os meios de transportes constituem um
instrumento fundamental dessa coordenação. Transportes de baixa
qualidade espraiam custos, rigidez e ineficiência por toda a
economia, pois não há setor que não dependa do transporte de
insumos e produtos.
O primeiro canal pelo qual a infraestrutura de transportes
afeta a produtividade é pela redução do potencial de comércio
externo de um país, tanto na via da importação quanto da
exportação. Os fluxos de comércio impulsionam a produtividade,
e transportes ineficientes reduzem as possibilidades de comércio.
Se os custos de transportes de alguns produtos importados
forem muito altos, eles funcionarão de forma similar a uma tarifa
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aduaneira: aumentarão os custos de importação. Alguns setores da
economia que trabalhem de forma ineficiente (custos altos, alta
margem de lucro) e que não sofram concorrência dos importados
devido ao alto custo de importação, não serão forçados a agir de
forma mais eficiente. O setor de cimento tem sido um exemplo
típico dessa situação no Brasil.
Do lado das exportações, uma estrutura deficiente de
escoamento da produção pode elevar o custo e reduzir a
competitividade das exportações nacionais.
O custo do transporte aumenta à medida que piora a
qualidade do pavimento. Assim, comparativamente ao asfalto em
estado ótimo, o asfalto em estado bom implica, conforme estudo
da CNT (2011), aumento de custo de 18,8%; em estado regular,
de 41,0%; em estado ruim, em 65,6%; e em estado péssimo, em
91,5%.
Um exemplo do custo econômico associado à má
conservação das rodovias pode ser visto em um estudo de caso
sobre a soja. A soja é um dos principais produtos de exportação
do Brasil, com exportações de US$ 11 bilhões em 2010 e de US$
16 bilhões de 2011. O Centro Oeste é a principal região
produtora, responsável por 46% da produção, em 2010. Por ser
uma região de fronteira, a competitividade da produção de soja no
Centro-Oeste dependerá muito do custo de transporte até o porto,
de onde será embarcada para o exterior.
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Estudo feito pela CNT (2011) avaliou o corredor de
transportes do Município de Lucas do Rio Verde (norte do Mato
Grosso, importante região produtora) até Paranaguá (PR), onde se
localiza o porto para exportações. O corredor tem 2.586 km de
extensão, passa por três rodovias federais (BR 163, BR 467 e BR
277) e por três estados (MT, MS e PR). Considerando os trechos
com asfalto com alguma deficiência (77% do asfalto no corredor
não é considerado ótimo) e o aumento de custo médio associado a
cada nível de classificação do estado da pavimentação, concluiuse que uma intervenção que eliminasse os problemas no
pavimento do corredor levaria a uma economia de R$ 38,50 por
tonelada de soja deslocada.
Em 2010, o preço médio da tonelada de soja foi de US$
380,00. A uma taxa de câmbio média de R$ 1,76 por dólar
norteamericano, o custo médio da tonelada da soja foi de R$
668,00. Assim, o custo decorrente da má qualidade do asfalto (R$
38,50) equivale a quase 6% do preço da soja.
Maurício Moreira Mesquita30 e Fernando Lagares Távora31,
por sua vez, já mostraram, em trabalhos distintos, que a
deficiência de infraestrutura é muito mais prejudicial ao comércio

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30

Moreira, M.M., Volpe, C., Blyde, J.S. (2008) Desobstruindo as Artérias: o impacto dos custos de
transporte sobre o comércio exterior da América Latina e Caribe. Banco Interamericano de
Desenvolvimento.
Harvard
University
Press.
Disponível
em
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1662398 !
31
Távora, F.L (2008) Developments in the World Soybean Market: a Partial Equilibrium Trade Model.
Wageningen University – Holanda. Tese de Mestrado!
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exterior brasileiro que o protecionismo dos países desenvolvidos
ou a falta de acordos gerais de comércio.
BID (2010, p. 128) conclui que “a implicação é clara: uma
infraestrutura de transportes ineficiente e custosa pode reduzir
seriamente as rendas que os países podem extrair de seus recursos
naturais, transferindo renda dos produtores para os operadores de
portos, estradas e aeroportos ineficientes(...)”32
Mas não é apenas no comércio internacional que a
infraestrutura de transportes gera oportunidades de maior
produtividade. A melhoria no transporte interno interregional
reduz o custo de se produzir longe dos grandes centros
consumidores. Com transportes eficientes, as empresas poderiam
escolher as suas respectivas localizações dentro do país em função
das vantagens comparativas de cada região na oferta de insumos,
mão-de-obra,

disponibilidade

de

tecnologia

(polos

de

desenvolvimento tecnológico), tornando-se mais produtivas. De
forma análoga, aumenta o leque de escolhas na compra de
insumos, passando a ser viável para uma empresa comprar de
fornecedores mais distantes, o que aumenta a concorrência e a
tendência a se retirar do mercado as firmas menos eficientes.
Destaque-se que o aumento de custos decorrente da
precariedade de nossas estradas, além de prejudicar nossa
competitividade, traz um impacto regional não desprezível, tendo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32

Tradução livre.
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em vista que as rodovias em pior estado encontram-se situadas
nas regiões mais pobres. Utilizando o impacto estimado e com
base na qualidade das rodovias, mensurada pela CNT (2011), a
má conservação das rodovias eleva os custos operacionais de
transportes em 18% na Região Sul, em 20% na Região Sudeste,
em 26% nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste, e em 43% na
Região Norte. Portanto, a melhoria na infraestrutura rodoviária
ajudaria, também, na redução das desigualdades regionais do
País.
Não se pode deixar de considerar, também, como já
registrado acima, o gravame que os congestionamentos urbanos
nas grandes cidades impõem sobre a produtividade das empresas
ali instaladas, cerceando a possibilidade de sinergia entre diversos
negócios concentrados espacialmente. Os custos operacionais do
transporte público têm um acréscimo de 15,8% em São Paulo em
decorrência dos congestionamentos, contra apenas 0,9% em
Brasília, que apresenta o problema em menor escala (BID, 2010,
p. 131). Note-se que esse é um problema que não se restringe às
vias exclusivamente urbanas, mas também atinge importantes
rodovias que ligam cidades conurbadas no entorno de São Paulo,
Rio de Janeiro e Belo Horizonte, interferindo na velocidade e
custos do transporte de cargas que divide tais rodovias com os
veículos em trânsito cotidiano de passageiros entre cidades.
Nos setores de aeroportos e portos, são muitos os fatores que
afetam a eficiência e que não dependem apenas da qualidade e
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quantidade das instalações físicas, mas também de outras
atividades de apoio: agilidade no embarque e desembarque, os
serviços de apoio à atracação/estacionamento no porto/pátio, os
procedimentos
qualidade

dos

e

prioridades

sistemas

de

de

atracação/aterrissagem,

informação,

os

serviços

a
de

abastecimento de combustível, armazenamento e depósito de
cargas.
O que fazer para aumentar a qualidade dos serviços de
infraestrutura de transportes?
O primeiro caminho é criar condições para que o setor
privado opere serviços de infraestrutura. Não é trivial a entrada do
setor privado nesses setores. A qualidade da regulação e da
legislação em geral e a capacidade das agências reguladoras para
impor as regras definidas nos contratos é que determinarão se os
parceiros privados terão incentivos adequados (por remuneração e
por punição contratual) para atuar de forma eficiente, como será
analisado no capítulo V.
O segundo caminho para aumentar a produtividade dos
serviços de infraestrutura de transportes está relacionado à
capacidade do governo, como agente coordenador dos esforços da
sociedade em busca de maior produtividade, para detectar a
necessidade de projetos, avaliar sua viabilidade econômica, fazer
estudos comparados para hierarquizar os projetos conforme o
retorno econômico e a complementariedade entre projetos
(criação de redes de logística), definir qual modalidade de
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propriedade e operação é mais adequada para cada tipo de projeto
(investimento público, concessão, privatização, etc.). Esse ponto é
tratado na próxima seção.
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CAPÍTULO IV - A BAIXA CAPACIDADE DO GOVERNO
PARA CONCEBER E IMPLANTAR PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA

Infraestrutura eficiente, que gere serviços que efetivamente
aumentem a produtividade da economia, depende, antes de tudo,
de projetos bem feitos e submetidos a avaliações criteriosas. Uma
trava fundamental ao aumento da qualidade (e quantidade) do
investimento em infraestrutura no Brasil é a baixa capacidade do
setor

público

para

conceber,

avaliar

e

implantar

esses

investimentos.
Trata-se de um problema aparentemente simples de resolver:
bastaria à administração pública ser mais bem organizada e
gerida, para que os investimentos ganhassem rumo e ritmo
adequado. Na prática, contudo, as restrições de gestão são de
difícil

superação

porque

requerem

a

estruturação

e

desenvolvimento de instituições sólidas nas áreas de elaboração e
avaliação de projetos, organização e divulgação de informações,
supervisão e controle etc. E isso não se faz de uma hora para
outra. É preciso esforço ao longo de um período superior ao de
um mandato presidencial. O tempo requerido para progressos na
gestão é mais extenso que o “tempo da política”, que requer
soluções rápidas, a ponto de fazerem efeito já nas próximas
eleições.
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Não é estranho que sucessivos governos busquem “bodes
expiatórios” para explicar as travas ao investimento, ora
responsabilizando o TCU, ora atropelando o processo de
licenciamento ambiental sem se preocupar em torná-lo mais
eficiente. É importante que haja uma política de Estado, que
transcenda o interesse político-eleitoral imediato, voltada ao
planejamento

do

investimento

público

e

privado

em

infraestrutura com qualidade.
Rajaram et al33 propõem um modelo de diagnóstico para
analisar a gestão do investimento público e apontam como
principais sintomas da baixa capacidade de gestão de projetos:
• má seleção de projetos, incluindo “elefantes brancos’
que desperdiçam recursos;
• atrasos na elaboração e conclusão dos projetos;
• corrupção e ineficácia nas licitações e compras
públicas;
• extrapolação dos custos reais em relação aos
planejados;
• obras inacabadas;
• baixa capacidade de operar e dar manutenção aos ativos
construídos.
Para evitar esses problemas, os autores propõem um modelo
de diagnóstico através do qual são identificados os principais
gargalos a serem superados, indicando-se em que fase(s) do
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33

Rajaram, A. et al. A diagnostic framework for assessing public investment management. Banco
Mundial. Public Sector and Governance Unit. Poverty Reduction and Economic Management Network.
Disponível em www.worldbank.org.
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processo de investimento se deve agir para se obterem melhores
resultados.
O processo de investimento é dividido em oito fases, a saber:
1. Estratégia
guia
para
os
investimentos,
desenvolvimento de projetos e seleção preliminar;
2. Avaliação formal do projeto;
3. Revisão independente das avaliações de projetos;
4. Seleção de projetos, detalhamento e inclusão no
orçamento;
5. Implantação dos projetos;
6. Ajustamento dos projetos;
7. Prestação do serviço;
8. Revisão e avaliação.
O Banco Mundial34 aplicou esse roteiro ao caso brasileiro. A
seguir destacam-se os principais pontos relativos aos três
primeiros itens da lista acima, que configuram o momento inicial
de um investimento em infraestrutura.
IV.1 - ESTRATÉGIA GUIA PARA OS INVESTIMENTOS,
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SELEÇÃO
PRELIMINAR
Deve existir um planejamento de médio e longo prazo dos
investimentos que sirva como âncora para as decisões do governo
em cada setor de infraestrutura. Devem ficar claras as prioridades
econômicas do mais alto nível de decisão governamental. Essa
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34

Banco Mundial (2009). Avaliação da gestão da eficiência do investimento público. Disponível em
http://www.njobs.com.br/2-seminario-orcamento/public/palestras.php - painel 1, painelista Jim Brumby.
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estratégia deve ser crível e representar um efetivo direcionamento
das decisões anuais de investimento. A proposição de metas
irrealistas é o primeiro passo para descredenciar o instrumento de
planejamento.
Deve existir um processo formal de desenvolvimento de
projetos. Os ministérios encarregados de fazer investimentos
devem fazer descrições dos projetos pretendidos a partir de um
conjunto básico padronizado de informações, justificando a sua
prioridade, especificando o problema que se pretende resolver, os
objetivos, principais atividades, resultados e custos esperados.
É fundamental levar em conta mais de uma opção de solução
para o problema que se pretende resolver, analisando-se custos e
benefícios de cada opção. Estudos preliminares de demanda e
oferta devem ser realizados como primeira avaliação de
viabilidade.
Deve ser feita uma seleção preliminar dos projetos que
assegure que eles têm alguma coerência com o planejamento de
médio e longo prazo. É fundamental ter uma instituição capaz de
“peneirar”, com critérios técnicos, os principais projetos, para
evitar que se desperdicem recursos com a elaboração de estudos
mais detalhados de projetos que não valem a pena. Isso estancaria
no nascedouro o risco de que “elefantes brancos” viessem a
prosperar.

!

105!

O Brasil tem um instrumento que deveria servir como plano
de investimentos de médio e longo prazo. Trata-se do Plano
Plurianual (PPA), que tem duração de quatro anos. A elaboração
do PPA é centralizada no Ministério do Planejamento. Os demais
ministérios negociam com o Ministério do Planejamento os
projetos a serem incluídos no PPA.
O PPA, no entanto, está longe de ser um efetivo instrumento
de estratégia de investimentos. Primeiro, porque não há um
processo de justificação dos custos e benefícios dos projetos, nem
tampouco uma avaliação, ainda que superficial, do problema que
se pretende resolver. Em segundo lugar, a estimativa de custos é,
na maioria das vezes, rudimentar e não segue qualquer
metodologia unificada. Em terceiro lugar, porque não há qualquer
processo de seleção preliminar de projetos: o PPA não é um plano
que define prioridades de governo, um conjunto de investimentos
considerado mais importante, e sim um inventário de todos os
projetos a executar.
Para superar as limitações do PPA, os últimos governos
(FHC, Lula e Dilma Rousseff) optaram por lançar planos
alternativos,

focados

em

um

conjunto

prioritário

de

investimentos. O primeiro foi o Brasil em Ação, adotado no
primeiro mandato de FHC, seguido do Avança Brasil (também no
Governo FHC) e do Plano Piloto de Investimentos (PPI), no
Governo Lula. Atualmente temos o ambicioso Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC).
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O PAC adotou a metodologia do monitoramento intensivo:
criou-se uma central de monitoramento no coração do poder, a
Casa Civil da Presidência da República (hoje no Ministério do
Planejamento), o que confere status prioritário aos investimentos.
A orientação aos ministérios, emanada da Casa Civil, foi no
sentido de se incluir no PAC todos os projetos disponíveis ou já
iniciados. Não houve avaliações de custo-benefício, estudos de
viabilidade ou qualquer peneira para selecionar os projetos mais
relevantes. Pelo contrário, os projetos do PAC ganharam uma
espécie de fast track, ficando isentos de avaliações mais
cuidadosas pelo Ministério do Planejamento.
A prioridade é claramente para a quantidade e velocidade de
execução de projetos, em detrimento da qualidade. O que importa
é terminar obras, independentemente de custos, impacto
ambiental ou qualidade final do ativo que se produziu.
O grande legado do PAC pode ser a transformação da central
de coordenação do projeto em um embrião de uma organização
voltada ao diagnóstico de problemas, geração e seleção de
projetos. Voltaremos a analisar essa possibilidade mais adiante.
Em suma, o País ainda não conseguiu estabelecer um sistema
estável de planejamento de médio e longo prazo que condicione a
seleção preliminar de projetos, tampouco foi bem sucedido em
implantar ritual padronizado de avaliações preliminares de custobenefício e viabilidade econômica. Também não conseguiu

!

107!

implantar uma filtragem inicial de projetos baseada no
planejamento e nessas análises preliminares.
IV.2 - AVALIAÇÃO FORMAL DO PROJETO
Uma vez que o projeto tenha passado pela peneira da seleção
preliminar, deve ser submetido a uma avaliação que indique se ele
deve ou não ser desenvolvido. Isso requer estudos de préviabilidade e de viabilidade.
Os estudos de pré-viabilidade são uma forma de descartar
projetos problemáticos antes de se gastar dinheiro com um estudo
mais completo. Trata-se de obter um conjunto de informações
relevantes, detalhar os objetivos do projeto, analisar as
alternativas existentes para a solução do problema em foco,
definir a melhor alternativa e elencar os desafios tecnológicos, os
riscos e as restrições ambientais e regulatórias; bem como ter uma
primeira avaliação de custos e benefícios e de projeção de
demanda.
Aprovado o projeto nessa primeira fase, passa-se ao estudo de
viabilidade, que aprofunda a análise, levanta um conjunto maior
de informações, produz estudos mais detalhados de custos,
benefícios (diretos e indiretos), expectativa de demanda,
sustentabilidade econômica e financeira (inclusive as despesas
correntes de manutenção do ativo depois de concluída a obra).
Detalha riscos e restrições. Avalia o contexto macroeconômico e
suas incertezas. Estuda a melhor forma de viabilizar o
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financiamento (totalmente público, concessão, parceria públicoprivada, etc.).
Isso exige capacidade técnica dos órgãos de governo. É
preciso haver uma ou mais instituições públicas com um
contingente razoável de técnicos com capacidade para realizar
análises refinadas e testes rigorosos, desde traçados de ferrovias e
rodovias até projeções de cenários macroeconômicos, de
avaliações de impacto ambiental a desenhos de mecanismos de
regulação de preços e qualidade do serviço a ser prestado. Isso
sem esquecer os advogados que tratarão de questões espinhosas
como desapropriações, contratos e legalidade dos procedimentos
adotados. Quanto mais caro o projeto, mais importante é um
estudo de viabilidade.
Projetos de má qualidade afetam todo o ciclo de vida do
investimento, acabam por gerar custos mais elevados. No
momento de sua execução aparecem problemas de engenharia que
deveriam ter sido detectados e solucionados na fase de projeto, e
que precisam ser consertados durante o andamento das obras.
Também podem gerar infraestrutura que não atenda à demanda
dos usuários (estradas defeituosas, aeroportos em áreas sujeitas a
baixa visibilidade, rodovias para os quais não há demanda
suficiente, dimensões sobre ou subestimadas, pagamento de
subsídios a empreendimentos sob concessão que poderiam
sobreviver sem essa ajuda, etc.).
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O Governo Federal está longe de ter a capacidade técnica
necessária para realizar essas avaliações e de formatar bons
projetos. O longo período de depressão dos investimentos
públicos foi acompanhado pelo sucateamento e extinção de
órgãos e carreiras voltadas para o planejamento de investimentos.
Os esforços até hoje realizados de avaliação qualitativa do
investimento
deficiências

público
de

assinalam

projetos

como

em

grande

fatores

destaque

as

determinantes

da

paralisação ou irregularidade de uma das parcelas mais
significativas dos empreendimentos. A quantificação do imenso
legado de obras inacabadas (realizada pelo TCU)35, que dragaram
recursos federais sem prover qualquer resultado à população,
indica que problemas de projeto resultaram no insucesso de 13%
das obras na situação de inacabadas ou paralisadas (entre os
motivos identificados, essa porcentagem só é inferior às
insuficiências orçamentárias (que são fruto de planejamento
deficiente ou da ausência de qualquer planejamento), que
responde por 53 % dos fracassos. No levantamento mais recente
das obras federais em andamento, os itens relativos à qualidade de
projetos representaram 23% do total de apontamentos de auditoria
realizados nas obras36.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35
Tribunal de Contas da União. Acórdão 1.188/2007 – Plenário (item 5.11 do Relatório).
36
Tribunal de Contas da União. Acórdão 1.188/2007 – Plenário (fls. 19-21 do Relatório). Este
total compõe-se de ressalvas feitas a “Planilha orçamentária” (14,5 %), “Projeto básico/executivo” (6,9
%) e “Viabilidade técnica, econômica e ambiental” (1,5 %)
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O problema do licenciamento ambiental merece destaque. Há
uma série de dificuldades gerenciais e políticas nessa área: (a)
conflitos políticos internos aos órgãos do setor ambiental, bem
como sobreposição de funções entre os órgãos; (b) politização dos
cargos gerenciais com reflexos sobre a qualidade da gestão; (c)
baixa capacitação técnica que levam, por um lado, a aumento da
influência de argumentos ideológicos e, por outro, à incapacidade
de analisar e filtrar, em tempo adequado e com a requerida
qualidade, as informações prestadas nos relatórios preparados
pelos empreendedores requerentes de licenças; (d) indefinição das
competências legais de cada nível de governo (União, estados e
municípios), o que aguça conflitos de competência e abre espaço
para a judicialização do processo decisório, principalmente por
meio de ações do Ministério Público.
Os resultados são, por um lado, o bloqueio ou atraso de
investimentos de baixo impacto ambiental e, por outro lado, a
imposição política de avaliações superficiais em projetos de alta
prioridade, que podem resultar em prejuízos ambientais.
De fato, a elaboração do projeto representa um valor bastante
pequeno em relação ao total da obra ou serviços, mas a sua
deficiência compromete a totalidade dos montantes nela
investidos.
Os projetos acabam sendo incluídos no PPA e no orçamento
anual com base em processos rudimentares de estimação de custo
e sem maiores avaliações. A percepção parece ser a de que a
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carência de infraestrutura é tão grande que qualquer projeto tem
elevada utilidade marginal.
IV.3 - REVISÃO INDEPENDENTE DOS PROJETOS
É bem conhecido, na área de investimentos em infraestrutura,
a existência de um viés de otimismo nas projeções de demanda e
rentabilidade dos projetos. Agências interessadas em demonstrar a
viabilidade de projetos que pretendem implantar exageram nos
benefícios e subestimam riscos37.
O risco de haver um viés de otimismo nos estudos de
viabilidade leva à recomendação de que uma instância
independente avalie os projetos.
Chegou-se a criar em 2005 uma Comissão de Monitoramento
e Avaliação, no Ministério do Planejamento, para exercer essa
função. Mas suas funções foram esvaziadas.
Uma instituição que acabou assumindo esse encargo foi o
Tribunal de Contas da União, na expectativa de que essa
instituição pudesse atuar antes do início das obras, revisando
projetos e requerendo a reformulação daqueles julgados de baixa
qualidade, em vez de realizar as tradicionais auditorias em obras
já em andamento, sugerindo ao Congresso a paralisação daquelas
com irregularidades graves. Isso acabou incentivando o Executivo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37

Amos, Paul et al. High-speed rail: the fast track to economic development? Banco Mundial, 2010, p.
14. Disponível em www.worldbank.org .
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a não desempenhar uma função específica sua, pois ele, fosse por
temor de contestação ou outros processos legais contrários, ou por
mera acomodação, deixou de se aparelhar adequadamente para
desempenhar sua função específica.
Ainda que extremamente detalhados, os acórdãos atualmente
produzidos pelo TCU furtam-se a discutir as premissas e a
qualidade das estimativas de demanda e de custo do projeto,
limitando-se a fazer correções pontuais nos editais de licitação, já
que seus quadros não se encontram preparados para essas
funções.
IV.4 - SUPERANDO AS DIFICULDADES DE
PLANEJAMENTO E PROJETO
O diagnóstico traçado nesta seção aponta baixa capacidade do
Estado brasileiro para planejar, implantar e gerir investimentos
públicos em infraestrutura. Superar essas fragilidades requer
esforço contínuo de aperfeiçoamento da máquina pública, no
campo gerencial e de organização das instituições.
Acreditamos que não se avançará muito enquanto não forem
solucionados dois nós básicos: (1) a falta de organização
institucional e de pessoal especializado na elaboração e avaliação
de projetos e (2) a disponibilidade de informações completas e
úteis acerca dos projetos de investimentos.
No que diz respeito ao primeiro item, deve-se considerar a
possibilidade de criação de uma “Central de Projetos”: uma
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unidade nova na Administração, especializada na elaboração,
recepção e controle de projetos de obras de infraestrutura38. Uma
unidade como esta, se bem organizada e conduzida, teria o
potencial de transformar-se em centro de excelência na
formulação de soluções concretas para os projetos mais
complexos e para os problemas mais críticos da implantação da
infraestrutura.
Se for um organismo prestador de serviço a todo o governo
federal abre a possibilidade de economias de escala, aproveitando
em caráter permanente a mão-de-obra especializada para atender
a projetos de qualquer outro órgão que esteja empenhado em um
programa de investimentos.
A sua natureza central permitiria, também, a construção de
uma visão de conjunto sobre a totalidade dos investimentos,
coordenando os esforços de diversos órgãos e agências públicas, e
tenderia a elevar a qualidade da gestão do conjunto do
investimento em infraestrutura. Haveria uma visão integrada e de
um conhecimento direto dos projetos de todos os ramos da
Administração. A sua formação poderia inclusive ser otimizada
pela realocação de parte do pessoal de engenharia de projetos que
já trabalha, de forma isolada, nos diferentes órgãos executores,
trazendo o conhecimento técnico do conjunto de atividades já em
andamento, combinada com a abertura de concurso para novas
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38A idéia foi ventilada mais de uma vez em público por representantes do Executivo federal: Governo federal
planeja criar central de elaboração de projetos de infraestrutura. Valor Econômico, 23/02/2010; Editorial: Estado
quer recuperar a expertise em projetos. Valor Econômico, 03/03/2010.
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posições que permitissem uma renovação das habilidades do
quadro existente.
A participação de membros do TCU e da Controladoria Geral
da União (CGU) nas fases iniciais dos projetos seria importante –
principalmente na condição de revisores independentes – e
evitaria a necessidade de, mais tarde, paralisar obras em função de
erros de projeto.
Mourougane e Pisu (2011, p. 11) defendem a ideia de criação
desta central de projetos nos seguintes termos:
as autoridades devem considerar o
estabelecimento de uma agência de
supervisão do desenvolvimento em
infraestrutura. Tal agência avaliaria
os projetos em uma base comum e
coordenaria
as
políticas
de
infraestrutura assessorando o governo
central e os governos locais quanto às
prioridades e às possibilidades de
financiamento. Como sua primeira
tarefa, a agência poderia avaliar as
necessidades de infraestrutura e o
impacto do PAC sobre o crescimento
econômico e as finanças públicas, com
uma visão global da economia. Isso
complementaria
as
informações
parciais
hoje
disponíveis,
que
costumam ficar restritas por uma visão
setorial (tradução livre)
Esta central de projetos poderia receber propostas ou préprojetos apresentados por empresas privadas e organizações

!

115!

sociais, a exemplo do que já vem fazendo o Governo do Estado
de São Paulo, que abriu a possibilidade de a sociedade e o setor
privado fazerem sugestões de projetos a serem desenvolvidos sob
a modalidade de parcerias público-privadas39.
A produção dos projetos representa um empreendimento
integrado, composto por assuntos de engenharia, direito
(comercial, ambiental etc.), regulação econômica, entre outros. Os
ministérios não têm condição de, sozinhos, darem conta dessas
diversas dimensões. É preciso que exista um núcleo gestor central
de

alta

qualificação

com

um

conjunto

de

provedores

especializados de componentes específicos.
A complementaridade entre diferentes projetos também seria
mais bem analisada e considerada em um órgão central do que em
uma situação de dispersão dos projetos entre vários ministérios.
É fundamental evitar o gigantismo, com o acúmulo de
grande número de projetos, como vem ocorrendo com o PAC
e gerando dificuldades de coordenação. A central de projetos
deveria se concentrar, pelo menos inicialmente, quando
estaria formando sua estrutura de funcionamento, nos
grandes projetos dinamizadores da economia. Vale a pena
citar, mais uma vez, Mourougane e Pisu (2011, p. 11):
Enquanto o programa PPI havia
focalizado inicialmente os projetos
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39

Vide Decreto 57.289/2011, do Estado de São Paulo, disponível em:
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1029003/decreto-57289-11-sao-paulo-sp
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com maior impacto sobre o
crescimento, a cobertura do PAC foi
se expandindo ao longo do tempo. O
PAC agora inclui um amplo leque de
projetos, cobrindo muitos aspectos da
infraestrutura, incluindo habitação de
caráter social, petróleo e gás, e
envolve
muitos
atores.
Essa
abordagem ampla é baseada em um
enfoque estruturalista a la RosensteinRodan em que o estado deve
encarregar-se do investimento público
e, ao mesmo tempo, promover a
coordenação
dos
investimentos
privado. De acordo com essa visão, a
expansão da produção em um setor só
será rentável se for acompanhada pela
expansão da produção em outros
setores. Todavia, os vários ministérios
engajados nos investimentos em
infraestrutura não são capazes de
coordenar as políticas de forma
satisfatória (tradução livre).
Duas iniciativas recentes do Governo Federal precisam ser
observadas como potenciais desenhos a serem adotados pela
central de projetos. No âmbito do Ministério das Minas e Energia
criou-se a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), encarregada de
analisar oportunidades de investimento e elaborar projetos. A
outra iniciativa foi a criação da Estruturadora Brasileira de
Projetos (EBP), formada por uma associação do BNDES com o
Banco do Brasil e vários bancos privados. A missão da EBP é
prospectar projetos viáveis, com ênfase em parcerias públicoprivadas (PPP), a serem oferecidas aos três níveis de governo.
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Falta ainda avaliar até que ponto a EBP vem efetivamente
desempenhando a missão para a qual foi criada.
Com relação à disponibilidade de informações completas e
integradas acerca dos projetos de investimento, é preciso avançar
na implantação de um cadastro único de obras. Esse cadastro
representaria um mecanismo fundamental de controle interno para
a Administração Federal, e sua criação envolve exigências
tecnológicas bastante modestas e factíveis. Por meio dele,
segmentos empresariais, órgãos de controle externo e social e a
sociedade civil organizada poderiam conhecer com transparência
as despesas com obras públicas ou em parceria com o setor
privado. A administração pública, por sua vez, teria um
repositório básico da informação gerencial que precisa para
gerenciar de forma coerente toda a carteira de projetos custeados
com o dinheiro federal, hoje dispersa em sua gestão e
fragmentada em seu conhecimento por parte dos inúmeros órgãos
que agem de forma independente.
A partir dessa maior disponibilidade de insumos para
trabalhar (pessoal qualificado, contribuições das empresas e
organizações sociais, organização especializada em projetos e
com informação completa sobre as obras) os mecanismos de
monitoramento intensivo dos investimentos, desenvolvidos
originalmente na Casa Civil para gerenciamento do PAC, tornarse-iam mais eficazes. Em vez de apenas monitorar o avanço do
empenho dos recursos e da evolução física dos empreendimentos,
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seria possível avaliar sua qualidade, oportunidade, custos e
demais atributos qualitativos.

CAPÍTULO V - A REGULAÇÃO DAS CONCESSÕES: é
preciso calibrar as regras para estimular a produtividade, o
investimento e a qualidade

Neste capítulo apresentamos alguns pontos fundamentais da
teoria econômica da regulação com implicação direta sobre os
modelos de concessões de rodovias e aeroportos adotados no
Brasil. Na seção V.1 apresentamos o dilema básico da regulação:
o incentivo à busca de maior produtividade pelo concessionário
deve ser feito garantindo a ele a remuneração adequada por seu
investimento e por seus esforços para aumentar a produtividade e
a qualidade do serviço. Isso significa que o preço ótimo é aquele
capaz de fazer com que o concessionário entregue um serviço de
qualidade. Ou seja, preço ótimo não é preço mínimo e, para que o
preço seja ótimo, não se deve exagerar no repasse de
produtividade aos consumidores, sob a forma de tarifas mais
baixas: caso o governo prefira tarifas mais baixas que aquelas que
garantem remuneração adequada ao concessionário, deve
subsidiá-las explicitamente, via despesa orçamentária (seção
V.1.1) Esse dilema existe de forma similar em relação aos
investimentos (seção V.1.2) e à qualidade dos serviços prestados
(seção V.1.3). A seção V.1.4 mostra como diferentes critérios de
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revisão de tarifas (price-cap ou taxa de retorno) podem resultar
em diferentes níveis de incentivos ao concessionário.
A seção V.1.5 faz uma primeira abordagem do caso
brasileiro, indicando que em alguns momentos tem prevalecido a
preferência pela modicidade tarifária e em outros momentos a
preferência por elevar as receitas públicas (inclusive de empresas
estatais) obtidas na venda de direitos de concessão. Ambos
objetivos prejudicam os incentivos à maior produtividade e
qualidade dos serviços prestados.
A seção V.2 estabelece a diferença entre renegociações de
contrato boas (que aumentam o nível de bem-estar da sociedade)
e as renegociações ruins, em geral decorrentes de comportamento
oportunista da parte do regulador ou da parte do regulado. A
seção V.3 descreve os diferentes incentivos e formas dos
comportamentos oportunistas de reguladores e regulados, que
dificultam a realização de concessões e/ou tornam o seu resultado
final menos proveitoso para a sociedade do que poderiam ser.
A seção V.4 aponta a importância da pré-qualificação dos
candidatos à concessão como uma ferramenta importante para
prevenir o comportamento oportunista.
A seção V.5 analisa a importância do mecanismo de leilão
para a definição dos ganhadores das concessões. Seu argumento
básico é que leilões em que há inversão de fase tendem a induzir
comportamento oportunista. Leilões pouco rigorosos em relação à
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qualificação técnica e à capacidade econômico-financeira dos
concorrentes também aumentam a probabilidade de escolher
vencedores com comportamento oportunista. Mostra-se, também,
que embora os leilões baseados em critério de menor preço
facilitem

o

comportamento

oportunista

por

parte

dos

participantes, os leilões de maior outorga, quando não
acompanhados de adequadas regras de qualificação, também
ficam expostos ao oportunismo.
A seção V.6 analisa os contratos de concessão dos
aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos, bem como o
contrato de concessão da Rodovia Régis Bittencourt, com base
nos fundamentos teóricos acima descritos. Mostra-se que, em
ambos, há indícios de comportamento oportunista, além de haver
ênfase na extração de rendas do concessionário em favor dos
consumidores (baixas tarifas) e do próprio governo (apropriação
de lucros pela Infraero e pelo Tesouro). Tal fato contradiz a
recomendação básica deste estudo, que é a de se colocar ênfase no
estímulo ao concessionário para que este incremente os
investimentos, a expansão dos serviços e de sua qualidade.
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V.1 - O DILEMA BÁSICO DA REGULAÇÃO: incentivos à
empresa regulada vs. transferência imediata de ganhos ao
consumidor
A moderna análise econômica da regulação40 baseia-se na
hipótese de que o regulador de um serviço (o Estado) busca
basicamente dois objetivos: (1) incentivar a empresa regulada a
ofertar serviços de qualidade ao menor custo possível e (2)
viabilizar preços menores para os consumidores, dados os seus
custos.
A importância do primeiro objetivo consiste nos benefícios
sociais e econômicos dos ganhos de produtividade, descritos no
capítulo III.
A importância do segundo objetivo reside no aumento da
renda real e, portanto, do bem-estar do consumidor. Muitas vezes
a teoria econômica da regulação descreve esse segundo objetivo
como o de “extração de renda do produtor” (a empresa regulada)
para transferência ao consumidor.
O problema econômico relevante da economia da regulação
é o da melhor conciliação possível entre esses dois objetivos, já
que a empresa regulada só estará disposta a “fazer mais e melhor,
pelo menor custo” se for devidamente remunerada para tal. Se o
governo quiser conceder serviços baratos ao consumidor (que não
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40

Veja Laffont, J.J. and Tirole, J.: “A Theory of Incentives in Procurement and Regulation”. Cambridge.
MIT Press. 1993. Boa parte da análise a seguir é derivada de seu capítulo 1.
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garantam remuneração adequada ao concessionário), terá que
subsidiar explicitamente a tarifa, ou acabará contratando serviços
de baixa qualidade.
Todo o processo de concessão deve ser norteado com esse
dilema em mente. Politicamente, pode ser muito tentador
desenhar um leilão cujo resultado implique tarifa excessivamente
baixa, ou o pagamento pelo direito de outorga muito alto. Isso
permite ao governante se apresentar junto à população como um
administrador que conseguiu extrair a máxima receita possível
das concessionárias, redistribuindo-a para a população, na forma
de menor tarifa, ou para o governo, na forma de maior valor de
outorga. O problema é que a baixa tarifa (ou o elevado valor de
outorga) não será capaz de estimular o concessionário a entregar
um produto de qualidade – talvez seja insuficiente mesmo para
que ele entregue qualquer produto.
Analisando o problema sob outra perspectiva, tarifas baixas
implicam receitas futuras baixas e, portanto, baixa taxa interna de
retorno (TIR) do projeto. Similarmente, um alto valor pago pela
outorga implica despesas esperadas altas e, também, TIR baixa.
Ora, todo empresário decide se vai ou não alocar seus recursos em
determinado projeto se a TIR for, no mínimo, equivalente ao seu
custo de oportunidade (ou o retorno da melhor alternativa
disponível no mercado, não necessáriamente apenas em
infraestrutura).
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Dessa forma, leilões que induzam tarifas baixas ou o
pagamento de elevados valores de outorga são leilões que
induzem o concessionário a aceitar uma TIR baixa. Como um
empresário não aceitará implementar um projeto associado a TIR
abaixo de seu custo de oportunidade, os vencedores de tais
leilões, que supostamente aceitaram uma TIR baixa, somente irão
executar o projeto se puderem renegociar os termos do contrato
posteriormente, requerendo tarifas mais altas e/ou revendo o
cronograma de investimentos. Trata-se do comportamento
oportunista, que será discutido nas Seções V.2 e V.3.
Portanto, o regulador não deve ter como objetivo buscar
uma tarifa mínima, mas buscar uma tarifa que remunere
adequadamente o concessionário.
Teoricamente, a “tarifa ideal” seria dada pelo custo médio
do ente regulado, os quais incluem, naturalmente, o custo de
oportunidade da economia ajustado pelos riscos do setor. A
“tarifa ideal” deve ser cobrada pelo “concessionário ideal”, ou
seja, aquele mais eficiente, que teria, portanto, o menor custo
médio. Ter-se-ia, assim, o concessionário mais eficiente que
cobraria a menor tarifa possível, conciliando os dois objetivos. O
grande problema é que o regulador não conhece ex-ante quem é o
concessionário ideal e muito menos qual o custo médio deste
concessionário e, portanto, aquela “tarifa ideal”.
Grande parte desta busca do concessionário e da
remuneração ótimas que conciliariam objetivos conflitantes
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poderia ser equacionada no próprio processo licitatório que define
quem será o concessionário. Se assumirmos um leilão oral
descendente com base no critério do menor preço do serviço, é
esperado que, caso a competição entre os participantes seja
suficientemente acirrada, que o preço do serviço convergirá para
algo muito próximo à tarifa ótima.
Suponha que haja um grande número de participantes, cada
um com uma função custo própria. Cada agente se mantém
realizando lances de tarifas cada vez menores no leilão enquanto
os valores resultantes forem superiores aos seus respectivos
custos médios já que isso implica um lucro no serviço ainda
superior ao que conseguiria em outra aplicação alternativa.
Quando um participante se depara com um lance de tarifa inferior
ao seu custo médio, ele racionalmente optará por abandonar a
competição. Este processo se repetirá para todos os participantes
até que sobrem apenas dois agentes: aquele que tiver o menor
custo médio esperado e aquele que tiver o segundo menor custo
médio esperado. Tão logo o participante mais eficiente faz um
lance de tarifa um pouco abaixo ou mesmo exatamente ao nível
do custo médio do segundo participante mais eficiente, este
último também abandona a competição e o leilão termina com o
serviço sendo concedido ao agente mais eficiente pela tarifa que
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estará um pouco abaixo ou mesmo no nível do custo médio do
segundo participante41.
Embora a tarifa resultante deste processo ainda seja superior
ao custo médio do agente mais eficiente, ela tenderá a ser muito
próxima a esse valor à medida que, havendo um número
suficientemente grande de competidores, as diferenças de
eficiência entre o primeiro e o segundo mais eficientes tendem a
se tornar muito pequenas. O importante aqui é que o resultado do
leilão de menor preço do serviço, respeitadas determinadas
condições, constituiria um mecanismo de revelação da tarifa ideal
para o regulador. Seria o próprio mercado criado pela licitação
implementada pelo regulador que indicaria o melhor referencial
teórico de tarifa regulada. Como há uma relação direta entre tarifa
e TIR, seria também o próprio mercado que indicaria qual a TIR
adequada para o projeto.
Na vida real, é preciso impor alguns limites ao leilão, para
que gere um resultado que se aproxime da tarifa ideal e afaste o
comportamento oportunista. As Seções V.2 a V.5 tratarão desse
tema. Antes disso, contudo, é importante lembrar que uma
licitação boa deve ir além da revelação do preço ideal no leilão. A
concessão implica prazos, usualmente longos (acima de 20 anos),
durante os quais, espera-se, haja ganhos de produtividade que
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41

A escolha do leilão com preços descendentes foi somente por conveniência didática. Outros tipos de
leilão, como aqueles em que cada candidato entrega sua proposta em um envelope selado, também
permitem chegar à conclusão, de que, sob condições ideais, o leilão permite revelar a tarifa ideal para o
regulador.

!

126!

permitam a redução de custos. Por isso, é preciso estabelecer
critérios

que

estimulem

(ou

que

não

desestimulem)

o

concessionário a obter reduções de custos, a investir e a melhorar
a qualidade do serviço durante o contrato de concessão. As
Seções V.1.1 a V.1.4 tratam desses critérios.

V.1.1– O dilema produtividade vs. preços
Uma

vez

concessionário

assinado
tem

o

um
maior

contrato
interesse

de
em

concessão,

o

aumentar

a

produtividade, de forma a reduzir seus custos. Se o regulador
definir uma regra regulatória que determine o repasse de todos os
ganhos decorrentes do maior esforço de ganhos de produtividade,
feitos pela empresa regulada, aos consumidores, na forma de
preços menores, reduzirá o incentivo para que tais ganhos
existam. Afinal, o empresário nunca estará disposto a se esforçar
para ser mais produtivo se o regulador não autorizar que aquele se
aproprie de pelo menos parte do resultado de seu esforço. Ou seja,
o que estimula o empresário a ser mais produtivo é a
possibilidade de incremento do lucro. Removendo-se a ligação
entre a maior produtividade e o lucro, naturalmente não há
qualquer incentivo à produtividade, comprometendo a consecução
do primeiro objetivo.
O que é mais grave, se repassar todos os ganhos de
produtividade para o consumidor, na forma de tarifas mais baixas,
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o poder concedente retira do empresário o colchão de segurança
que ele possuía para o caso de se materializar um cenário
desfavorável. Portanto, a estratégia de transferir todos os ganhos
de produtividade para o consumidor desestimula fortemente a
participação de empresas na atividade e, para aquelas que
participam, há um forte desestímulo para aumentarem a
produtividade e reduzirem custos. De outro lado, se o regulador
definir uma regra que autorize a empresa regulada a se apropriar
de todo o incremento de produtividade, não repassando nada na
forma de preços menores, o objetivo de modicidade tarifária se
verá comprometido. Serão observadas grandes reduções de custos
em função do elevado incentivo para ser mais produtivo, mas isto
favorecerá tão somente o produtor, não se repassando nada ao
consumidor, pelo menos no curto e médio prazos. No longo
prazo, quando da celebração de novos contratos, a disseminação
de novas técnicas de produção permitirão preços mais baixos do
que aqueles que se verificariam caso as empresas não tivessem
incentivos para aumentar a produtividade.
Na prática, é preciso encontrar um equilíbrio entre os dois
extremos, pois, mesmo no curto e médio prazos, é possível
repartir os ganhos de produtividade sem desestimular as empresas
a investirem. A medida da divisão do excedente criado pela maior
produtividade entre os empresários regulados e os consumidores
revela de certo modo o peso que o regulador atribui a cada um dos
dois objetivos (aumento da produtividade ou menor preço).
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Regras que viabilizem maior apropriação dos ganhos pelo
empresário revelam maior interesse no objetivo de incremento da
produtividade enquanto maior transferência dos ganhos para os
consumidores indicam preferências maiores em relação ao
objetivo de favorecimento direto do consumidor, pelo menos no
curto prazo.
Apesar de muito simples e intuitiva, a possibilidade de uma
escolha que o regulador deveria fazer entre os dois objetivos não
existiria caso o regulador tivesse informação completa e ausência
de incerteza acerca da capacidade do regulado para reduzir custos.
Suponha que o regulador conheça precisamente a real
capacidade que a empresa regulada tem de reduzir seus custos no
período de 12 meses. Assuma que essa redução de custos e,
portanto, o incremento de produtividade possível, quando o
regulado faz o seu máximo esforço, seja de 2% dos custos
médios.
Nesse contexto, o regulador poderá simplesmente definir a
seguinte regra regulatória: a tarifa será reduzida em 2% após 12
meses de vigência do contrato. Essa é uma regra que fixa, ex-ante,
o ganho de produtividade esperado que deverá ser repassado para
o consumidor na forma de preços menores. Como estamos
supondo que o regulador tem conhecimento perfeito da
capacidade do regulado, ele é capaz de transferir para o
consumidor, na forma de preços mais baixos, exatamente a
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redução de custos que o regulado é capaz de obter ao empreender
seu máximo esforço.
Com essa regra, o preço a ser cobrado pelo regulado, após o
primeiro ano de contrato, não dependerá da produtividade efetiva
da empresa regulada, que será observada ao longo dos 12 meses
iniciais do contrato, mas sim da produtividade esperada (ex-ante),
fixada em 2%.
Simplesmente, o regulador definiu que não haverá relação
entre o grau de esforço da empresa ao longo do primeiro ano de
contrato e o preço regulado. Isso faz com que o empresário se
torne o chamado “beneficiário residual” de todas as economias de
custos que ele realizar durante esse período de 12 meses que
superem a produtividade esperada, o que equivale a afirmar que
cada R$ 1 de custos poupados além da redução esperada de 2%
representam R$ 1 a mais de lucros.
Estamos, então, em uma situação em que a empresa
regulada fará todo esforço possível para atingir o máximo de sua
capacidade de redução de custos (que será de 2%) e, ao mesmo
tempo, o consumidor se apropriará integralmente desse ganho,
por meio da redução da tarifa em 2%.
Portanto, nesse cenário hipotético, o regulador conseguiria
implementar uma regra regulatória em que o incentivo a ser mais
produtivo é o maior possível, pois, frente a uma regra de redução
pré-determinada do preço (que assumimos 2%) no próximo
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reajuste, todo esforço de redução de custo será revertido para
incremento de lucro ou redução do prejuízo. Note-se que esse
incentivo a ser mais produtivo independe do percentual prédefinido a ser repassado ao preço do serviço, sejam os 2%
supostos, 3% ou 0%. Em qualquer caso, o efeito, na margem, da
redução de R$ 1 no custo prossegue sendo de R$ 1 a mais no
lucro ou, de forma equivalente, R$ 1 a menos no prejuízo.
O valor pré-determinado de redução do preço, entretanto,
não pode ser excessivo, pois pode desestimular o operador a
continuar como concessionário. Se a redução de preço
determinada pelo regulador for de 3%, e o máximo de incremento
de produtividade for de 2%, haverá uma perda da empresa
regulada de 1 ponto percentual. Assumindo que a remuneração da
empresa regulada já estava, antes do ajuste no preço, no nível do
custo de oportunidade, a operação deixa de ter sentido econômico,
optando o operador em investir em outra atividade. Isso implica
que o regulador não pode puxar demais a redução de preço para
além da capacidade do operador de incrementar a produtividade.
Nesse contexto, o regulador com informação completa
optaria pela redução de 2% no preço que geraria o maior ganho
do consumidor compatível com a manutenção do incentivo da
empresa regulada a continuar operando.
A questão é: como se deu essa mágica de resolver o dilema
entre incentivo à produtividade e modicidade tarifária? Como foi
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possível aliar o maior incentivo possível à produtividade com o
maior benefício possível repassado ao consumidor?
O ponto importante aqui é justamente a hipótese de que o
regulador conhece perfeitamente a capacidade da empresa
regulada de reduzir custos. Segundo essa hipótese, ele sabe
exatamente como a empresa trabalhará e a economia de custos
que será capaz de fazer. A redução de preços foi definida com
base na produtividade fixada previamente (estimada ou projetada)
e não na produtividade realizada/observada.
Ou seja, se a hipótese de informação completa e ausência de
incertezas do regulador se verifica, inexiste qualquer dilema entre
os dois objetivos regulatórios.
A hipótese utilizada, no entanto, é deliberadamente heróica.
No mundo real, o regulador nunca conhece precisamente quão
produtiva a empresa regulada pode ser. No máximo, o regulador
tem uma idéia dessa capacidade. E o futuro é incerto. A maior
importância de se entender como funcionaria a regulação ótima
com informação completa é, na verdade, justamente compreender
o que ocorre quando a informação do regulador deixa de ser
completa.
Nesse caso, cabe substituir a certeza sobre um número, em
nosso caso, os 2%, por uma distribuição de probabilidades na qual
o regulador baseará suas expectativas sobre a capacidade de
redução de custos da empresa regulada Note-se que seria razoável

!

132!

postular, inclusive, que a própria empresa regulada não conheça
precisamente a sua capacidade de se tornar mais produtiva. Mas,
ainda que isso ocorra, também é razoável assumir que, sempre, a
empresa regulada apresenta melhores condições de avaliar sua
própria capacidade de se tornar mais produtiva do que o
regulador.
Por essa razão, e, também, à guisa de simplificação, os
modelos econômicos em regulação usualmente assumem que a
empresa regulada se conhece perfeitamente, enquanto o regulador
não conhece precisamente a capacidade de a empresa reduzir seus
custos,

conhecendo,

no

entanto,

uma

distribuição

de

probabilidades sobre essa variável. Por exemplo, o regulador pode
saber, com certeza, que a redução de custos nos próximos doze
meses se situa entre 0,5% e 3% com uma função de probabilidade
associada. Suponha que a distribuição de probabilidades
associada à capacidade de redução de custos da empresa regulada
seja a seguinte:

Quadro I - Função Probabilidade da Capacidade de Redução
de Custos
Capacidade de Redução

Probabilidade

de Custos
0,5%

3%
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1%

6%

1,5%

12%

2%

41%

2,5%

30%

3%

8%

Outra forma de interpretar a incerteza expressa no Quadro I
é que 3% das empresas reguladas possíveis têm capacidade de
reduzir os custos em 0,5%, que 6% das empresas reguladas
possíveis conseguem reduzir os custos em 1%, e assim
sucessivamente.
Suponha um regulador com objetivo totalmente concentrado
em reduzir preços. De acordo com o quadro acima, a empresa
regulada mais eficiente possível deve ser capaz de reduzir seus
custos em 3%. Mas a possibilidade desse cenário de maior
eficiência possível ocorre em apenas 8% das vezes. Ou seja, se o
regulador insistir em impor uma redução de preços baseada em
uma redução de custos de 3%, em 92% das vezes (100% - 8%) a
empresa regulada optará por sair da concessão, caso sua
remuneração, antes da redução de preços, já esteja próxima ou
igual ao custo de oportunidade do capital devidamente ajustada
pelo risco.

!

134!

Se o regulador não estiver disposto a se arriscar a ter o
concessionário abandonando a concessão, ele definirá uma
redução de preços baseada em uma diminuição de custos de
0,5%42. Alternativamente, o regulador pode estar disposto a
assumir um risco de desistência da concessão de até 10%. Nesse
caso, o regulador pode requerer uma redução de preços baseada
em uma redução de custos de 1%. Ou seja, em 91% das vezes
(correspondente aos casos de capacidade de redução de custo de
1.5%, 2%, 2,5% e 3%), a empresa regulada não terá que repassar
a preços mais do que seria capaz de reduzir custos e, portanto,
optaria por não desistir da concessão.
Note que podemos entender a magnitude da assimetria de
informação aqui com base na amplitude dos valores da
distribuição que, nesse caso, vai de 0,5% a 3%. Quanto maior esta
assimetria de informação, mais o regulador terá que aceitar preços
maiores relativamente ao valor real da capacidade de redução de
custos da empresa regulada. Por exemplo, suponha que essa
capacidade seja realmente de 2%, que é a que apresenta maior
probabilidade na distribuição (41%). Se o regulador não aceita
qualquer probabilidade de desistência, a redução de custos será de
0,5%. Se o risco aceitável pelo regulador for de 10% de
desistência, então ele fixará em 1% a redução de custos. No
primeiro caso, de intolerância total do regulador à desistência da
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42

Aqui se pode assumir ou que o regulador faz uma oferta “take or leave it” para a concessionário, se
comprometendo de alguma forma a não voltar atrás ou que as negociações vão até o limite. O
concessionário sempre terá vantagem na informação assimétrica e incompleta do regulador.
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operação, ele estaria, na realidade, abrindo mão de 1,5 ponto
percentual a mais de redução de custos que poderia se reverter em
maiores reduções de preços. No segundo caso, em que o
regulador aceita até 10% de desistência, o regulador estaria
abrindo mão de 1 ponto percentual a mais de redução de custos e,
por conseguinte, o percentual compatível de redução de preços
para o consumidor.
Assim, quanto menor o risco de desistência da concessão
que o regulador está disposto a ter, mais ele deve abrir mão de
forçar reduções de preços nesse contexto mais realista de
assimetria de informação quanto à real capacidade de redução de
custos da empresa regulada.
A lição básica é: dado que o regulador não tem
informação perfeita sobre a capacidade da empresa regulada
de reduzir custos, para garantir a viabilidade da concessão, a
redução de preços deve ser menor que a estimativa de queda
do custo médio das empresas. Ademais, se o regulador deseja
estimular a produtividade, não deve repassar imediatamente
a redução de custos para os preços sob pena de desestimular a
operação eficiente do concessionário. Este repasse deve
ocorrer em um prazo mais longo, visando a garantir que a
empresa regulada se aproprie dos frutos de seu esforço por
pelo menos um determinado período de tempo. Ao final e ao
cabo, a tentativa de forçar a redução de preços regulados no
curto prazo pode ser a receita para preços mais elevados no
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longo prazo, em função do desincentivo para a eficiência. O
trade-off produtividade-preços baixos do curto prazo, na
verdade, corresponde a um trade-off preços baixos no longo e
no curto prazo. Obviamente, se o governo quiser conciliar a
modicidade tarifária de curto prazo com o adequado estímulo ao
aumento de produtividade, ele terá que arcar com o custo de
subsidiar as tarifas de pedágio, mediante recursos orçamentários.
Essa, contudo, é uma opção difícil dado que restrições fiscais
impõem limite à capacidade do governo para arcar com subsídios.
V.1.2 – O dilema investimentos vs. preços
A regulação dos setores de infra-estrutura envolve não
apenas a prestação do serviço pela empresa regulada, mas
também a realização de investimentos pela empresa, tais como a
reforma ou construção de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
É usual que os contratos de concessão fixem metas de
investimento com determinadas características a serem cumpridas
pela empresa regulada.
A discussão sobre o dilema produtividade/extração de renda
tem, naturalmente, implicações diretas para a questão do
investimento. O incentivo a investir está diretamente associado ao
valor presente dos lucros que esse investimento gerará. Quanto
mais a empresa regulada puder se beneficiar

dos ganhos

associados ao investimento, mais incentivo ela terá a efetivamente
realizar o investimento.
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Mais uma vez, se o regulador implementar regras que
privilegiem uma elevada extração de renda dos empresários em
favor dos consumidores, sob a forma de menores preços dos
serviços decorrentes da infraestrutura resultante do investimento,
menor o valor presente do investimento para a empresa e, por
conseguinte, o incentivo a investir cai.
Note-se que os investimentos não só aumentam a oferta dos
serviços, mas também geram ganhos de produtividade para toda a
sociedade. Tudo o mais constante, mais oferta significará, no
futuro, preços menores, mas agora como um resultado de mercado
e não como imposição regulatória. Isso significa que o dilema
investimento-produtividade de um lado e extração de renda do
outro também embute um dilema de bem-estar do consumidor no
curto e no longo prazo.
Dados os mecanismos próprios aos incentivos a investir,
reguladores muito focados no bem-estar de curto prazo dos
usuários podem estar comprometendo ganhos de bem-estar mais
sustentáveis em um prazo mais longo, não apenas dos
empresários regulados, como também dos próprios consumidores.
Esse é um problema relevante em sistemas democráticos em
que o regulador é sensível à pressão dos governantes. Como estes
têm um horizonte de curto prazo (querem obter resultados até às
próximas eleições), a regulação pode sofrer um viés antiinvestimento.
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Muitas reformas regulatórias para vários setores no mundo,
especialmente as que contaram com privatização e outros
mecanismos de transferência da operação do setor público para o
setor privado, foram realizadas a partir de um diagnóstico de
escassez de oferta do serviço em um cenário de exíguos recursos
governamentais.
Se for fundamental contar com recursos privados para
dinamização dos investimentos em infraestrutura, torna-se
necessário criar incentivos para que tais investimentos sejam
feitos: a regulação deve ser tal que a empresa possa
apropriar-se de parte significativa dos resultados gerados
pelos seus investimentos. Sem ser devidamente remuneradas,
as

concessionárias

investirão

pouco,

trazendo

fortes

implicações negativas para a sociedade no longo prazo.
Laffont e Tirole (1993, p. 86/105) ressaltam que a primeira
característica que deve ser avaliada pelo regulador é se o
investimento é -- ou não -- “contratável” com a empresa
regulada43. Ou seja, é fundamental indagar se as metas de
investimento que o regulador deseja impor ao regulado podem ser
descritas no contrato regulatório de forma tal a possibilitar no
futuro avaliar se elas foram ou não realizadas. Nesse caso, o
regulador poderia escolher uma regra regulatória que definiria a
rentabilidade mínima consistente com o investimento requerido.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43

Os autores trabalham sempre com investimentos cujo principal impacto é a redução do custo variável
da empresa regulada. Ou seja, incorre-se em um custo fixo do investimento para reduzir o custo variável.
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Assim, se a empresa regulada já conhece a sua própria
capacidade e o investimento é contratável, o regulador é
plenamente capaz de implementar uma regra regulatória que leve
a rentabilidade ao nível do custo de oportunidade, maximizando a
transferência de renda para o consumidor e com o investimento
realizado sendo equivalente ao seu valor socialmente ótimo.
Nesse caso, não haveria qualquer dilema entre o investimento e
modicidade tarifária.
Este raciocínio, no entanto, mais uma vez assume que a
empresa regulada conhece sempre ex-ante qual a sua real
capacidade de reduzir o seu custo ex-post. Mas este, mais uma vez
e usualmente, não é o caso. Segundo consideram Laffont e Tirole
(1993, p. 90/91), quando a empresa regulada assina o contrato
regulatório com o regulador, ela ainda não conhece a sua
capacidade de reduzir custos. Esta informação apenas é obtida
pela empresa depois de já ter feito o investimento contratado com
o regulador, comprometendo um capital que ela dificilmente
poderá reaver (os chamados “custos afundados”).
A importância disso é que é possível que ex-post a empresa
regulada acabe descobrindo ser tão ineficiente que o custo do
investimento contratado resulta em prejuízo na operação. Ou seja,
é possível que com um razoável otimismo inicial sobre a sua
própria eficiência, a empresa regulada é rentável ex-ante com
base nos valores esperados de custos, mas constata-se, ex-post,
que sua eficiência real é menor do que pensava ou, de forma
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equivalente, que se realiza um cenário relativamente negativo
para a rentabilidade do investimento. Nesse caso, dificilmente a
empresa regulada se manterá em operação se, com o preço dado
(e inalterável) souber que incorrerá em prejuízos, seja porque não
estimou corretamente sua capacidade de reduzir custos, seja
porque teve azar e materializou-se um estado desfavorável.
Portanto, para viabilizar a atividade, será inevitável para o
regulador alterar as condições contratuais iniciais, permitindo o
aumento da tarifa cobrada ou aceitando reduções do volume do
investimento contratado.
O segundo problema é que o investimento pode não ser
contratável. Ou seja, não há como descrever o investimento de
forma exaustiva no contrato regulatório e depois inspecionar se o
contratado foi realmente realizado. Como destacam os autores
(1993, p. 88):
“na prática, há dimensões do
investimento que são contratáveis (a
despesa monetária) e outras que não (o
nível de cuidado exercido para escolher
o investimento ou a sua qualidade)”.
Nesse caso, na presença de incentivos insuficientes à
empresa (aqueles em que o regulador procura transferir boa parte
dos benefícios do investimento ao consumidor), não há como o
regulador utilizar de mecanismos de punição e recompensa para
garantir um investimento que, como não pode ser descrito e
contratado, não pode ser cobrado.

!

141!

Ou seja, os investimentos não contratáveis apenas serão
realizados na presença de incentivos financeiros à empresa
regulada, que lhe permitam recuperar os gastos em que
incorreram. Tais mecanismos, naturalmente, se refletirão em
preços mais altos para o usuário, a menos que o governo opte
por subsidiar as tarifas com recursos orçamentários.
Trata-se, portanto, de conclusão similar àquela obtida no
dilema produtividade vs. preços.
Esta seção analisou os incentivos para investimentos cujo
principal impacto é a redução de custos44. Dando outro enfoque à
análise, se o retorno esperado desses investimentos for positivo, é
bom para a sociedade que esses investimentos sejam realizados.
Ocorre que investimentos sempre embutem um risco e, por isso, é
necessário remunerar as empresas pelo risco que assumem. Uma
tarifa mais alta, ao aumentar a taxa interna de retorno do projeto,
permite remunerar esse risco adicional que as empresas incorrem.
V.1.3 – O dilema qualidade vs. Preços
Além da produtividade e do investimento, o regulador
também se preocupa com a qualidade do serviço.
O incremento da qualidade do produto/serviço acima de um
nível mínimo definido em contrato só ocorrerá se os
consumidores se dispuserem a pagar mais por produtos melhores.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44

Investimentos que levam à melhoria da qualidade de serviços serão tratados na próxima seção, embora
as conclusões sejam bastante similares às aqui encontradas.
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Do ponto de vista da empresa, só valerá a pena aumentar a
qualidade, além daquilo que estiver previsto no contrato, se isso
provocar um aumento de demanda, e, portanto, de receitas,
superior ao aumento de custos. Destaque-se que, quando o
aumento de demanda for superior ao custo, a implementação do
investimento é vantajosa não somente para a concessionária (pois
aumenta seus lucros), como para toda a sociedade, pois permite
um aumento de bem-estar.
Tais relações devem ser muito claras para o regulador.
Assim, se o regulador deseja fomentar um incremento de
qualidade, ele naturalmente deverá estar disposto a ter preços
maiores, capazes de cobrir os custos mais elevados. Se o
regulador, no entanto, for muito focado no objetivo de
extração de rendas dos produtores para os consumidores,
restringindo os preços da empresa regulada, haverá uma
nítida contradição com o objetivo de prover incentivos ao
incremento da qualidade.
Da mesma forma que no caso do investimento, aqui também
fará diferença se a qualidade é ou não “verificável” (é observada,
podendo ser descrita ex-ante em um contrato e ratificada ex-post
nos tribunais) e, portanto, “contratável” entre o regulador e a
empresa regulada. Se a qualidade do serviço é contratável, o
regulador é capaz de implementar um mecanismo regulatório que
extraia o máximo possível de rendas do produtor sem prejudicar a
qualidade. Esta última será descrita em contrato, com o regulador
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podendo punir ou recompensar a firma conforme o seu nível de
qualidade verificado.
Caso contrário, ou seja, se a qualidade não for verificável
ex-post e, portanto, não contratável, mais uma vez se torna
necessário prover incentivos adequados para que a empresa
regulada atinja o objetivo desejado pelo regulador. Ou seja, se não
é possível conferir, de forma objetiva, se a empresa tomou as
medidas necessárias para gerar o aumento de qualidade, a única
forma de obter esse aumento de qualidade é dando estímulos para
que a empresa queira produzir com maior qualidade. E esse
estímulo é, naturalmente, a permissão contratual para que a maior
qualidade se transforme em maior lucro.
Observe-se que, uma vez permitido o aumento da tarifa, a
concessionária terá incentivo para investir em qualidade, pois isso
aumentará a demanda por seus serviços. Além disso, a melhora de
qualidade, mesmo que, às vezes, de difícil mensuração, é, pelo
menos, parcialmente observável e verificável nos tribunais. Dessa
forma, mesmo sendo difícil descrever em detalhes a qualidade do
serviço prestado, o órgão regulador pode criar indicadores de
qualidade e pressionar a concessionária a investir mais para
melhorar o serviço, de forma a justificar o aumento da tarifa.
Por fim, é preciso chamar atenção para o conflito existente
entre a redução de custos (aumento de produtividade) e o aumento
da qualidade. Se o incentivo dado aos concessionários para
reduzir custos for muito forte, as empresas tenderão a evitar
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qualquer ação de aumento de qualidade (que quase sempre gera
aumento de custos), priorizando a redução de custos. Tornou-se
emblemático o caso da regulação de telecomunicações na
Inglaterra, em que o estímulo para redução de custos da
concessionária foi tão forte, que levou a uma deterioração da
qualidade do serviço. Isso gerou a necessidade de se alterar a
modelagem, de forma a colocar índices de qualidade como
variável determinante dos índices de reajuste das tarifas.
V.1.4 – Definição de tarifas e incentivos
O que se viu até aqui é que uma das formas de lidar com o
problema da assimetria de informação e dos riscos da atividade é
a definição de mecanismos que permitam algum repasse do
incremento verificado na produtividade para o consumidor e a
retenção, por parte da empresa regulada, de parte desses ganhos.
São denominados mecanismos de alto poder aqueles nos
quais preservam-se os incentivos para o concessionário buscar
aumento de produtividade. Em contraposição, denominam-se
mecanismos de baixo poder aqueles nos quais a redução de custos
é, em sua maior parte, repassada para os consumidores. Os dois
principais

exemplos

de

mecanismos

de

incentivos,

respectivamente de alto e baixo poder de incentivo são a
regulação de preços por “price caps” e por “taxa de retorno”.
A regulação por taxa de retorno, de baixo poder de incentivo
à empresa regulada, pode ser sumarizada pela seguinte fórmula:
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n
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K
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sendo Σ piqi o somatório das receitas (preços vezes quantidades)
menos os custos variáveis C(q1,q2,....qn) dividido pelo capital
investido “K”. Essa razão corresponde à a taxa de rentabilidade
ou retorno, e, nesse modelo de regulação, deve ser inferior a um
valor fixado pelo regulador, “r”. As quantidades são usualmente
estimadas. Para um dado custo “C”, uma quantidade de capital
“K” e uma taxa de retorno máxima “r”, a combinação dos “n”
preços deve ser tal que a inequação seja satisfeita. Se a inequação
acima for satisfeita com igualdade, qualquer redução de custo
C(q1....qn) deverá gerar um ajuste dos preços para baixo.
Independentemente de a redução de custo ser gerada por
sorte ou pelo esforço para ser mais produtivo, ela terá que ser
repassada para o consumidor, na forma de preços menores. O
beneficiário residual das economias de custos é o consumidor,
que não é quem realiza o esforço para reduzir custos. Como a
empresa não se beneficia da redução de custos, não tem incentivo
para buscar maior produtividade45, caracterizando um mecanismo
de incentivo de baixo poder.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Há um incentivo natural de as empresas buscarem ganhos de produtividade, como forma de formarem um
colchão de segurança. Entretanto, o que se discutem aqui são os incentivos para a empresa se tornar mais
produtiva e, com isso, aumentar seu lucro.
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O sistema de price-cap, por outro lado, constitui o maior
exemplo de mecanismo de incentivo de alto poder para reduzir
custos. Nesse método, a taxa média de crescimento dos preços
regulados é limitada pela taxa de variação do índice de preços
menos um fator exógeno denominado de “X”, o qual é geralmente
considerado como uma estimativa do aumento da produtividade
futura do setor.
A principal virtude dos price-caps é o forte incentivo ao
aumento da produtividade, dado que a firma é o beneficiário
residual de suas economias de custos. Isso porque a realização de
uma produtividade diferente da estimativa de produtividade futura
que embasou a definição de “X” não altera esse mesmo valor de
“X”. Se na fixação de “X” estimou-se um ganho de produtividade
de 2% e, na prática, este ganho vier a ser de 5%, o preço só é
reduzido em 2% e a empresa aumenta sua margem de lucro. Há,
portanto, forte incentivo à produtividade.
Errando a estimativa da produtividade para cima ou para
baixo, a ideia do price cap é manter o “X” constante. Assim, a
correia de transmissão entre custos e preços é quebrada de forma
que todo o custo que for reduzido, para uma mesma receita,
amplia os lucros da firma. Em síntese:

Taxa de Retorno

Somente variações de custo ex
post implicam variação de preço
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Price-cap

Somente variações de custos ex
ante implicam variações de preço

A regulação por price-cap torna a empresa regulada
totalmente incentivada a reduzir seus custos. Cada R$ 1 a menos
de custo (além do fator X) implica R$ 1 a mais de lucro, sem
qualquer modificação no preço. O inverso ocorre com a regulação
por taxa de retorno, em que toda a redução de custos é transferida
para os preços.
V.1.5 – O dilema entre incentivos à empresa regulada e a
transferência de ganhos ao consumidor nas concessões no
Brasil
O capítulo I mostrou que o Brasil enfrenta grande atraso
tanto na quantidade quanto na qualidade da infraestrutura
disponível. A situação específica das estradas e aeroportos é
particularmente ruim. O capítulo II, por sua vez, mostrou que, no
contexto macroeconômico brasileiro, é fundamental buscar
ganhos de produtividade na economia, visto que essa é
praticamente a única via restante tanto para acelerar o crescimento
econômico, quanto para recuperar a capacidade de competição da
indústria manufatureira nacional.
Assim, o maior objetivo do órgão regulador deve ser
garantir a implantação de infraestrutura de qualidade. Para tanto, é
necessário

fixar

tarifas

em

níveis

compatíveis

com

os

investimentos requeridos. O país precisa rapidamente não apenas

!

148!

expandir sua infraestrutura, mas necessita fazê-lo recorrendo ao
investimento privado e buscando incentivar a qualidade e
produtividade dessa infraestrutura. Tentar implementar uma
política de baixas tarifas para o usuário, sem o devido subsídio do
setor público, implica tentar fazer com que o concessionário
privado subsidie os usuários do serviço. Obviamente, o setor
privado não tem interesse e nem condições de oferecer tais
subsídios, pois necessita de um retorno adequado para o seu
capital.
Optar, agora, por “forçar a mão” em favor de tarifas mais
baixas, sem o correspondente subsídio público, pode resultar em
concessões que prestem serviços ineficientes, de baixa qualidade,
e que não realizem os investimentos necessários.
Dessa forma, buscar, agora, concessões com baixas tarifas é,
tipicamente, “o barato que sai caro”. Até porque, como ressaltado
na Seção V.1.2, o investimento de hoje significa maior oferta e
menores preços no futuro. Tentar obter modicidade tarifária hoje
pode significar, na verdade, tarifas mais altas e serviços ainda
piores no futuro.
O Brasil já experimentou, em termos de concessão
rodoviária, os dois lados do dilema incentivos vs. preços. Nas
concessões realizadas pelo Governo do Estado de São Paulo foi
dado maior peso aos incentivos às empresas. Já na segunda fase
de concessões federais, que incluiu rodovias importantes como a
Régis Bittencourt (São Paulo - Curitiba), Fernão Dias (Belo
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Horizonte - São Paulo), Litoral Sul (Curitiba – Florianópolis) e
Fluminense (Ponte Rio-Niteroi à Divisa RJ/ES), o pêndulo foi na
direção da modicidade tarifária, com os leilões de concessão
resultando em pedágios bastante baixos46.
À época, o resultado do procedimento licitatório foi tido
como um retumbante sucesso pelo governo, especialmente em
função dos deságios dos lances para os preços dos pedágios
considerados elevados, como no caso de trecho da Fernão Dias,
que atingiu 65,4%.
O resultado é que, como destacado no capítulo I, segundo a
Pesquisa CNT, em 2011, das vinte melhores rodovias brasileiras,
nada menos que quinze foram privatizadas na 1ª etapa do
programa paulista, em que havia pré-qualificação mais rigorosa
dos concorrente e as tarifas resultantes foram mais elevadas. Já
das rodovias federais concedidas na 2ª fase, com pedágios
“baratos”, a melhor colocada é a Rodovia Fernão Dias (21º lugar
no ranking), classificada como “boa”, em grande medida porque o
maior investimento havia sido feito pelo poder público antes da
concessão.
De acordo com levantamento feito pelo “O Estado de São
Paulo”, publicado em 6 de junho de 2011, concessionárias de sete
rodovias federais privatizadas em 2007 haviam investido somente
55% do que estava previsto nos três primeiros anos. Em valores,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46

Os preços baixos decorreram não somente do fato de o leilão definir como critério de outorga o menor
preço oferecido. Ainda mais importante para esse resultado foi a inversão de fases.
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elas haviam aplicado somente R$ 2,05 bilhões, ante os R$ 3,6
determinados pela ANTT. Destaque-se que os leilões dessa
rodada de privatização priorizaram a modicidade tarifária e
adotaram inversão de fases. Além disso, os contratos previram
manutenção da taxa de interna de retorno ao longo de sua
vigência, o que caracteriza um incentivo de baixo poder.
A BR-101, em Santa Catarina, é um exemplo onde não
ocorreram os investimentos programados. Mais especificamente,
as obras emergenciais previstas no contrato de concessão não
haviam sido feitas no prazo. Isso levou, inclusive, à ação do
Ministério Público Federal, que obteve liminar contra o reajuste
do pedágio.
Houve também adiamentos em obras da BR-101 no Rio de
Janeiro e na BR-116 entre Curitiba e a divisa de SC/RS, bem
como nas obras de duplicação da Serra do Cafezal, na rodovia
Régis Bittencourt (BR-116), entre São Paulo e Paraná. Pelo
cronograma original, a duplicação já deveria estar concluída, mas
a parte mais difícil iniciou-se somente no segundo semestre de
2011, três anos e meio após o início da concessão.
A seção V.6, adiante, analisa em maiores detalhes os
contratos de concessão de aeroportos e da Rodovia Regis
Bittencourt (que constitui um caso típico das concessões
rodoviárias focadas em modicidade tarifária). Antes, porém, é
preciso analisar alguns outros aspectos fundamentais da relação
entre regulador e regulado que influenciam na determinação da
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quantidade, qualidade e preço dos serviços prestados, quais
sejam: as possibilidades de renegociações e revisões dos contratos
boas e ruins, as possibilidades de comportamento oportunista de
ambas as partes, a importância da pré-qualificação e o papel do
leilão na definição dos vencedores.
V.2 – REVISÕES E RENEGOCIAÇÕES BOAS E RUINS
Daqui em diante a perspectiva da renegociação será de
fundamental importância na discussão. De um lado, não é
possível prever, no texto do contrato, todas as alterações nas
características da prestação do serviço (se o perfil da demanda vai
mudar, se inovações tecnológicas vão reduzir custos ou tornar
alguns serviços obsoletos, etc.). De outro lado, deixar aberta a
possibilidade de renegociação dos contratos, para ajustá-los a
essas mudanças de cenário, já afetará o comportamento ex-ante
dos agentes privados. Os agentes terão incentivos a prometer o
máximo no início da concessão, especialmente se dependerem
dessas promessas para serem os concessionários escolhidos, se
tiverem

uma

boa

perspectiva

de

renegociar

o

que

prometeram.
Assim, antes de qualquer coisa, cabe inicialmente distinguir
as renegociações ruins das boas.
O principal motivo pelo qual ocorrem renegociações boas
decorre de contingências não previstas que derivam do fato de o
contrato de concessão ser incompleto (incapaz de prever todas as
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situações futuras). A correção ex-post dos problemas derivados
dessas contingências é desejável, pois reduz o risco do
concessionário.
Há também contingências previsíveis ex-ante cuja solução
deve ser tratada no próprio edital e/ou contrato de concessão
como gatilhos para renegociações47. O importante é que nos dois
casos (contingências imprevisíveis e/ou previsíveis e incluídas no
contrato), a renegociação não gera distorções no processo de
escolha do vencedor do leilão de concessão e nem de
oportunismo. A renegociação traz mais benefícios do que custos,
seja no curto (ex-post), seja no longo prazo (ex-ante e ex-post).
Conforme Guasch (2004)48
renegotiation should occur only when
justified by the initial contract´s builtin contingencies or by major
unexpected events.
Existe um problema que relaciona a possibilidade de
renegociação com a possibilidade de comportamento oportunista
(este último será tratado em detalhes na próxima seção). Suponha
que uma empresa bastante eficiente ganhou um contrato de
concessão. Se ela realizar fortes ganhos de eficiência logo no
início do contrato, o regulador pode ficar tentado a alterar o
contrato para, mediante redução mais agressiva das tarifas,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47

Como a eventualidade destas contingências integra o contrato regulatório pode nem ser cabível falar
propriamente em renegociação.
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Guasch, J.Luis: “Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions Doing it Right”. The World
Bank Institute, 2004.
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repassar parte do ganho observado de produtividade para o
consumidor. Quanto maior essa possibilidade, menor o incentivo
da empresa a se esforçar para aumentar a produtividade.
No caso dos contratos da 2ª fase de concessão das rodovias
federais, sequer existe a necessidade de o regulador ficar tentado a
alterar o contrato: o próprio contrato já prevê que as revisões
tarifárias serão de forma a assegurar a mesma Taxa Interna de
Retorno (TIR) assumida no leilão, conforme se depreende de seus
itens 6.1 e 6.5:
6.1 O equilíbrio econômico-financeiro
do Contrato de Concessão é definido
pelo fluxo de caixa descontado
considerado
que
assegure
a
Concessionária a Taxa Interna de
Retorno não alavancada pactuada
quando da assinatura deste Contrato de
Concessão.
....................................................
6.5 O equilíbrio econômico-financeiro
do Contrato de Concessão será mantido
ao longo da sua vigência e considerado
nos processos de reajuste e de revisão
tarifária, de modo a assegurar a Taxa
Interna de Retorno, não alavancada,
assumida no Leilão e especificada
segundo as condições do Edital de
Licitação.” [grifo nosso]
Ou seja, em um cenário em que o regulador tem alta
propensão a extrair renda em favor do consumidor (o que parece
ser o caso brasileiro, pelo menos no exemplo das concessões de
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rodovias, acima descrito), levando a risco de renegociação (ou
revisão tarifária) desfavorável ao regulado, a empresa regulada
tem poucos incentivos para ser eficiente. Afinal, os ganhos
decorrentes de investimentos realizados para aumentar a
produtividade tenderão a ser integralmente transferidos para o
consumidor.
Para que revisões ou renegociações contratuais não
desestimulem

o investimento por parte do regulado, é

aconselhável que utilizem parâmetros que estejam fora do
controle da concessionária. Assim, variações nas regras de
tributação, de componentes importantes de custos, como a taxa de
câmbio, ou eventos excepcionais e de difícil previsão (por
exemplo, rompimento de uma barragem, com inundação à
jusante) são fatores que justificam uma revisão tarifária ou uma
renegociação do contrato (por exemplo, estipulando novos prazos
para conclusão do investimento).
Em alguns casos, é possível condicionar o investimento ao
ao comportamento de determinadas variáveis, como demanda.
Ainda assim, essas situação pode gerar muitas oportunidades para
renegociações boas. Em geral, há várias alternativas para
solucionar problemas decorrentes do aumento da demanda, sendo
difícil estabelecê-las em contrato.
Suponha que o contrato estabeleça que a concessionária será
obrigada a construir uma terceira faixa se a demanda superar X
veículos por hora (abstraindo do fato que é necessário qualificar o
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tipo de veículos: se de passeio, caminhões ou carretas). Se houver
uma perspectiva de que a demanda continuará crescendo, a
solução ótima pode ser a construção de uma quarta pista,
principalmente de construir essa pista adicional for relativamente
baixo. se o custo de construir essa quarta pista for relativamente
baixo. Se a concessão estiver em final de contrato, a
concessionária não terá interesse em construir essa quarta pista, a
não ser que renegociem os termos do contrato (por exemplo,
ampliando o prazo da concessão ou reajustando a tarifa).
Dessa forma, também podem ser consideradas como boas as
renegociações

que

têm

como

objetivo

viabilizar

novos

investimentos, especialmente quando se estiver no final do
período de concessão, pois permitem melhorar a qualidade do
serviço prestado ao usuário.
Ainda que desejável para ambas as partes ex-post, este tipo
de renegociação pode gerar danos à credibilidade do regulador,
dado que suas circunstâncias são menos claras do que a das
“contingências imprevistas”. Há, portanto, aqui um dilema entre
flexibilidade das condições contratuais ex-post, em função das
contingências imprevistas, que indicam sempre ser desejável um
maior espaço de renegociação, e a credibilidade ex-ante do
regulador que sinaliza para os agentes que determinadas
condições do contrato regulatório não serão ajustadas sem a
realização evidente daquelas contingências. O problema é que
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diferenciar entre as duas situações não é trivial e como destacam
Levy e Spiller (1996), em geral,

credibility is often achieved at the
expense of flexibility.

Afora estas hipóteses, todas as outras renegociações são
ruins, especialmente se o objeto da renegociação for uma
variável que influenciou a escolha do próprio concessionário.
Engel, Fischer e Galetovic (2009)49 mostram que das 50
concessões chilenas entre 1993 e 2006 (...)em 73% dos casos o
aditivo ocorreu durante a fase de construção do ativo, portanto em
um momento ainda muito cedo para se dizer que foram
decorrentes de mudanças de cenário não previstas nos contratos.
Consistente a este padrão de comportamento, também se constata
elevada percentagem de lances irrealistas nos leilões, baseados em
expectativas realistas de renegociação.

V.3 - OPORTUNISMO DOS REGULADORES E DOS
REGULADOS
A questão da renegociação está intimamente ligada aos
comportamentos oportunistas tanto da empresa regulada quanto
do regulador. Como destaca Newbery (2000):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Engel, E. Fischer, R. e Galetovic, A. : SOFT BUDGETS AND RENEGOTIATIONS IN PUBLICPRIVATE PARTNERSHIPS. Working Paper 15300 NBER. August 2009.
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“Regulation of network utilities has to
deal with asset specificity on the part of
the utility, bounded rationality on the
part of the regulator (incomplete and
costly information about the options
open to the utility), and opportunism by
both parties. It also has to protect
agreements between the regulator and
utility against interventions by other
parties”.

V.3.1- O oportunismo da parte da empresa regulada
!

Antes de discutir o problema de oportunismo, é importante
deixar claro o significado desse termo. A inexistência de uma ou
mais das condições acima abre margem para a participação de
licitantes oportunistas, ou seja, concorrentes que oferecem preços
irrealistas e que, uma vez ganha a licitação, passam a pressionar a
agência reguladora por reajustes de preços ou alteração no
cronograma de investimentos ou das demais obrigações; ou,
ainda, que exploram falhas formais dos editais para descumprir os
compromissos assumidos.
Destaque-se que, ao contrário do senso comum, em que o uso
do termo “oportunismo” costuma estar associado a uma
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conotação negativa de atitudes de má fé, a teoria econômica atual,
na qual se baseia este texto, associa o chamado “comportamento
oportunista” a uma ação dos agentes econômicos que é despida da
intenção de configurar qualquer acusação de fundo moral. Tal
comportamento representa o uso ou não divulgação de
informações conhecidas por apenas um dos lados da negociação
comercial (tais como a eficiência tecnológica da empresa, a
estimativa de custos para realização de uma obra etc.) para fazer a
negociação de contratos em bases mais favoráveis ao detentor da
informação. Nesse sentido, o “comportamento oportunista”
constituiria uma forma particular de comportamento dos agentes
econômicos, e não uma conduta antiética.
O exemplo mais claro de licitação para a concessão de
serviços públicos em que comportamentos oportunistas pela
empresa regulada aconteçam é aquela em que há inversão de
fases. Em todo leilão, é necessário que o licitante demonstre ter
capacidade
regularizado

técnica,
do

econômico-financeira,

ponto

de

vista

além

jurídico50.

de

Em

estar
leilões

convencionais, há uma fase inicial em que se avalia se os
candidatos atendem às qualificações exigidas. É a fase conhecida
como qualificação ou pré-qualificação. Empresas que não tenham
sido pré-qualificadas não podem sequer participar do leilão e as
que não são qualificadas não têm sua proposta econômica aberta.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Regularidade jurídica é mais objetiva e, portanto, menos controversa.
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Quando há inversão de fases, todas as empresas podem
participar do leilão. Uma vez abertos os envelopes das propostas
comerciais e definida a melhor proposta, somente a empresa que
apresentou

a

preenchimento

melhor
dos

proposta

pré-requisitos

será

avaliada

técnicos

e

quanto

ao

econômico-

financeiros.
Em princípio, processos de concessão com inversão de fases
tendem a ser mais céleres. Isso porque nos leilões normais, as
empresas reprovadas na qualificação ou pré-qualificação podem
tentar reverter a decisão administrativa na Justiça, que, por sua
vez, pode conceder liminares para essas empresas participarem da
licitação e demorar anos para julgar o mérito do pedido.
Adicionalmente, como todos os envelopes são abertos, a
Administração Pública pode ter maior conhecimento sobre os
custos das empresas.
Contudo, em leilões com inversão de fases, há maior risco
de oportunistas vencerem o certame. Esses licitantes podem fazer
uma proposta irrealista, mesmo sabendo de antemão ser inviável,
somente com o objetivo de vencer o leilão. Uma vez tendo sido
escolhidos como a melhor proposta financeira (por exemplo,
oferecendo a menor tarifa para o pedágio), dificilmente o poder
concedente conseguirá desclassificá-lo, em função de não se
demonstrar sua qualificação, após a abertura dos preços. Em
primeiro lugar, porque a empresa pode recorrer à Justiça e
emperrar todo o processo licitatório. Além disso, a empresa pode
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se engajar em forte campanha publicitária, acusando os
administradores públicos de irresponsabilidade com a coisa
pública ou de deliberada intenção de prejudicar os consumidores,
que terão de pagar mais para obter o mesmo serviço. O Ministério
Público (ou pelo menos alguns de seus membros) pode se
sensibilizar por esses argumentos e processar o gestor público que
tiver desqualificado a empresa.
Tendo garantida a vitória no leilão, a concessionária, a partir
do momento em que passa a operar o serviço, começa a
pressionar o Poder Público para renegociar o contrato, exigindo,
por exemplo, tarifas mais altas ou alterações no cronograma de
investimentos. De acordo com

Williansom (1976)51, falta

capacidade ex-ante ao regulador de se comprometer (commitment)
a não ceder às demandas ex-post de reajuste dos preços acima do
combinado. Ou seja, o regulador não é capaz de se comprometer a
não renegociar o valor fundamental que ensejou o resultado do
leilão, ou seja, o preço do serviço, nem tampouco itens relevantes
de custos, como os investimentos e o padrão de qualidade.
Isso decorre especialmente das dificuldades do poder
público para, uma vez estabelecida uma empresa no fornecimento
de um serviço, trocar esse fornecedor rapidamente e com baixo
custo. Espera-se uma possível compensação dos “custos
afundados” já incorridos pela empresa, os quais deverão ainda ter
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Williamson, Oliver E. (1976), "Franchise Bidding for Natural Monopolies-in General and with Respect
to CATV", The Bell Journal of Economics, Vol. 7, No. 1 (Spring).
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seus valores questionados na justiça, os custos e a demora para
organizar e realizar uma nova licitação. E o principal: o tempo
perdido deve afetar negativamente a probabilidade de reeleição do
governante, em função do custo político no atraso da entrega da
obra ou da perda da qualidade do serviço. Como os serviços
concedidos são usualmente utilizados por elevada parcela dos
eleitores, este custo político tende a ser grande. É justamente o
custo político que deteriora a capacidade do governo em se
comprometer ex-ante a não renegociar ex-post.
Portanto, em um leilão com inversão de fases, o licitante
vencedor é aquele que faz a proposta de menor custo (ou o que
pagará maior renda para o Estado, dependendo do tipo de leilão),
mas, não necessariamente, será o licitante que faz a melhor
proposta. Quando o objeto do leilão não é padronizado (como é o
caso de estradas ou de infraestrutura em geral), a discrepância
entre menor preço e melhor qualidade pode ser imensa.
Em resumo, em leilões com inversão de fase, a prioridade é
dada ao menor preço do serviço (ou maior valor de outorga), e
não à qualidade do projeto.
O problema deste mecanismo foi apontado por Williansom.
No caso do leilão que enfatiza o menor preço ou a maior receita
para

o

Estado,

haveria

uma

tendência

sistemática

dos

participantes do certame a realizarem lances com valores que
gerariam receitas abaixo dos respectivos custos médios. Isso
ocorreria na medida em que tais participantes acreditassem ser

!

162!

capazes ex-post de convencer o regulador a renegociar os
contratos para permitir incremento dos preços dos serviços (ou
redução dos investimentos e das metas de qualidade previstos em
contrato) acima daquilo que foi resultado do lance no leilão, em
um típico exemplo de comportamento oportunista.
Se os participantes do certame racionalmente esperam exante que realmente faltará comprometimento (commitment) ao
regulador para, ex-post, desqualificar o licitante ou manter
inalterado o contrato se pressionado a renegociar, o valor do
preço do serviço (ou da outorga) que eles devem propor em
seus lances passa a ser desvinculado dos reais fundamentos de
demanda e custo. Como colocam Guasch e Spiller (1998)

the inability to make a credible
commitment creates opportunities to
use
and
abuse
renegotiation
opportunities, rendering the initial price
bid, on which the concession is
awarded, almost meaningles.
Pior: é razoável postular que o valor do preço do serviço
definido no lance de cada participante reflita não a sua
eficiência própria, como custos menores e qualidade superior,
mas sim a capacidade percebida de cada um em realizar um
lobby bem sucedido no regulador para a renegociação. Ou
seja, vencerá quem tiver melhores conexões políticas ou quem for
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mais otimista em relação às dificuldades do regulador em evitar
uma renegociação. Conforme Guasch (2004):
if bidders believe that renegotiation is
feasible and likely, however, their
incentives and bidding will be affected,
and the auction will likely select, not
the most efficient provider, but the one
most skilled at renegotiations.

Assumindo que os agentes com melhores conexões políticas
são aqueles que gastam mais tempo em reuniões em gabinetes
governamentais do que aqueles que investem no melhor
desempenho de seus negócios, então faz sentido postular uma
relação negativa entre capacidade de lobby e eficiência. Nesse
contexto, um dos principais objetivos do mecanismo de leilão,
que é o de garantir a escolha do participante mais eficiente, é
comprometido. Outro objetivo do mecanismo, que seria o de
“revelar” para o regulador qual o “preço certo” a ser cobrado pelo
serviço, também não é alcançado, e a assimetria de informação
regulador-regulado persevera.
Se o governo resistir à pressão por renegociação e tentar
fazer valer o que está no edital/contrato ao preço do serviço
definido no leilão, o concessionário pode ameaçar deixar de
operar ou tentar alegar o desequilíbrio econômico-financeiro da
concessão. E a alegação pode ser verdadeira! Só não é uma
novidade: desde o leilão o concessionário já sabia que haveria um
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desequilíbrio, mas estava certo que conseguiria renegociar, em
um típico comportamento oportunista.
Note-se que o problema indicado não se limita aos leilões de
concessão baseados na variável “preço de serviço”. Qualquer
critério de seleção de concessionário que se basear em variáveis
que vão se realizar ex-post (metas de investimento, metas de
qualidade, número de usuários atendidos, etc.), também padecem
do mesmo problema se não forem dados incentivos apropriados
ex-post para o cumprimento da obrigação ofertada no lance e/ou
se acreditarem serem capazes de renegociar.
É possível, inclusive que, para variáveis como preço, o
problema seja menor já que a permissão posterior para reajustar
acima do valor do lance tende a ser politicamente mais custosa
(mais visível para os eleitores) do que outras variáveis cuja
mensuração é menos direta como, por exemplo, metas de
investimento e cumprimento de índices de qualidade do serviço.
O não cumprimento de metas de investimento nas
concessões rodoviárias de 2007, acima descritos, parece ser um
sintoma desse comportamento oportunista. Os vencedores do
leilão ofertaram valores de pedágio extremamente baixos. Mas
agora têm usado seu poder de pressão tanto para obter revisão de
tarifas acima da inflação, quanto para adiar investimento e o
cumprimento de metas de qualidade. Contribui também para o
desestímulo ao investimento o modelo de taxa de retorno.
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Além de uma percepção diferenciada sobre a capacidade de
lobby e, por conseguinte, de renegociação ex-post no governo,
importa o custo de reputação dos agentes. Agentes mais eficientes
devem ter um custo de reputação mais alto que os menos
eficientes. Isso porque os mais eficientes devem ter mais
contratos e principalmente perspectivas de novos contratos com
outros governos (nacionais e/ou estrangeiros) e com o setor
privado.
O descumprimento de determinadas obrigações regulatórias
em uma dada concessão emite um sinal negativo sobre a
capacidade desse mesmo agente em cumprir suas obrigações em
outros contratos. Isso eleva o custo reputacional dos mais
eficientes frente aos menos eficientes, fazendo com que os menos
eficientes estejam mais dispostos a entrar em contratos com
obrigações irrealistas do que os primeiros.
Isso implica que metas excessivamente irrealistas (tarifas
baixas, outorga elevada, metas de investimentos e de
qualidade muito altas) e/ou espaço para renegociação
posterior, podem aumentar a probabilidade de que o agente
escolhido para concessionário seja do tipo menos eficiente.
Como se verá adiante na seção V.6, esse fenômeno parece ter
ocorrido não só nas concessões de rodovias em 2007, mas
também nas recentes concessões de aeroportos brasileiros.
O prestador mais eficiente pode, até mesmo, desistir de
participar do leilão se, após fazer as contas, perceber que não
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poderá cumprir as exigências do edital e, ao mesmo tempo, ter
lucro. Como ele opta por não pressionar por renegociação (pois
isso, para ele, tem alto custo reputacional), só lhe resta desistir do
certame.
Ou seja, além de incentivos ex-post, é importante também
que sejam dados incentivos ex-ante para que o agente mais
eficiente esteja disposto a participar do certame e que dê o lance
que o fará ser selecionado.
Temos a curiosa situação em que, ao pretender
beneficiar o consumidor, “espremendo” a rentabilidade exante do potenciais concessionário, o regulador acaba
favorecendo a escolha de um concessionário que prestará
serviços piores e pressionará, ao longo da vida do contrato,
por preços maiores.
V.3.2 - Oportunismo pelo lado do Regulador
The overarching problem driving
regulation of utilities, whether public
or private, and thus the issues
politicians have to deal with, is how to
limit
governmental
opportunism,
understood as the incentives politicians
have
to
expropriate-once
the
investments are made- the utilities´
quasi rents, whether under private or
public ownership, so as to garner
political support”.
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Spiller e Tommasi (2008)52

Já foi visto, na seção V.3.1, que se a empresa regulada teme
uma mudança unilateral do contrato, ela não terá incentivos para
ser eficiente, pois isso aguçará o apetite do regulador para
efetivamente mudar o contrato em desfavor da empresa.
Especificamente em relação ao investimento, o incentivo da
empresa será o de reduzi-lo quando ele constituir ativo específico
para a atividade regulada, que não possa ser removido ou
aproveitado para outra atividade econômica. Isso porque o setor
público, após o investimento em ativo específico estar pronto,
pode ter um incentivo ex-post de adotar um típico comportamento
oportunista e expropriar o investimento realizado. Por exemplo:
depois de construída uma linha férrea, o concessionário não
conseguirá retirá-la de lá. Essa imobilidade do ativo aguça o
incentivo para que o regulador exproprie o regulado.
Tal expropriação pode se dar por várias vias, especialmente
pela mudança de regras no sentido de redução não esperada das
tarifas, viabilizando uma extração de renda maior do que a
prevista ou acordada antes de realizado o investimento.
Antecipando esta expropriação, a empresa regulada pode

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Spiller, P. e Tommasi, M.: “The institutions of regulation: An application to Public Utilities”. In
Handbook of New Institutional Economics”. Eds, Ménard, C and Shirley, M. Springer- Verlag Berlin,
2008.
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responder, reduzindo o volume de investimentos, comprometendo
a eficiência na prestação do serviço.
A grande dificuldade do regulador nesse caso é se
comprometer de forma crível ex-ante, quando da assinatura do
contrato regulatório, a não expropriar o investimento quando ele
já estiver realizado (ex-post).
A mudança cíclica de reguladores e governos torna esta
dificuldade ainda maior. Afinal, porque um novo governante ou
regulador deverá aceitar os compromissos firmados pelo
governante ou regulador precedente?
A dificuldade de se comprometer ex-ante passa pela natural
incompletude dos contratos regulatórios, pela qual o regulador
poderá tentar expropriar a empresa regulada utilizando as
entrelinhas do contrato, e pelas instituições do país, especialmente
no que diz respeito à capacidade e à predisposição do Judiciário
para evitar expropriações.
De fato, a baixa capacidade institucional de determinados
países seria como uma “maldição” para o investimento em infraestrutura. Os reguladores correntes, por melhores intenções que
tenham, têm dificuldades em convencer os investidores de que
estes não serão expropriados.
Obviamente, é melhor para o país buscar persistentemente o
aperfeiçoamento das instituições e os respeitos aos contratos a
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ficar eternamente preso a concessões com baixo incentivo ao
investimento e à produtividade.
CE (2003)53 aponta dois casos importantes de reguladores
europeus que tentaram atuar de forma oportunista com
consequências negativas sobre o investimento. Na França nos
anos 70 o governo renegou seu compromisso anterior de permitir
aos concessionários de estradas que escolhessem livremente os
pedágios a serem cobrados. Três dos quatro concessionários do
país encerraram suas atividades no setor. Na Hungria, um
Tribunal exigiu uma redução de 50% nos pedágios, o que levou a
uma suspensão imediata nos desembolsos do Banco Europeu para
Reconstrução e Desenvolvimento, gerando atraso nas obras de
sete meses.
Na Inglaterra, antecipações da revisão dos valores de “X” no
setor de telecomunicações em 1991, e no setor elétrico, em 1995,
representaram um típico comportamento oportunista que pode ser
entendido como uma verdadeira expropriação regulatória. Os
valores de “X” foram incrementados antes do tempo quando o
regulador percebeu que as economias de custo e, por conseguinte,
os lucros das operadoras estavam muito acima do projetado.
A observação da realização de lucros elevados pelo
regulador representa a “revelação” da informação privada sobre a
capacidade de reduzir custos dos operadores, que estava “oculta”
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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no início do contrato. O operador se revela mais eficiente que o
suposto na definição dos valores de “X”. Ainda que se mantenha
a sistemática típica de price-cap de um índice de preços menos
uma estimativa de produtividade, a mera alteração antecipada dos
valores de “X” em resposta ao lucro observado, o qual por sua vez
se deriva da redução de custo já realizada, reintroduz a correia de
transmissão entre custos passados e preços correntes, destruindo
toda a mecânica do incentivo.
No Brasil houve também tentativas de expropriação em
algumas concessões. Aconteceu na discussão sobre o pedágio na
concessão de estradas nos governos do Paraná e Rio Grande do
Sul e no governo federal pelo questionamento do reajuste das
tarifas de telecomunicações em 2003. Nesses três casos, de
qualquer forma, o resultado final no Judiciário foi favorável às
empresas reguladas e contra a expropriação.
Na Bolívia houve o conhecido caso de expropriação
explícita da infra-estrutura de produção de gás natural da
Petrobrás54. Recentemente temos a decisão do Governo Argentino
de expropriar e estatizar as ações da companhia de petróleo YPF,
pertencentes a uma empresa espanhola.
Por fim, o comportamento oportunista do regulador é muito
resultado da pressão política e popular sobre a constatação de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54

Em se tratando de uma relação entre governos com convergências ideológicas, a reação da Petrobrás
em até incrementar seus investimentos no país foi bem mais benevolente em relação ao expropriador do
que seria no caso de expropriação de empresas privadas. !
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elevados lucros realizados pelos empresários ou cobrança de
preços aos usuários considerados elevados. Afinal, se os
investidores estão ganhando tanto dinheiro por que não repartem
parte com os consumidores?
É naturalmente, portanto, muito complicado para o
regulador explicar à sociedade e aos políticos que os lucros
elevados derivam dos incentivos que foram dados ex-ante e que a
produtividade não teria crescido tanto sem eles. Na verdade,
mesmo o preço de longo prazo na concessão pode ser mais
baixo por causa dos custos menores gerados pelos incentivos
passados. Sem os incentivos passados, não poderia ter havido
queda tão grande nos preços. Mais uma vez o dilema mais
relevante pode ser não entre lucros do concessionário e bemestar do consumidor, mas entre bem-estar dos consumidores
no presente e no futuro.
V.4 - IMPORTÂNCIA DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO
As licitações para a escolha de concessionário em serviço
público usualmente incluem uma fase de habilitação dos
candidatos, que os pré-qualifique.
De acordo com o art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, conhecida
como Lei das Licitações, os interessados devem conseguir provar
ter habilitação jurídica, ter qualificação técnica e econômicofinanceira, estar em situação regular com suas obrigações fiscais e
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trabalhistas, e obedecer às restrições constitucionais referentes ao
trabalho de menores de dezoito anos.
A ideia é evitar que agentes sem condições para cumprir as
obrigações estipuladas no contrato regulatório participem do
certame frustrando os objetivos do regulador.
A fase de habilitação deve avaliar não somente a capacidade
técnica e econômico-financeira do licitante, como a qualidade da
proposta que está sendo feita. Por isso, além de observar o
histórico dos licitantes (por exemplo, obras semelhantes que já
realizou e a qualidade dos serviços prestados nessas obras), é
fundamental também exigir um plano de negócios e uma
metodologia de execução.
No marco regulatório atual, contudo, a metodologia de
execução não é necessária: a Administração poderá exigi-la (mas
não é obrigada) somente no caso de obras, serviços e compras de
grande vulto, ou de alta complexidade técnica. Destaque-se que,
em havendo exigência de metodologia de execução, ela deve ser
avaliada antes da avaliação da proposta econômica (conforme § 8º
do art. 30 da Lei das Licitações).
O plano de negócios é o conjunto de análises econômicofinanceiras, abrangendo todos os elementos econômicos e
financeiros relativos à execução do contrato. Já a metodologia de
execução contém todas as informações técnicas e operacionais
referentes à exploração da concessão e à realização dos
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investimentos. A proposta financeira do licitante deve ser
compatível com a metodologia de execução, do contrário, será
irrealista.
Um exemplo recente permite avaliar a importância de se
exigir a metodologia de execução na fase de habilitação das
empresas. Em janeiro de 2012, no leilão para concessão de 476
quilômetros da BR-101, entre Espírito Santo e Bahia, não se
exigiu do consórcio vencedor a metodologia de execução.
Consequentemente, o consórcio vencedor fez sua proposta
financeira sem detalhar vários dos gastos previstos.
De acordo com reportagem do “Estado de São Paulo”
intitulada “Justiça suspende licitação da BR-101”, de 31 de julho
de 2012, a concessionária não explicitou o custo da construção de
27 km de uma terceira faixa na estrada, nem tampouco os valores
a serem despendidos com gestão ambiental, construção de pontes,
viadutos e passarelas, bem como com a construção de postos da
Polícia Rodoviária Federal. Segundo a juíza federal que concedeu
liminar suspendendo a assinatura do contrato, Sra. Maria Rocha, é
possível que a proposta do consórcio vencedor seja inexequível, o
que prejudicaria a administração e os demais licitantes.
Esse caso ilustra os riscos decorrentes de uma licitação com
inversão de fases e sem exigência de uma metodologia de
execução. O objetivo principal desse procedimento – maior
celeridade – pode ser frustrado, se houver contestação na Justiça.
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Adicionalmente, aumenta-se o risco de propostas inexequíveis
vencerem a licitação, com prejuízos para toda a socidade.
Além de reduzir a probabilidade de oportunistas ganharem o
leilão, a exigência da metodologia de execução e do plano de
negócios beneficia tanto governo quanto a empresa. Isso porque
esses documentos explicitam as hipóteses utilizadas para se
chegar ao preço, o que torna mais provável que eventuais
renegociações de tarifas sejam do tipo “boas”, decorrentes de
fatores

imprevistos

e

exógenos

à

concessionária,

que

desequilibraram financeiramente o contrato.
Para que a exigência da metodologia de execução e de um
plano de negócios seja mais eficaz, é recomendável que a
avaliação desses documentos preceda a escolha da melhor
proposta financeira. Isso porque, conforme discutido na seção
anterior, uma vez revelada a melhor proposta financeira,
dificilmente o administrador público terá coragem de desabilitar o
concorrente devido a inconsistências entre sua proposta e seu
plano de negócios. Nesse sentido, a redação atual da Lei das
Licitações, ao exigir que a análise da metodologia de execução
anteceda a avaliação de preços, é consistente com as melhores
práticas. O problema regulatório atual, portanto, é a não
obrigatoriedade de se exigir tal metodologia.
Note-se que quando há capacidade de commitment do
regulador no sentido de não haver espaço para a “renegociação
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ruim”, a necessidade da pré-qualificação é menor, dado que os
agentes menos eficientes optam por não participar do certame ou
perdem na disputa do leilão, por não conseguirem fazer oferta
competitiva.
De fato, a pré-qualificação está associada ao problema de
falta de commitment do regulador. Claramente, uma das melhores
formas de lidar com o problema dos “oportunistas” com estratégia
“take-the-money-and-run” é aprimorar o processo de préqualificação.
V.5 – OS CONTRATOS DE CONCESSÃO DOS
AEROPORTOS DE BRASÍLIA, CAMPINAS E GUARULHOS
E DA RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT
Esta seção analisa a licitação da Rodovia Régis Bittencourt e
dos aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos à luz dos
aspectos de teoria de regulação acima expostos. Foi argumentado
acima que o Brasil se encontra em uma situação de grande
carência no setor de infraestrutura, precisando expandir não
apenas a quantidade, como, principalmente, a qualidade desses
serviços, sob pena de estrangular as suas possibilidades de
crescimento

econômico.

condicionantes

Mostrou-se,

macroeconômicos

também,

colocam

os

que

os

ganhos

de

produtividade com o melhor caminho a seguir na busca de um
crescimento

sustentado

e

na

preservação

competitiva da indústria de transformação.

da

capacidade
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Isto posto, fica claro que o dilema entre estímulos à
produtividade e qualidade, de um lado, e modicidade tarifária, de
outro, precisa ser resolvido a favor da primeira opção. O
momento é de estimular os ganhos de produtividade e qualidade.
Forçar a modicidade tarifária, agora, significa inibir investimentos
e embotar o crescimento econômico.
É com base nesse pano de fundo que se deve avaliar as
concessões de aeroportos e rodovias no Brasil.
V.5.1 – Os aeroportos
Os incentivos gerados pelo modelo de definição das tarifas
As tarifas serão anualmente reajustadas pelo IPCA com dois
tipos de fatores de ajuste: “um fator X” que definirá o percentual
do ganho de produtividade a ser repassado aos consumidores e
um “fator Q”, representado por um índice de qualidade, em que
ganhos de qualidade permitirão reajustes maiores nas tarifas.
A princípio esse seria um mecanismo de grande poder de
incentivo aos ganhos de produtividade e qualidade por parte da
concessionária, apresentando similaridade com o modelo de
price-cap, descrito na seção V.1.4.
Porém, foram deixados em aberto importantes pontos da
política tarifária para serem definidos posteriormente pela ANAC,
o que representa alto risco de o regulador se apropriar dos ganhos
de produtividade observados.
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Analisemos, primeiro, o fator X, que, de acordo com o
edital, constitui “o fator de produtividade a ser definido, nos
termos do Contrato, conforme metodologia a ser estabelecida em
regulamento da ANAC, previamente submetida à discussão
pública”.
Nos dois primeiros anos da concessão, o fator X será igual a
zero (0) conforme o Anexo 11 do contrato de concessão. Dado se
constituir em um número pré-determinado, a regra de preço do
contrato de concessão para os primeiros dois anos é de alto poder
de incentivo, sendo um price-cap clássico.
Do terceiro para o quinto ano, a metodologia de cálculo de
X fica um pouco mais complicada. Segundo o Anexo 11, o fator
X será determinado pela seguinte fórmula:
X = 2,06 × (1 – (TP + PE))
Onde:
TP é a redução percentual devido à ampliação do terminal de
passageiros, e
PE é a redução percentual devido à ampliação de posições de
estacionamento
Cada aeroporto terá números distintos para TP e PE. Para
Guarulhos, o TP aumentará em 3% para cada adicional de 90
passageiros internacionais embarcados na hora-pico ou 110
passageiros internacionais desembarcados na hora-pico. Já o PE
será incrementado em 1,25% para cada ponte de embarque
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acrescida ao pátio de estacionamento de aeronaves e 0,625% por
posição remota adicional.
Em princípio , sendo o “2,06” definido de forma antecipada
e os valores de TP e PE definidos por variáveis que dependem
integralmente do esforço do concessionário com base em fórmula
pré-definida, fica estabelecido um mecanismo de incentivo de alto
poder, sendo um price-cap ajustado para incentivar uma
ampliação da operação portuária.

Conforme o contrato de concessão, na metodologia
empregada “o fator X poderá afetar de forma positiva ou negativa
o resultado do reajuste anual dependendo da evolução das
variáveis associadas à produtividade e eficiência da indústria
aeroportuária

e/ou

do

Aeroporto.

A

determinação

da

metodologia de cálculo do fator X deverá ser orientada pelos
ganhos observados e potenciais de produtividade da indústria
aeroportuária relevante e/ou do Aeroporto.”
A fórmula de reajuste de tarifa conterá, além do IPCA e do
fator X, um fator de qualidade dos serviços e será a seguinte:

Pt = At + Bt
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Para t=2, tem-se que At = Pt-1 × (IPCAt/IPCAt-1)×(1-Xt) e Bt =
At×(-Qt)
Para t>2, tem-se que At = At-1 × (IPCAt/IPCAt-1)×(1-Xt) e Bt =
At×(-Qt)
onde:
Pt corresponde às Tarifas;
At é o componente que incorpora o índice de inflação e os efeitos
do fator X que vimos até agora;
Bt é o componente que incorpora os efeitos do fator da qualidade
do serviço Q;
IPCAt é o índice referente ao IPCA do mês anterior ao reajuste;
Xt é o fator de produtividade a ser definido, nos termos do
Contrato, conforme metodologia a ser estabelecida em
regulamento da ANAC, previamente submetida à discussão
pública;
Qt é o fator de qualidade dos serviços, conforme disposto no
Anexo 2 - Plano de Exploração Aeroportuária.

Para o cálculo do segundo fator utilizado no cálculo do
reajuste de tarifas, o fator de qualidade dos serviços “Q”, são
definidos

Indicadores

de

Qualidade

do

Serviço

(IQS).

Naturalmente, maiores valores do Fator Q implicarão maior
liberdade para incremento nas tarifas. O impacto do Fator Q sobre
a tarifa variará entre -7,5% e 2%, o que define um mecanismo de
incentivo para incrementar qualidade. Os IQSs serão compostos
por mensuração da qualidade dos serviços diretos, disponibilidade
de equipamentos ou instalações e pesquisa de satisfação dos
passageiros.
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O ponto importante é que se optou por uma regra de reajuste
de preços que incorpora explicitamente uma medida de qualidade.
Assumindo que esta medida funcione bem, configura-se, a
princípio, um incentivo de alto poder para incrementar qualidade.
Dadas as dificuldades do funcionamento desse tipo de
medida, apenas a experiência regulatória mostrará se a medida
utilizada é positiva, especialmente em relação à variável
relacionada às avaliações dos usuários. Estes, sabendo que um
índice de qualidade mais elevado pode resultar em tarifas mais
altas, terão incentivos para mal avaliar os serviços, o que não só
resultaria em tarifas mais baixas, mas também pressão sobre o
concessionário para buscar melhorias adicionais.
Porém, o maior problema identificado neste segundo fator é
a sinalização de que a metodologia pode ser alterada, como
destacado no contrato de concessão:
“Por ocasião das Revisões dos Parâmetros da Concessão,
os Indicadores de Qualidade do Serviço, assim como a
metodologia de cálculo do fator Q, poderão ser revistos pela
ANAC, após audiência pública, com vistas a criar incentivos para
melhoria da qualidade dos serviços prestados, a ser aplicado a
cada reajuste tarifário até a próxima Revisão dos Parâmetros da
Concessão.”
Esse tipo de cláusula contratual gera forte incerteza para o
concessionário, pois os preços futuros passam a depender de
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critérios subjetivos e não definidos a priori, aumentando o risco
de comportamento oportunista por parte do regulador. Além
disso, a revisão tarifária passa a depender do comportamento do
regulado (em contraposição a variáveis exógenas ao regulado), o
que desestimula os investimentos, conforme discutido na Seção
V.2.

Os incentivos existentes no modelo de leilão
O critério de escolha dos vencedores foi o de maior preço
pago pela concessão (maior outorga). Embutido nesse critério
parece estar a intenção de se maximizar a receita pública
(mediante elevados ágios) a ser utilizada na capitalização da
Infraero, que será obrigatoriamente sócia minoritária dos
consórcios vencedores. Já há, portanto, um objetivo distinto da
obtenção de serviço de qualidade, visto que o governo moldou o
leilão com o intuito de arrecadar recursos fiscais e sustentar uma
empresa estatal de eficiência duvidosa. Ao enfatizar o objetivo de
maximizar receita, há um natural afrouxamento em outros
quesitos de qualidade que poderiam reduzir o ágio (ainda que
garantindo a vitória de propostas de maior qualidade).
De fato, não houve a exigência de apresentação de plano de
negócio ou metodologia de execução de tal plano; além de se
optar pela inversão de fases do leilão que, como visto acima,
coloca a qualidade do projeto em segundo plano e cria
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constrangimento político e institucional à desclassificação de
vencedores oportunistas.
A necessidade de elevados investimentos para ampliação e
modernização dos aeroportos foi outro fator que favoreceu o
comportamento oportunista. A princípio, como se verá adiante, o
contrato de concessão contém cláusulas que deixam claro que
constitui risco do concessionário a inadequada previsão dos
custos

de

investimentos.

Na

prática,

contudo,

não

necessariamente a agência reguladora terá margem de manobra
para resistir a pressões por revisões das metas de investimento ou
de aumento de tarifas no futuro. Uma vez criada uma situação de
fato, em que o concessionário não realize os investimentos
estipulados em contrato, o regulador precisa decidir se trocará o
concessionário ou se alterará o contrato para dar mais prazo ao
concessionário. O alto custo (político e financeiro) de trocar o
concessionário pode induzir o regulador a optar por renegociar o
contrato. A premência dos investimentos devido à proximidade da
Copa de 2014 dá ainda maior poder de barganha aos
concessionários.
Chama atenção o fato de que os vencedores do leilão
ofereceram ágios bastante elevados em relação aos preços
mínimos de leilão: 674% para o aeroporto de Brasília, 373% para
Guarulhos e 160% para Viracopos. A princípio, isso poderia ser
apenas um indicador de que o regulador errou na fixação dos
preços mínimos. Mas um outro dado relevante é a grande
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diferença dos valores ofertados pelo primeiro e pelo segundo
colocado. Para Guarulhos, o lance vencedor foi 26% maior que o
segundo colocado. Em Viracopos a diferença atingiu 51%.
Somente no aeroporto de Brasília a diferença foi moderada,
atingindo 9%.
Se a distância entre o lance vencedor e o lance que ficou em
segundo lugar for muito alta, então estaremos em uma das
seguintes situações:
a)

b)

c)

o primeiro colocado errou no cálculo do seu lance,
superestimando a taxa de retorno da concessão, e
arcará com prejuízo (trata-se da chamada “maldição
do vencedor”);
o segundo colocado errou no seu lance (sendo muito
conservador a respeito da taxa de retorno da
concessão) e, com isso, perdeu a oportunidade de
fazer um bom negócio;
os dois estimaram corretamente as suas taxas de
retorno, e duas coisas podem estar diferenciando o
primeiro colocado do segundo: i) o primeiro é, de
fato, muito mais eficiente que o segundo; ii) o
primeiro tem uma expectativa maior de que
conseguirá renegociar os termos do contrato após
vencer o leilão (e, por isso, espera maior taxa de
retorno), o que o induz a adotar uma estratégia
oportunista, dando um lance muito mais alto que o
segundo colocado, que não se dispõe a entrar no
negócio já tendo em mente que precisará renegociar
o contrato.

Outra evidência que reforça a hipótese de oportunismo é o
alto valor de outorga em relação à receita bruta do aeroporto.
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Guarulhos, por exemplo, obteve receita bruta de R$ 1 bilhão em
2011, e o consórcio vencedor terá de desembolsar R$ 810 milhões
por ano, ao longo de vinte anos, somente para pagar a outorga
(além de ter de pagar mais 10% da receita bruta, como outorga
variável, que estava predefinida no edital, valendo para todos os
licitantes).
A diferença entre a receita bruta e o valor de outorga pode
ser insuficiente para pagar os custos operacionais, impostos e
investimentos, e ainda conseguir remunerar a concessionária de
forma satisfatória. Similarmente, em 2011, a receita bruta dos
Aeroportos de Brasília e Viracopos foi de R$ 200 e R$ 300
milhões, e as concessionárias terão de desembolsar R$ 180
milhões (90% da receita bruta) e R$ 127 milhões (42% da receita
bruta) por ano, respectivamente, para pagar a outorga.
Como a Seção I.2 mostrou, há muitas oportunidades para
aumentar a arrecadação do aeroporto: a produtividade atual é
baixa, comparada a padrões internacionais; e pode-se aumentar a
receita de operações não ligadas diretamente à atividade fim,
como receitas de aluguel. Mas não é desprezível a probabilidade
de o leilão ter sido vencido por empresas oportunistas. A inversão
de fases, que praticamente eliminou a pré-qualificação, e a não
exigência de uma metodologia de execução e de um plano de
negócios, que permitiria avaliar a consistência da proposta,
certamente estimularam comportamentos oportunistas. O objetivo
explícito do governo de obter elevado ágio para financiar a
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capitalização da Infraero também é outra sinalização aos
oportunistas de que podem contar com essa prioridade
governamental para, em um primeiro momento, oferecer altos
lances (o que também dá ao governo um bom discurso de sucesso
do leilão) para, no futuro, cobrar a fatura mediante pressão por
revisão contratual. Cabe, ainda, comentar problemas adicionais
gerados pela contribuição variável, a ser paga como um
percentual do faturamento bruto. Essas contribuições serão de
2%, para Brasília, 5%, para Campinas, e de 10% para Guarulhos.
O primeiro problema dessa modalidade de pagamento é que,
ao contrário da contribuição fixa, que independe de quantidades
produzidas, as contribuições variáveis devem ter impactos sobre
os preços, pois afetam a curva de custo marginal das empresas.
A justificativa para a cobrança dessa contribuição variável é
a geração de fundos para o investimento em aeroportos da
Infraero que não são passíveis de privatização. Essa opção é
questionável por vários motivos. Em primeiro lugar, ela
representa um subsídio cruzado, no qual o usuário de serviços dos
aeroportos concedidos subsidiará os serviços dos aeroportos da
Infraero. Não há razão econômica para tal. Se o governo deseja
subsidiar tais aeroportos, ele deve fazê-lo por meio de recursos
tributários, pagos por todos os contribuintes do país, e não por
recursos pagos pelos usuários de aeroportos concedidos.
Em segundo lugar, essa contribuição significa uma
descapitalização do concessionário, que poderia usar tais fundos
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para investir nos aeroportos sob sua responsabilidade. Tal
descapitalização acaba sendo compensada pelo próprio governo
por meio de crédito subsidiado do BNDES, o que, mais uma vez,
constitui sistema de subsídio cruzado (os cotistas do FAT
subsidiando os usuários de aeroportos deficitários), o que resulta
em um sistema pouco transparente, em que não ficam explícitos
os custos dos aeroportos não lucrativos, nem se criam estímulos
para torná-los mais eficientes, ao mesmo tempo em que parcelas
específicas da população são “eleitas” para arcar com tal custo.
Os incentivos ao investimento e à qualidade
Já discutimos anteriormente os incentivos ao investimento
associados ao Fator X e os eventuais desincentivos decorrentes da
aplicação do Fator Q. Um problema adicional que pode surgir
decorre da fixação do prazo do contrato. Esse prazo é de 25, 30 e
20 anos para Brasília, Campinas e Guarulhos, respectivamente,
não sendo admitida a prorrogação do Contrato, salvo na hipótese
de revisão extraordinária, por até 5 (cinco) anos, como meio de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
O contrato determina a reversão de todos os bens e
instalações vinculados à exploração aeroportuária. Aqui o
problema de sub-investimento quando o final da concessão se
aproximar deverá ser avaliado pelo regulador de forma a prover
os incentivos adequados à não interrupção dos investimentos
necessários. Nos últimos cinco anos da concessão, a realização de
qualquer investimento deverá ser autorizada pelo regulador. A

!

187!

previsão de pelo menos uma possibilidade de renovação do
contrato teria sido interessante para amenizar ou mesmo
postergar tais problemas, algo que a lei 8987/95, a lei das
concessões, admite.
Alternativamente, a previsão de pagamento de indenização
após a ANAC retomar a concessão pode reduzir os problemas de
incentivo ao investimento presentes nos últimos anos de contrato.
Esta indenização pode inicidir sobre o “saldo devedor atualizado
vencido e vincendo de quaisquer financiamentos contraídos pela
Concessionária para a realização dos investimentos previstos no
PEA, incluindo principal e juros”, “investimentos que tenham
sido realizados com capital próprio para o cumprimento das
obrigações contratuais ainda não amortizados ou depreciado” e
o “custo de desmobilização, incluindo o valor de todos os
encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações
devidas a empregados, fornecedores e outros terceiros credores
da Concessionária, a qualquer título.”
Obviamente que há grande espaço de cálculos desses
valores que ou geram expropriação (oportunismo do setor
público)

ou

pagamentos

indevidos

(oportunismo

do

concessionário), e a expectativa em relação a isso depende da
credibilidade do regulador, dos mecanismos de controle do Poder
Executivo como CGU e TCU e das instituições do judiciário.
São previstas obras e serviços a serem realizados pela
Infraero que é “sócia” das concessionárias. O fato de a Infraero
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ser obrigatoriamente sócia do concessionário é um aspecto
negativo relevante dos contratos. O objetivo final parece ser o de
captura de parte do lucro do concessionário, por meio da
participação da empresa estatal. Uma forma alternativa, portanto,
de expropriação ou de viés contrário à lucratividade privada que,
em vez de buscar o favorecimento do consumidor final, busca o
favorecimento da máquina estatal.
Mas não param aí os problemas decorrentes da compulsória
participação da Infraero. Ela também pode prejudicar o
desempenho da concessão, caso a Infraero não consiga realizar os
investimentos que estarão a seu encargo.
Alocação

de

riscos

e

espaço

para

comportamento

oportunista
O contrato de concessão deve ser o mais explícito possível
sobre os riscos que cabem a cada parte (regulador e regulado)
para evitar pressões por renegociações ex-post causadas por riscos
previsíveis ex-ante.
São os seguintes os “riscos” exclusivamente suportados pelo
Poder Concedente, e que por isso podem ensejar Revisão
Extraordinária para compensar o concessionário:
a)

mudanças no Projeto Básico por solicitação da
ANAC ou de outras entidades públicas, salvo se tais
mudanças decorrerem da não-conformidade do
Projeto Básico com a legislação em vigor ou com as
informações contidas no PEA;
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b)

Tais

mudanças nas especificações dos serviços em
decorrência de novas exigências de procedimentos
de segurança por solicitação da ANAC ou
decorrentes de nova legislação ou regulamentação
públicas brasileiras.
previsões

objetivam

reduzir

o

espaço

para

comportamentos oportunistas do setor público frente ao
concessionário.

Demandas

por

mudanças

nas

condições

estabelecidas, especialmente incrementos de investimentos não
descritos anteriormente, implicam revisão para a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que provavelmente
implicará reajuste positivo de tarifa.
O contrato define vários riscos exclusivamente suportados
pelo concessionário e que, portanto, não devem ensejar
renegociação. Mais do que isso, o contrato possui cláusula em que
a concessionária declara ter pleno conhecimento da natureza e
extensão dos riscos por ela assumidos no contrato e ter levado tais
riscos em consideração na formulação de sua Proposta e
assinatura do contrato de concessão. Ademais, há cláusula
dispondo que a concessionária não fará jus à recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos não
alocados expressamente ao Poder Concedente venham a se
materializar. Ou seja, há uma evidente preocupação do contrato
de concessão em fechar o máximo possível as possibilidades de
renegociações inapropriadas, inclusive aprimorando a definição
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do que não está incluído no chamado “equilíbrio econômico e
financeiro do contrato”.
Vale citar os seguintes riscos considerados exclusivamente
do concessionário55:
(a)aumentos de preço nos insumos para a execução das
obras, salvo aqueles que decorram diretamente de
mudanças tributárias;
(b) investimentos, custos ou despesas adicionais
decorrentes da elevação dos custos operacionais e de
compra ou manutenção dos equipamentos;
(c)não efetivação da demanda projetada ou sua redução por
qualquer motivo, inclusive se decorrer da implantação de
novas infraestruturas aeroportuárias dentro ou fora da
área de influência do Aeroporto;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55

!Os!demais!riscos!especificados!no!contrato!são:!
(g) investimentos, custos ou despesas adicionais necessários para o atendimento do PEA ou de
quaisquer das obrigações contratuais, dos parâmetros mínimos de dimensionamento e de
qualidade na prestação do serviço previstos no Contrato;
(h) prejuízos decorrentes de falha na segurança no local de realização das obras;
(i) situação geológica do Aeroporto diferente da prevista para a execução das obras ;
(j) aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros;
(k) variação das taxas de câmbio;
(l) variação da demanda pelos serviços prestados no Aeroporto;
(m) inadimplência dos Usuários pelo pagamento das Tarifas;
(n). prejuízos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela Concessionária ou por qualquer
outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, em decorrência de obras ou da prestação dos
Serviços;
(o). prejuízos decorrentes de erros na realização das obras que ensejem a necessidade de refazer
parte ou a totalidade das obras;
(p) atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões da Administração
Pública federal exigidas para construção ou operação das novas instalações, exceto se decorrente
de fato imputável à Administração Pública Federal;
(q) mudanças dos projetos apresentados pela Concessionária que não tenham sido solicitadas
pela ANAC;
(r) mudanças tecnológicas implantadas pela Concessionária e que não tenham sido solicitadas
pela ANAC;
(s). greves realizadas por empregados contratados pela Concessionária ou pelas Subcontratadas e
prestadoras de serviços à Concessionária;
(t) custos de ações judiciais de terceiros contra a Concessionária ou Subcontratadas decorrentes
da execução da Concessão, salvo se por fato imputável ao Poder Concedent;
(u). responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais, salvo aqueles
decorrentes diretamente das obras realizadas pelo Poder Concedente;
!
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(d) estimativa incorreta do custo dos investimentos a
serem realizados pela Concessionária;
(e)estimativa incorreta do cronograma de execução dos
investimentos;
(f) ocorrência de eventos de força maior ou caso fortuito
quando a sua cobertura seja aceita por instituições
seguradoras, no mercado brasileiro.
Os itens (a) e (b) podem ser entendidos como parte de um
sistema de incentivo de alto poder em que custos adicionais não
podem ser repassados a preços. Os itens (c), (d) e (e) procuram
sinalizar que estimativas excessivamente otimistas dos agentes no
momento da definição dos lances no leilão não implicarão
renegociação baseada em comportamentos oportunistas dos
agentes.
O item (f) constitui risco residual de qualquer coisa que
pudesse ser coberta por seguro. Como para isso ser coberto é
preciso que seja uma contingência prevista no início do contrato,
então o item diz respeito a definir como renegociável apenas
aquilo que não seja uma contingência previsível no contrato,
consagrando um importante princípio que deveria reger toda
renegociação.
O contrato parece adequadamente desenhado no que diz
respeito à repartição de riscos e à definição ex-ante de que não
haverá renegociação em função da ocorrência de percalços que
constituam risco de responsabilidade do concessionário.
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Caberá agora ao agente regulador garantir que não
haverá renegociação de tais itens caso o problema se realize.
Ou seja, não basta um contrato bem desenhado. É preciso
independência política e operacional para fazer valer o
contrato.
Como vimos no caso do Chile, na seção V.2, mesmo
restrições legais ou constantes explicitamente do contrato
regulatório podem acabar sendo flexibilizadas. Quanto mais cedo
o regulador demonstrar que só renegociará com base nos
princípios estabelecidos, mais provável que eventuais agentes
menos eficientes, disfarçados de mais eficientes por lances muito
ambiciosos no leilão, se revelem de forma antecipada,
viabilizando uma troca tempestiva do concessionário.
Note-se que este commitment à letra do contrato pode ter
efeitos não apenas para o setor aeroportuário, mas também para
todos os setores de infraestrutura com contratos de concessão.
Isso será tão mais verdadeiro quanto mais o Poder Executivo
suportar de forma clara a posição dos reguladores (no caso
ANAC) quando estes seguirem fielmente o compromisso firmado.

Como destacado ao longo de todo o texto, é fundamental a
estratégia do regulador de reduzir sua assimetria de informação
ex-ante frente aos candidatos a concessionários. É razoável
postular que há risco de um número excessivo de agentes
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ineficientes, “fingindo” ser eficientes, participem do leilão na
expectativa de que uma renegociação benevolente por parte do
regulador, ex-post, lhes garanta um negócio lucrativo.
A necessidade de cassar uma concessão ou mantê-la nas
mãos de uma empresa ineficiente ao longo de trinta anos de
contrato

gera

pesados

custos

para

a

sociedade.

Ganha

importância, nesse contexto, o desenho de um conjunto de
exigências de pré-qualificação que restrinjam o aporte de
“oportunistas” nos leilões com grande risco de frustrar os
objetivos da licitação.
Na licitação dos aeroportos se incluíram a habilitação
econômico-financeira, jurídica e fiscal-trabalhista. O foco dessas
“habilitações” é preponderantemente burocrático, exigindo-se do
proponente

declarar

(sem

adequada

comprovação)

a

disponibilidade de “recursos financeiros suficientes para cumprir
as obrigações de aporte de recursos próprios necessários à
consecução do objeto desta Concessão”.
O mais importante, no entanto, é a habilitação técnica, que
é definida no edital como uma “experiência mínima de 5 (cinco)
anos como Operador Aeroportuário” e um “processamento
mínimo de 5 (cinco) milhões de passageiros anuais, considerado
o somatório de passageiros embarcados, desembarcados e em
conexão, em pelo menos um ano nos últimos 10 (dez) anos”.
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Há sempre o risco de critérios muito exigentes diminuírem
de forma excessiva o número de competidores no leilão. Ou de
critérios pouco exigentes não filtrarem adequadamente os
candidatos.
No caso em tela, a demanda de experiência não foi relevante
pois a Infraero detinha o monopólio da operação dos grandes
aeroportos brasileiros. Assim, as empresas brasileiras interessadas
se candidataram conjuntamente com um sócio estrangeiro. Por
outro lado, não parece ter alijado empresas internacionais que
operam vários pequenos aeroportos, pois não se exigiu que o total
de passageiros fosse em um mesmo terminal. (Além disso, a
exigência de capacidade técnica deveria ter sido compatível com
o movimento já realizado pelos aeroportos licitados. Por exemplo,
para Guarulhos teria feito sentido exigir no mínimo a operação de
um único aeroporto com movimentação de mais de 30 milhões de
passageiros/ano.)
Ademais, os critérios da habilitação técnica não levaram em
consideração se a experiência dos sócios estrangeiros dos
consórcios ganhadores da licitação foram, de fato, bem sucedidas.
Há a suspeição de que a resposta para esta pergunta é negativa.
Os operadores que venceram a licitação para o aeroporto de
Brasília enfrentam graves problemas gerenciais em aeroportos
que administram na Argentina, e já vêm tendo problemas com a
concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio
Grande do Norte. No consórcio vencedor em Viracopos, o
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operador tem experiência apenas em terminais de menor porte,
como os de Chipre e Costa do Marfim.
Observações similares podem ser feitas com relação aos
membros não-operadores dos consórcios. No caso de Viracopos,
o leilão foi vencido por um consórcio que tem entre seus
membros uma empresa com histórico negativo em leilões de
rodovias, em que teve que devolver a concessão por não dispor de
recursos financeiros para honrar seu lance.
Chama atenção, também, o fato de que o consórcio vencedor
em Guarulhos é majoritariamente controlado por fundos de
pensão ligados a empresas estatais, com forte conexão com o
governo e com os reguladores, o que pode indicar que o vencedor
foi mais ousado em seu lance por acreditar contar com maior
capacidade de renegociação do contrato. Ou, alternativamente,
que por estarem sob a órbita de influência do governo, os fundos
de pensão foram induzidos a aceitar pagar um preço que lhes
causará prejuízo (que, no longo prazo, seria coberto por
capitalizações dos fundos de pensão com recursos do Tesouro).
A maioria das empresas vencedoras tem poucos contratos
com o Governo Federal, em comparação com os grandes
participantes nacionais, o que, de acordo com a argumentação da
seção V.3.1, os coloca em posição favorável a adotar estratégias
oportunistas, pois pouco têm a perder em caso de sua reputação se
tornar negativa.

!

196!

Todas essas considerações e indícios factuais apontam
para a necessidade de maior rigor na pré-qualificação dos
participantes, lembrando que, para a pré-qualificação
cumprir seu papel de eliminar concorrentes despreparados, é
necessário que ela anteceda o leilão. Leilões com inversão de
fases, como o dos aeroportos, não conseguem, portanto, préselecionar os concorrentes.
V.5.2 – O contrato de concessão da Rodovia Régis
Bittencourt

A Rodovia Régis Bittencourt, que liga as cidades de São
Paulo a Curitiba com 401,6 Km, foi licitada em 2007.
Contrariamente aos aeroportos, essa e as outras rodovias
federais foram licitadas pelo critério do menor preço do serviço.
A premissa do governo é que tal critério teria melhores condições
de baratear o custo do serviço para a população. A Seção I.1.2 já
mostrou evidências de que os investimentos programados não
estão acontecendo, ao passo que os reajustes tarifários têm
ocorrido em índices superiores à inflação. Esse é um padrão
comum de problemas nas sete rodovias federais com operação
concedida à iniciativa privada em 2007, incluindo a Régis
Bitencourt, o que indica que o problema está no mecanismo de
concessão, e não em problemas específicos (de engenharia, por
exemplo) de um ou outro trecho rodoviário concedido.
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O caso revela o dilema fundamental da regulação. Havendo
assimetria de informação do regulador, não há como conseguir a
menor tarifa, extraindo o máximo possível de rendas da empresa
regulada para o usuário e, ao mesmo tempo, incentivar maior
produtividade, melhor qualidade e investimento. Especialmente
em momentos nos quais o objetivo fundamental é a ampliação
de uma malha viária de qualidade, um excessivo peso sobre a
variável “tarifa” tende a ser pouco funcional, como já
enfatizado acima.
Previu-se um contrato de 25 anos, sem renovação, o que traz
o problema acerca dos incentivos ao investimento ao final da
concessão.
A

qualificação

econômica-financeira

é

baseada

no

patrimônio líquido das empresas pertencentes ao consórcio. As
entidades de previdência complementar participantes do certame
também devem cumprir requisitos mínimos de liquidez. A
qualificação técnica é baseada no seguinte:
a) registro ou inscrição na entidade
profissional
competente
do(s)
responsável(eis)técnico(s), indicado(s)
pela Proponente;
b) documento hábil de comprovação de
que a Proponente dispõe, na data do
Leilão, de profissional(ais) de nível
superior detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, emitido(s)
por
entidade(s)
pública(s)
ou
particular(es), devidamente certificados
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pelos Conselhos que regulamentem o
exercício das respectivas profissões, de
gerência ou supervisão de: i)
construção
ou
restauração
de
pavimentos de concreto asfáltico em
rodovias; e ii) construção, recuperação
ou reforço de obras-de-arte especiais
(pontes ou viadutos); e
c) declaração expressa de que alocará
os
equipamentos
necessários
e
suficientes e em bom estado de
conservação para execução das obras e
serviços de sua responsabilidade.
O foco da qualificação técnica é o capital humano que
integra a empresa e/ou consórcio candidato a empresa regulada,
com critérios de aferição não muito rígidos, não havendo menção
expressa à experiência efetiva da empresa, como no caso dos
aeroportos. (Também não enfatiza a experiência em gestão de
infraestrutura, focando basicamente experiência em obras, erro
comum no Brasil).
Portanto, também no caso das rodovias, seria salutar
buscar critérios de pré-qualificação mais rigorosos e voltados
a selecionar candidatos eficientes. Seria igualmente salutar
exigir uma metodologia de execução e um plano de negócios,
para avaliar a consistência das propostas. Ademais, cabe mais
uma vez enfatizar que a pré-qualificação somente funciona se
não houver inversão de fases.
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O regulador se compromete a checar a Proposta Comercial
da Proponente quanto à sua compatibilidade com o Fluxo de
Caixa e estudos previstos no Termo de Referência da Proposta
Comercial apresentados, inclusive quanto à compatibilidade dos
prazos de conclusão ou implantação das obras e serviços com
prazo de conclusão obrigatório. A ideia aqui é, mais uma vez,
evitar candidatos oportunistas com uma propensão relativamente
maior de requerer renegociações ex-post.
É verdade que os atrasos em obras ensejarão revisão do
Programa de Exploração Rodoviária (PER) de forma a “promover
o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão”,
sem prejuízo da aplicação das penalidades pecuniárias. Mas não
fica clara a direção da revisão do PER, o que pode indicar uma
maior disposição à renegociação a investimentos contratados e
que, por conseguinte, são contratáveis, o que é negativo para
efeito dos incentivos ao investimento.
Na prática, o que se tem observado é a inexistência de
punições a concessionários inadimplentes com suas obrigações
contratuais de investimentos. A ANTT tem aceitado postergar os
prazos de conclusão dos investimentos contratados.
Deixa-se uma brecha de renegociação para o caso de
“impossibilidade de execução de algum encargo do PER, por
fatos supervenientes”. Esta seria a princípio a “boa renegociação”
caso

os

fatos

contingências

supervenientes

imprevistas

como

sejam
hipótese

entendidos

como

fundamental

de
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renegociação, e não como contingências previsíveis no início do
contrato.
O pedágio é reajustado anualmente pelo IPCA. Não há fator
X explicitamente previsto. Isso implica que se pode considerar o
valor de X como zero. Ou seja, podendo considerar o “X” como
um número definido ex-ante, o mecanismo de incentivo é de alto
poder para reduzir custos.
As principais hipóteses de revisão da tarifa são as seguintes:
(a) Alteração nos encargos do PER.
(b) Restabelecimento da relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da Concessionária e a
retribuição dos usuários da Rodovia.
(c) Ocorrências supervenientes, decorrentes de força maior,
caso fortuito, fato da Administração ou de interferências
imprevistas resultem, comprovadamente, em variação
extraordinária nos custos da concessionária que lhe
proporcione
enriquecimento
ou
empobrecimento
injustificado.
O item (c) já é mais explícito em relação às “contingências
imprevistas”, mas deixa espaço para “ocorrências supervenientes”
que não obrigatoriamente sejam imprevistas.
A cada cinco anos, é sinalizada uma alteração mais
significativa dos parâmetros da concessão para fins de
determinação da tarifa, de forma similar ao contrato dos
aeroportos, o que aumenta os riscos do concessionário. Além
disso, a previsão contratual de manutenção da taxa interna de
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retorno

constitui-se

em

importante

desincentivo

aos

investimentos.
Explicita-se que a concessionária não poderá solicitar
revisão tarifária em função de “diferenças de quantidade ou
desconhecimento

das

características

da

rodovia

pela

Concessionária, em especial aquelas decorrentes de fatores que
pudessem ser identificados e solucionados pelas técnicas
conhecidas à época da proposta da tarifa”, o que constitui um
compromisso

significativo

favorável

às

renegociações

exclusivamente baseadas nas contingências imprevistas. Em
particular, é explicitado que a Concessionária assume o risco pela
variação nos custos dos seus insumos, mão de obra e
financiamentos, consagrando a ideia de que a regra de tarifação
aqui representa um incentivo de alto poder. O risco em relação à
demanda também é do concessionário.
Aqui, mais uma vez, entra a capacidade da agência
reguladora para fazer valer a letra do contrato. Os sucessivos
adiamentos de investimentos tem indicado que a ANTT tem sido
permeável a pressões para se desviar das regras contratuais.
Colocada frente a uma situação de fato, em que há alto custo
(político e financeiro) para cassar a concessão e fazer outra
licitação, o regulador acaba aceitando a renegociação. Isso,
obviamente, tem um custo a longo prazo, decorrente da menor
credibilidade dos contratos futuros, que sempre terão embutida
uma perspectiva de renegociação.
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Os contratos de concessão das rodovias federais de 2007,
dos quais a Régis Bittencourt é um exemplo, caracterizam
tipicamente o problema de se buscar modicidade tarifária quando
o principal problema a ser enfrentado é a baixa oferta e a baixa
qualidade da infraestrura. Não é possível, ao mesmo tempo,
estimular

o

concessionário

e

repassar

todo

ganho

de

produtividade ao consumidor. O dilema básico, tratado na seção
V.1, quando não adequadamente gerenciado acaba gerando
pressão sobre a credibilidade da agência reguladora que, para
evitar o custo da extinção prematura do contrato, acaba cedendo a
pressões que, em última instância, representam perdas para os
consumidores no curto e no longo prazo.
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CONCLUSÕES$
O modelo de crescimento do Brasil, caracterizado por uma
ênfase em gastos públicos correntes e baixa poupança, tem
limitado a capacidade de crescimento de nossa economia.
Estimativas realistas apontam para um crescimento do PIB
potencial entre 3 e 3,5% ao ano, decorrente do baixo crescimento
da produtividade e da baixa taxa de investimento.
Com baixa poupança doméstica e com limitação à entrada de
poupança externa (que se dá por meio de déficits em transações
correntes no balanço de pagamentos), não há poupança suficiente
para financiar forte expansão do investimento. Tendo em vista a
impossibilidade de aumentar a taxa de investimentos e da
escolaridade da população no curto prazo, a única opção para
aumentarmos nossa taxa de crescimento já no curto prazo é
tornarmo-nos mais produtivos.
A partir daí fica evidente a importância do investimento
privado em infraestrutura, que é o caminho natural para elevar a
produtividade em um setor central da economia como o de
transportes, capaz de irradiar ganhos de produtividade para toda a
indústria e comércio interno e externo.
A necessidade de aumentar nossa produtividade é ainda mais
evidente quando se constata que a produtividade na América
Latina e no Brasil, em particular, tem apresentado evolução muito
inferior à do resto do mundo, em especial em relação à dos países
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desenvolvidos e de países em desenvolvimento dinâmicos (como
os do sudeste asiático).
Investir em infraestrutura de transportes tem um impacto
significativo sobre a produtividade. Em primeiro lugar, porque
aumenta o potencial de comércio externo de um país, tanto na via
da importação quanto da exportação. Há estudos mostrando que,
para o Brasil, a deficiência de infraestrutura é muito mais
prejudicial ao comércio exterior que o protecionismo dos países
desenvolvidos ou a falta de acordos gerais de comércio.
Uma melhor infraestrutura de transportes também permite
que a atividade econômica se localize de forma mais eficiente
dentro do território nacional.
Investir em rodovias torna-se ainda mais importante diante do
quadro de baixa qualidade de nossas malha rodoviária. O baixo
nível de investimentos ao longo dos últimos trinta anos fez com
que chegássemos a um estado de baixa qualidade e densidade de
rodovias, com somente 40% da malha em estado de conservação
ótimo ou bom. A má infraestrutura rodoviária é particularmente
grave no caso do Brasil, onde o modal responde por 61% do
movimento de cargas.
Há, entretanto, forte heterogeneidade em nossa malha viária.
Em particular, nas estradas entregues para a administração
privada, o investimento é maior, e a qualidade das rodovias,
melhor. A infraestrutura aeroportuária brasileira não é exceção às
demais áreas de infraestrutura: má qualidade, provocada por anos
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de baixo investimento e por forte crescimento da demanda. O
apagão aéreo de 2006/2007 e a escolha do Brasil para sediar a
Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 chamaram a
atenção para os importantes gargalos do setor.
A concessão de estradas e aeroportos é essencial para que o
Brasil possa sair da armadilha de baixo crescimento potencial na
qual se encontra. Mas não é condição suficiente. É necessário, em
primeiro lugar, uma regulação de qualidade, capaz de impor
regras definidas nos contratos que gerem os incentivos adequados
(por remuneração e por punição contratual) para que os
concessionários atuem de forma eficiente.
Surge, então, um obstáculo político. Construiu-se, no Brasil,
nos anos recentes e por motivação eleitoral, uma forte propaganda
anti-privatização. Realizar leilões de concessão de serviços de
infraestrutura passou a ser um terreno pantanoso para políticos
que estejam em cargos executivos estaduais e federal;
principalmente se almejam a reeleição. Some-se a isso o fato de
que os pedágios e demais tarifas cobradas por concessionários são
pagamentos de alta visibilidade e, portanto, passíveis de serem
utilizados pelos opositores como instrumento para críticas aos
governantes.
O resultado é que, instado pelas circunstâncias a fazer
concessões, os políticos preferem fazê-las com uma modelagem
que gere pedágios (e demais tarifas) baratos, ou que gerem alta
receita de outorga ao erário ou, ainda, mantendo a participação
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minoritária de empresas estatais (como é o caso da Infraero na
concessão dos aeroportos). A ideia é minimizar críticas
ideológicas à concessão em si ou ao valor dos pedágios. O
resultado acaba sendo o oposto daquele que o País precisa.
Privatizações que geram tarifas “baratas” ou altas receitas ao
erário acabam representando baixo retorno aos concessionários. A
tendência é que as concessões sejam vencidas por empresas com
estratégia oportunista, que vão oferecer serviços ruins e forçarão a
renegociação dos contratos.
É fundamental reconhecer que serviços concedidos de
qualidade têm como condição necessária a adequada remuneração
do concessionário, regras estáveis e claras, independência das
agências reguladoras, exigência de prévia qualificação técnica dos
concorrentes, regras de reajuste de tarifas que estimulem a
produtividade, a qualidade e os investimentos em melhorias e
ampliação dos serviços.
O segundo caminho para aumentar a produtividade dos
serviços de infraestrutura de transportes está relacionado à
capacidade do governo, como agente coordenador dos esforços da
sociedade em busca de maior produtividade, de detectar a
necessidade de projetos, avaliar sua viabilidade econômica, fazer
estudos comparados para hierarquizá-los conforme o retorno
econômico e sua complementariedade (criação de redes de
logística), bem como definir qual modalidade de propriedade e
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operação é mais adequada para cada tipo de projeto (investimento
público, concessão, privatização, etc.).
Como os investimentos implicam maior oferta de serviços
no longo prazo, bem como aumento da produtividade para toda a
sociedade (e menores preços), um modelo de concessão que
estimule maior volume de investimentos na infraestrutura de
transportes implicará, no futuro, preços menores. Dessa forma,
reguladores muito focados no bem-estar de curto prazo dos
usuários, ao fixar tarifas em valores muito baixos, podem estar
comprometendo ganhos de bem-estar mais sustentáveis dos
consumidores em um prazo mais longo.
O Brasil enfrenta grande atraso tanto na quantidade quanto
na qualidade da infraestrutura disponível, em especial, estradas e
aeroportos.

Adicionalmente,

no

contexto

macroeconômico

brasileiro é fundamental buscar ganhos de produtividade na
economia para acelerar o crescimento do PIB, tendo em vista a
baixa disponibilidade de poupança para financiar novos
investimentos.
Assim, a solução do dilema entre incentivos às empresas
reguladas e a transferência imediata de benefícios ao consumidor,
via modicidade tarifária, deve ser resolvido dando-se maior peso à
primeira opção. O país precisa rapidamente não apenas expandir
sua

infraestrutura,

mas

necessita

fazê-lo

recorrendo

ao

investimento privado e buscando incentivar a qualidade e
produtividade dessa infraestrutura.
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Não há como fazê-lo sem conceder incentivos adequados às
empresas reguladas. Optar, agora, por “forçar a mão” em favor de
tarifas mais baixas pode resultar em concessões que prestem
serviços ineficientes, de baixa qualidade, e que não realizem os
investimentos necessários.
É errado imaginar que se deve forçar o barateamento das
tarifas dos serviços concedidos para baixar custos dos demais
setores da economia. Infraestrutura barata é aquela que funciona
bem e permite que as empresas trabalhem com baixos custos, bem
como viabilizem o surgimento de novos negócios. Não adianta
uma transportadora pagar pedágios baratos e ter que gastar
fortunas com o conserto de seus veículos ou com a substituição
precoce da sua frota. Não adianta um produtor de soja economizar
R$ 50,00 em pedágios no transporte da carga até o porto e, por
transitar em estradas ruins, ter um acréscimo de custo de milhares
de reais. Negócios que poderiam gerar muita riqueza e empregos
simplesmente não existem porque o sistema de transportes não é
suficientemente rápido ou confiável.
O Brasil já experimentou, em termos de concessão
rodoviária, os dois lados do dilema incentivos versus preços. Nas
concessões em que foi dado maior peso aos incentivos às
empresas, como na primeira geração de concessões de rodovias
estaduais paulistas, o pedágio é mais caro, mas a qualidade das
rodovias é melhor. Já nas concessões em que foi privilegiada a
modicidade tarifária, como nas de rodovias federais em 2007, a
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qualidade das rodovias é mais baixa e os investimentos
realizados, após três anos de concessão, estavam 45% aquém do
que fora inicialmente previsto. Adicionalmente, as tarifas, que
deveriam subir de acordo com a variação do IPCA, sofreram
reajustes bem acima da inflação. Fica, evidente, portanto, a
importância de se alinhar incentivos em favor de maior
produtividade e qualidade, do contrário continuaremos patinando
em

infraestrutura

deficiente,

incapaz

de

impulsionar

a

produtividade da economia.
A qualidade do processo de concessão é fundamental nesse
processo. Metas realistas para investimentos, tarifas e qualidade
dos serviços; contratos desenhados com vistas a minimizar os
riscos de renegociação forçada pelo regulador ou pelo regulado;
regras de pré-qualificação para evitar a participação nos leilões de
empresas

oportunistas,

sem

capacidade

financeira

ou

inexperientes; suspensão do uso da inversão de fases (que
prejudica a qualificação técnica) em leilões complexos como os
de concessões; reforço à capacidade do judiciário e das agências
reguladoras para impor o cumprimento dos contratos.
A

análise

de

caso

das

concessões

rodoviárias

e

aeroportuárias no Brasil apresentou indícios de que há muito que
melhorar no marco regulatório das concessões, em especial no
que diz respeito a: (a) atual prioridade conferida à modicidade
tarifária (em prejuízo do adequado estímulo à produtividade,
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investimento e qualidade do serviço prestado pelo concessionário)
e (b) necessidade de regras mais estritas de pré-qualificação.
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