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RESUMO 
 

Empresas vêm utilizando a terceirização como forma de organização, formando 

redes de fornecedores ou usando-a como uma tática para implementar uma renovação estraté-

gica. Além disso, a terceirização tornou-se uma técnica aceitável inclusive em setores de go-

verno. Entre os serviços terceirizados, existem alguns remunerados no todo ou em parte com 

base nos resultados obtidos. Neste tipo de terceirização de serviços há uma dependência entre 

as condições de remuneração e o desempenho do fornecedor do serviço contratado, o que tor-

na relevante seu estudo, como contribuição ao conhecimento sobre a coordenação.  

O objetivo desta dissertação é estudar fatores de desenho de contratos incentiva-

dos na terceirização de serviços, visando responder à questão de pesquisa: “Como contratos 

incentivados que vêm sendo utilizados para terceirizar serviços estão alinhados com fatores 

apontados na literatura?”. A intenção é contribuir para o aperfeiçoamento de processos de 

coordenação da cadeia de serviços terceirizados.  

Foram estudadas características de serviços e da cadeia de suprimento de serviços, 

buscando referências e contrapontos com a cadeia de suprimento de produtos, bem como me-

canismos de coordenação. Do estudo da literatura foram levantados fatores relevantes para o 

desenho de contratos de performance a partir dos quais elaborou-se um Quadro de Referência, 

validado através da confrontação e verificação do alinhamento de elementos de aplicações 

práticas ao Quadro de Referência elaborado. 

A unidade de análise é o contrato praticado para terceirizar serviços remunerados 

por performance. No Estudo de Caso foram analisados oito contratos utilizados por três em-

presas estaduais que prestam serviços de água e esgotos, as quais vêm adotando terceirização 

de serviços com remuneração atrelada, no todo ou em parte, aos resultados obtidos pela em-

presa contratada. 

Os resultados da análise indicam a priorização, por parte dos contratantes, de al-

guns fatores no desenho dos contratos de performance. Outros fatores não receberam tanta 

atenção, apesar de serem apontados na literatura como relevantes. Verificou-se a ênfase no 

estabelecimento de medidas de performance, que nem sempre coincide com a ênfase na eficá-

cia dos incentivos para obter a condição de coordenação pretendida. 

Como contribuição à administração, apresenta-se o Quadro de Referência que ofe-

rece uma lista básica de fatores de desenho e um modelo para auxiliar o gestor no desenho de 

contratos de remuneração atrelada ao desempenho.  



 

Os fatores de desenho foram aplicados a dois grupos de serviços de natureza dis-

tinta e permitiram comparações ‘intra-grupos’ e ‘entre grupos’, o que sugere consistência e 

aplicabilidade, independentemente do tipo de contrato estudado. A partir do estudo desenvol-

vido, porém, não é possível estabelecer a hierarquização entre os fatores de desenho, pois não 

foi estudada uma eventual ponderação, ou importância relativa de cada um dos fatores em 

relação aos demais. Outra ressalva é de que se trata de fatores de desenho cuja função é auxi-

liar a elaboração de contratos de performance, que não devem ser confundidos com as regras 

do contrato em si. 

Os fatores de desenho do Quadro de Referência podem ser usados como orienta-

ção para estabelecer as regras de um contrato, facilitando a verificação do alinhamento de 

interesses e das condições de coordenação. Podem ser utilizados ainda para ordenar alternati-

vas e verificar pontos fortes e pontos fracos de cada alternativa, em relação aos fatores de de-

senho. 

 
 

Palavras-chave: contratos incentivados, contratos de performance, terceirização de serviços, 

cadeia de suprimentos de serviços. 



 

ABSTRACT 

 
Outsourcing has been used as an organizational tool, building suppliers networks 

or yet as tactics to implement strategic renewal. Furthermore, outsourcing has become an ac-

ceptable technique even in the public sector. Some outsourced services are totally or partially 

rewarded, depending on the performance achieved. This kind of outsourced service model 

establishes a dependency between contractor’s performance and her compensation, what 

brings relevance to its study as a contribution to knowledge about coordination. 

This dissertation goal is to study design factors relevant to performance contracts 

to outsource services, in order to answer to the research question: “How performance con-

tracts currently used to outsource services are in line with factors outlined in the literature?” 

The purpose is to contribute to improve of coordination process of the (outsourced) services 

supply chain. 

Characteristics of services and its supply chain were studied, in order to look for 

references and differences from products supply chain, as well as coordination mechanisms. 

From literature, relevant factors have been raised as to build a framework, validated through 

confrontation of actual situations to the factors within the framework. 

The unit of analysis is the contract used to outsource services paid upon the per-

formance achieved. The Case Study describes and analyses eight contracts issued by three 

different state owned water companies, which adopt service outsourcing based on perfor-

mance. 

The analysis indicates that the contractor (principal) prioritizes some design fac-

tors. Other factors didn´t receive as much attention, although they are highlighted in the litera-

ture as relevant ones. The emphasis put in efficacy of incentives to obtain the desired coordi-

nation condition was not so often observed as the emphasis in setting up performance meas-

ures. 

As a contribution to administration, a framework is presented providing a basic 

check list of design factors and a model to help the manager in the design of performance con-

tracts to outsource services. 

The design factors were applied in two groups of services from different nature, 

allowing assessment ‘intra-groups’ and ‘inter-groups,’ which suggests consistency and appli-

cability, notwithstanding  the kind of contract. However, based on the present study, it is not 

possible to establish a hierarchy among factors, as long as their relative weight was not stu-

died. 



 

The design factors listed in the framework may be used as a tool to help designing 

the contract rules (they should not be taken as contract rules per se), helping the analysis of 

interests alignment and the coordination conditions. They also may be used as a tool to com-

pare alternatives and verify their strength and vulnerabilities regarding the design factors.   

 

 

Keywords: incentive contracts, performance contracts, service outsourcing, services supply 

chain. 
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1 INTRODUÇÃO 

O setor de serviços torna-se cada vez mais relevante no cenário econômico, sendo 

responsável por cerca de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (IPEA, 2007). Com o 

aumento não apenas da importância, mas da sofisticação, aumenta também a necessidade de 

desenvolver princípios e teorias de administração para lidar com questões como o desenho e a 

operação de serviços (ROTH; MENOR, 2003).   

Ellram, Tate e Billington (2004) afirmam que “... a necessidade de entender e ge-

renciar os gastos com serviços e a cadeia de suprimentos de serviços deverá crescer em im-

portância nos próximos anos”. 

Por motivos diversos as empresas vêm utilizando a terceirização como forma de 

organização, chegando a formar redes de fornecedores (CASTELLS, 1999) para atuar no âm-

bito do mercado, ou usando-a como uma tática para implementar uma renovação estratégica 

(LINDER, 2004a e _____, 2004b) no âmbito da empresa. 

Departamentos internos responsáveis por processos relativamente comuns vêm 

perdendo sua condição natural de monopólio, uma vez que organizações externas conseguem 

competir em pé de igualdade. A terceirização funciona fortemente com países onde o custo de 

mão de obra é baixo, impulsionando o processo de offshoring1. Além disso, a terceirização 

tornou-se uma técnica aceitável, e até elegante, especialmente em setores de governo2 (BE-

AUMONT, 2006). 

Entre os serviços terceirizados pelas empresas, incluindo as estatais, existem al-

guns remunerados no todo ou em parte com base nos resultados obtidos, conforme especifica-

ções do contrato. Ao invés de contratar empresas terceirizadas para executar determinadas 

tarefas, o contratante a remunera por resultado, ou seja, pela performance obtida. Neste tipo 

de terceirização de serviços pode haver uma dependência entre o estabelecimento das condi-

ções de remuneração e o desempenho do fornecedor do serviço contratado, o que torna rele-

vante o estudo sobre a coordenação.  

                                                 
1 Transferência da produção para plantas de empresas situadas em outros países 
2 Grifo nosso 
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A existência ou não de incentivos sobre a performance (resultado final), a auto-

nomia relativa do terceirizado para perseguir os resultados pretendidos pelo contratante, e o 

detalhamento das condições contratuais podem afetar o desempenho da terceirização e, em 

conseqüência, da cadeia como um todo. 

 

O objetivo desta dissertação é estudar “como os contratos incentivados que vêm 

sendo utilizados para contratar empresas prestadoras de serviços se alinham com fatores 

apontados na literatura”.  Busca-se aperfeiçoar o entendimento de fatores de desenho de con-

tratos de serviços remunerados com base na performance, na intenção de contribuir para a 

melhoria de processos de coordenação da cadeia de serviços terceirizados. 

Inicialmente foram pesquisadas na bibliografia características de serviços e da ca-

deia de suprimento de serviços, buscando referências e contrapontos com a cadeia de supri-

mento de produtos, bem como mecanismos de coordenação. 

Do estudo da literatura foram levantados fatores relevantes para o desenho de con-

tratos de performance a partir dos quais elaborou-se um Quadro de Referência (Quadro 2-3), 

que foi validado nos Estudos de Casos pela confrontação com os elementos dos contratos, 

verificando seu alinhamento. 

O Estudo de Caso focaliza oito exemplos de contratos com remuneração baseada 

em resultados utilizados por empresas que prestam serviços de água e esgotos, as quais vêm 

adotando contratos de terceirização de serviços com remuneração atrelada, no todo ou em 

parte, aos resultados obtidos pela empresa contratada.  

Para ilustrar a relevância desta modalidade de contratação, apenas neste segmento 

foram celebrados nos últimos anos vários contratos de performance entre concessionárias de 

serviços de saneamento e empresas terceirizadas para recuperação de créditos vencidos e re-

cuperação de perdas de água. Dentre estes contratos, apenas os de recuperação de créditos 

vencidos foram responsáveis, nos últimos dez anos, pela recuperação de um montante superi-

or a R$ 1,2 Bilhões de reais3 para os cofres das concessionárias estaduais.  

 

 

 

                                                 
3 Valor atualizado para Set/2008, com base em estimativa do autor a partir das informações dos editais dos últimos 10 anos. 
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2 BASE CONCEITUAL 

Neste capítulo é apresentado um resumo de pontos relevantes levantados na litera-

tura na tentativa de construir uma visão sobre os desafios da coordenação da cadeia de servi-

ços. 

Destaca-se inicialmente a evolução do setor de serviços e do gerenciamento da 

cadeia de suprimentos, algumas diferenças entre a cadeia de suprimento de produtos e a de 

serviços – incluindo as diferenças dos efeitos da distorção da informação ao longo da cadeia – 

e uma introdução à questão da terceirização na cadeia de serviços. 

 

Nos itens seguintes, são abordadas as questões da cooperação, dos arranjos entre 

empresas e da coordenação, precedidos por uma discussão sobre alguns fatores intervenientes 

na coordenação, como a racionalidade limitada, teoria dos jogos e problemas de agência, cujo 

traço comum é a relevância do aspecto comportamental – o fator humano – para o sucesso ou 

distorção da coordenação. Estes fatores impactam o tema seguinte, os arranjos entre empresas 

e os mecanismos de coordenação. 

 

2.1 Algumas características relevantes do setor de serviços  

2.1.1 Evolução do setor de serviços 

Por volta de 1900, o setor industrial representava 2/3 do Produto Interno Bruto 

(PIB) Mundial e apenas cem anos depois, no ano 2000, o setor de serviços já representava 2/3 

do PIB Mundial. No Brasil, em 1950 o setor de serviços era responsável por 50% do PIB e em 

1995 sua participação alcançava uma faixa próxima aos 70%. (Figura 2-1) 
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Figura 2-1 – Evolução da participação dos três setores na composição do PIB brasileiro no período 1950 a 2006 
FONTE: Elaboração própria a partir de dados de IPEA (2007) 

 

À medida que o setor de serviços passa a preponderar no cenário de desenvolvi-

mento da atividade econômica, aumenta a necessidade de desenvolver princípios e teorias de 

administração para lidar com questões como o desenho e a operação de serviços (ROTH; 

MENOR, 2003). 

2.1.2 Serviços como processos 

Lovelock e Wright (2003) partem de uma perspectiva operacional para classificar 

os serviços como processos, chegando a quatro grupos gerais (Quadro 2-1): 

a) processos com pessoas 

b) processos com bens 

c) processos com estímulos mentais 

d) processos com informações 
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  DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS 

PESSOAS BENS 
N

A
TU

R
E

ZA
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U
 A

TO
 D

O
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E
R

V
IÇ

O
 

A
Ç

Õ
ES

 T
A

N
G

ÍV
EI

S 
 
PROCESSOS DE PESSOAS: 
 
envolve ações tangíveis nos corpos das 
pessoas: transporte de passageiros, 
dentistas; 
os clientes precisam estar fisicamente 
presentes para receber os benefícios dos 
serviços. 

 
PROCESSOS DE BENS 
 
envolve ações tangíveis nos bens perten-
centes aos clientes: transporte de cargas, 
serviços de limpeza; 
o objeto do serviço precisa estar fisicamen-
te presente para receber os benefícios dos 
serviços, mas os clientes não. 

A
Ç

Õ
ES

 IN
T

A
N

G
ÍV

EI
S 

 
PROCESSOS DE ESTÍMULO MEN-
TAL 
 
envolve ações intangíveis às mentes das 
pessoas: entretenimento, espetáculos 
esportivos, TV e rádio; 
os clientes precisam estar mentalmente 
presentes para receber os benefícios dos 
serviços, podendo estar fisicamente 
distantes (por exemplo, no caso da 
radiodifusão). 

 
PROCESSOS DE INFORMAÇÃO 
 
 
envolve ações intangíveis aos bens das 
pessoas: seguros, bancos e consultoria; 
os clientes não precisam estar presentes 
para receber os benefícios dos serviços, 
exceto na contratação e recebimento dos 
serviços. 

 
Quadro 2-1 – Classificação de serviços como processos 

Fonte: adaptado de LOVELOCK; WRIGHT, 2003, p. 35. 

2.1.3 Diferenças entre cadeias de suprimento de produtos e de serviços  

2.1.3.1 A evolução do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (GCS)   

A própria definição do gerenciamento da cadeia de suprimentos4 (GCS) vem sen-

do discutida e evoluiu nos últimos anos em decorrência de diversas questões emergentes. Nes-

te sentido, Ellram et al. (2004) consideram que GCS é o ‘gerenciamento de informações, pro-

cessos, bens e fundos desde o primeiro fornecedor ao consumidor final, incluindo a disposi-

ção final’5, o que claramente incorpora as pressões em relação à responsabilidade dos fabri-

cantes sobre o ciclo completo dos produtos incluindo o descarte, considerando que estes de-

vem internalizar as até então consideradas externalidades ambientais.  

                                                 
4 supply chain mangagement (SCM) 
5 grifo nosso 
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Além dos aspectos ambientais, estudos realizados nos últimos dez anos apontam 

para mudanças relevantes no foco dos objetivos do gerenciamento da cadeia de suprimentos. 

À medida que os agentes econômicos buscam incessantemente uma vantagem que os colo-

quem à frente da concorrência, o ambiente e a própria cadeia produtiva se sofisticam, gerando 

novos e mais complexos problemas de coordenação entre os vários agentes, cuja solução é 

perseguida pelo GCS.  

 

Tan (2001) realizou uma revisão da literatura do período dos anos 90 destacando a 

infinidade de termos utilizados para designar os vários aspectos do problema do GCS, e even-

tualmente de suas soluções, entre outros:  

a) foco no produto 

b) foco na produção 

c) foco na distribuição 

d) controle do estoque na cadeia 

e) sistemas de informação 

f) integração da cadeia 

g) sincronização 

h) produção enxuta  

i) coordenação da cadeia de suprimento 

j) integração da cadeia de suprimento 

k) colaboração na cadeia de suprimento 

 

A seguir identificou afinidades entre eles, categorizando a evolução das pesquisas 

sobre GCS, tanto de bens como de serviços, em duas perspectivas, a primeira se referindo aos 

aspectos negociais e a segunda aos aspectos operacionais da cadeia: 

a) negociação de produtos: compra e fornecimento;  

b) movimentação de produtos: transporte e logística.  

 

Já em 1985, Michael Porter, percebendo que o foco em produtos, produção ou es-

toques não seria suficiente para explicar a competitividade da cadeia, introduziu uma nova 
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perspectiva ao modelo, consagrando6 o conceito de cadeia de valor, que estuda a empresa 

dividindo-a nas atividades que ela desenvolve no projeto, produção, marketing, e distribuição 

de seu produto (Porter, 1985), facilitando a análise das atividades que agregam valor à empre-

sa, e as que não. De acordo com Faulkner e De Rond (2000), a teoria do poder do mercado 

que dominava nos anos 80 a literatura de administração estratégica estava associada princi-

palmente a Michael Porter. 

  

Se por um lado esta nova visão do modelo modificava o foco, por outro ainda não 

se libertava completamente do foco no produto, uma vez que se a percepção era de uma ca-

deia que criava valor para o cliente ao “agregar valor ao produto”.  

 

Recentemente, Porter (2008) publicou uma revisão de seu famoso modelo das 

cinco forças, na qual reafirma, atualiza e amplia seu clássico trabalho. Nesta atualização des-

taca que o trabalho de um estrategista é “entender e enfrentar a competição” em novas reali-

dades, mas ainda dentro da perspectiva das cinco forças. 

O conceito das cinco forças foi elaborado por Porter (2008) a partir do estudo de 

um amplo panorama de setores industriais. Trazendo o conceito deste amplo panorama para o 

foco aqui estudado, especialmente duas das cinco forças, o poder de barganha do fornecedor 

e o poder de barganha do cliente podem ajudar a compreender o GCS. Pode-se considerar, 

feita a ressalva anterior sobre a diferença de focos, que no contrato que regula a relação em-

presa principal – terceirizado, o poder de barganha do fornecedor será exercido pelo terceiri-

zado, e o poder de barganha do comprador, pela empresa (Quadro 2-2): 

poder de barganha 
do fornecedor

poder de barganha 
do comprador

exercido pelo 
terceirizado

exercido pela 
empresaEMPRESA 

PRINCIPAL
CLIENTE             
FINAL

TERCEIRIZADO

 
Quadro 2-2 – Ilustração das Forças de Porter aplicadas à unidade de análise 

Fonte: Elaboração própria, baseado em Porter (2008) 
 

                                                 
6 em 27/01/2008, uma busca no Google resultou em 220.000 links para “cadeia de valor” , e de cerca de 12.700.000 para “value 

chain” 
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2.1.3.2 Diferenças entre cadeias de produtos e de serviços 

Os próprios Ellram et al. (2004), reconhecem que, se sua definição anterior7 é su-

ficiente para algumas áreas do setor de serviços, precisa ser alterada para outras onde não há a 

movimentação física de produtos, por exemplo, a prestação de serviços profissionais. Pro-

põem, então, a seguinte modificação: GCS é o ‘gerenciamento de informações, processos, 

capacidades, performance de serviços e fundos desde o primeiro fornecedor ao consumidor 

final’. Justificam o uso de performance de serviços ao invés de simplesmente serviços ou 

prestação de serviços, pois obter o resultado que se espera dos serviços contratados é o ver-

dadeiro teste da eficácia da gestão da cadeia de suprimento de serviços (ELLRAM; TATE; 

BILLINGTON, 2004, grifo nosso). 

 

As cadeias (de suprimento) de serviços apresentam particularidades em relação às 

cadeias de produtos. Serviços são intangíveis, não podem ser estocados e não têm valor de 

recompra ou residual. O dimensionamento para a adequada prestação do serviço é um dos 

desafios para os integrantes da cadeia. Variações estocásticas na demanda da cadeia de servi-

ços geram efeitos diferentes na cadeia de serviço em relação à cadeia de produtos: sobrecarga 

de trabalho, perda de qualidade e, conseqüentemente, ineficiências (AKKERMANS; VOS, 

2003). 

2.1.3.3 Efeitos da distorção de informações na cadeia de suprimento de produtos e de 

serviços 

A distorção da informação entre os integrantes da cadeia de suprimentos de pro-

dutos e a conseqüente ineficiência gerada tem sido objeto de inúmeros estudos, destacando-se 

o trabalho de Lee, Padmanabhan e Wang (1997). Uma das motivações para a iniciativa das 

pesquisas sobre o efeito chicote8 foi o estoque excessivo ao longo da cadeia. Na época, vários 

setores perceberam que ao longo da cadeia, da fábrica até a prateleira, “os estoques chegavam 

a 100 dias” (LEE; PADMANABHAN; WANG, 1997, p.93). 

                                                 
7 ver início do item 2.1.3.1 
8 bullwhip effect 
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Estes autores pesquisaram o fenômeno que ocorre a partir da distorção de infor-

mações sobre a demanda e como esta distorção se propaga na cadeia. Seu trabalho consagrou 

o termo usado à época pela “Procter & Gamble para definir o fenômeno, como efeito chicote” 

(LEE; PADMANABHAN; WANG, 1997, p. 93). As causas das distorções seriam: 

a) atualizações da previsão de demanda: cada empresa faz suas próprias previ-

sões baseadas em dados históricos, mas sujeitas às observações que cada inte-

grante da cadeia faz sobre as previsões dos demais integrantes; 

b) pedidos em lotes: cada empresa faz seus pedidos em lotes, a partir de um sis-

tema de controle de estoque próprio; cargas fechadas podem representar dife-

rentes prazos de estoque para diferentes empresas; 

c) flutuação de preços: compras são antecipadas devido a descontos oferecidos 

pelos fornecedores;  

d) ‘jogo’ do racionamento: quando a demanda supera a oferta o fabricante geral-

mente adota uma política de rateio da produção entre os consumidores na pro-

porção de seus pedidos; os clientes, antecipando a entrega inferior, colocam 

pedidos exagerados, que alimentam o descontrole. 

 

Melhores e mais sofisticados mecanismos de movimentação física de produtos a-

carretaram o alongamento das cadeias de distribuição. Os vários agentes da distribuição: ata-

cadista, distribuidor e varejista – às vezes desdobrados em muitos outros sub-níveis – ao ge-

renciar seus negócios com foco apenas em suas próprias empresas, impuseram à cadeia como 

um todo um alto custo de carregamento dos estoques, pois além dos estoques próprios passa-

ram a ter relevância os distribuídos pela cadeia. 

Além da questão do excesso de estoque, outro problema se destaca na coordena-

ção: “como alinhar incentivos econômicos dos parceiros da cadeia de suprimentos” (KATOK; 

WU, 2006). A dupla marginalização9 é apontada como uma das razões para o varejista “com-

prar menos que a quantidade ótima10”, fenômeno estudado através do modelo do problema do 

jornaleiro11 (KATOK; WU, 2006).  

 
                                                 
9 para uma explicação mais detalhada da superposição de margens a cada etapa da cadeia (dupla marginalização) ver Spengler 

(1950) e também Milgrom e Roberts (1992) 
10 first-best 
11 ver explicação do problema do jornaleiro, ou ‘newsvendor problem’ na página 34.  
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Já as cadeias de serviços, por suas características intrínsecas, não trabalham com 

estoques físicos, mas com uma fila de espera12 de serviços. Algumas características dos qua-

tro fatores anteriores não se aplicam diretamente aos serviços, outras sim. Tomando-se, por 

exemplo, serviços de manutenção e comparando com os itens a) a d) anteriores, pode-se ob-

servar que:  

a) a demanda por serviços de manutenção depende da característica, se preventi-

va ou corretiva, e da urgência de execução, dependendo da criticidade do obje-

to da manutenção, quer seja do ponto do processo de serviço do contratante ou 

por força dos contratos; além da criticidade do processo, cuja urgência é in-

trínseca, os contratos entre o provedor e o cliente final podem gerar demandas 

ao prestador de serviço de manutenção, mesmo não impactando em risco para 

o processo de serviço; serviços de manutenção corretiva são responsivos; 

b) lotes: o conceito pode ser aplicado à manutenção preventiva, e pode beneficiar 

o planejamento do terceirizado; 

c) o conceito dificilmente poderia ser aplicado diretamente a serviços, por sua 

perecibilidade característica; 

d) o fornecedor de serviços de manutenção pode ser tentado a proceder desta 

forma nos períodos em que há uma aceleração da demanda, superior à sua ca-

pacidade de ampliar e treinar as equipes; enquadra-se na situação estudada por 

Akkermans e Vos (2003).  

 

Anderson e Morrice (2000) apontam que as cadeias de serviço se comportam de 

forma diferente das de suprimento de produtos. Assim, argumentam que o Jogo da Cerveja13, 

que ajuda a entender o efeito chicote e as medidas mitigadoras de suas conseqüências nas ca-

deias de suprimento de produtos, não se aplica às de serviço, e propõem um jogo que ajuda a 

entender as medidas para reduzir as filas de espera14 nas cadeias de serviços. 

 

Akkermans e Vos (2003) descrevem uma cadeia capacitada de suprimento de 

serviços no setor telefônico, constituída, no caso, por vendas, provisão (do serviço), instalação 

                                                 
12 backlog 
13 para uma explicação detalhada do jogo da cerveja, ver Senge (1990)  
14 backlogs 
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e cobrança. Apesar de que estes quatro estágios funcionais eram desempenhados, no caso, no 

âmbito interno da mesma companhia, foram tratados como se fossem quatro diferentes ‘com-

panhias’, organizadas como uma cadeia de suprimentos. 

Akkermans e Vos (2003) confirmaram a amplificação da sobrecarga de trabalho a 

montante da cadeia. Ressaltam que a amplificação da sobrecarga de trabalho deveria ser uma 

medida mais adequada para estudar as ineficiências das cadeias de serviço do que os níveis de 

estoque. Uma das descobertas de seu trabalho foi a identificação de uma nova causa da ampli-

ficação: a interação de sobrecargas de trabalho com a redução da qualidade do processo, 

originando mais sobrecarga de trabalho e conseqüente perda de qualidade e aumento do 

retrabalho. O aumento de custo e a perda de produtividade retro alimentam o círculo vicioso: 
À medida que os funcionários tentavam processar mais ordens por unidade de tempo, 
eles tipicamente cometiam mais erros e corrigiam um número menor de falhas. Isto le-
vava a um aumento do retrabalho, que por sua vez levava ao aumento da sobrecarga de 
trabalho, que provocava ainda mais erros etc. Além disso, os erros cometidos a mon-
tante se propagavam para jusante para estágios subseqüentes do processo, criando ní-
veis de erro ainda maiores, mais retrabalho e conseqüentemente aumento da carga de 
trabalho também naquele estágio. (AKKERMANS; VOS, 2003, p. 214, tradução nos-
sa) 

2.1.4 Cadeia de serviços e terceirização 

A própria definição de serviços parece relacionar-se com o conceito de terceiriza-

ção. Alguém compra um serviço de outro por causa de sua complexidade ou especialização, 

ou por comodidade, custo ou eficiência. Serviço pressupõe uma execução externa ao processo 

produtivo. Mesmo a expressão serviços internos denota atividades realizadas por uma unidade 

que atende a outras unidades ou setores da empresa verticalizada.  

Beaumont (2006) destaca que o crescimento da terceirização deve-se em grande 

parte à expansão da tecnologia da informação, que permite que dados sejam transmitidos de 

forma rápida e com custo marginal irrelevante, independente da distância. Aponta ainda como 

razões para o crescimento da popularidade do uso da terceirização de serviços: 

a) redução de custos e melhoria da qualidade do serviço: estes fatores seriam de-

rivados das economias de escala (por exemplo: rodar a folha de pagamento de 

diversas empresas), da diminuição de custos de mão de obra e do apoio nas 

competências e na experiência do terceirizado; 
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b) minimização de riscos: contratar (comprar) os serviços a preço fixo por tran-

sação minimiza o risco financeiro; 

c) foco nas competências centrais: terceirizar atividades não-centrais libera a 

empresa para investir seus recursos sem distrações15 

 

Mas aponta ainda desvantagens da terceirização, entre outras, a perda de vanta-

gens competitivas, a ameaça à confidencialidade, os problemas de transferência de atividades 

ao terceiro e as diferenças culturais entre empresa e terceirizado.  

Se nos anos 90 a terceirização se concentrava em funcionalidades “non-core”, a-

tualmente podem ser encontradas iniciativas que, diferentemente das “tradicionais”, se justifi-

cam por razões mais próximas aos fundamentos do negócio. Linder (2004a) realizou uma 

pesquisa com mais de duzentos executivos ao redor do mundo, tanto do setor privado quanto 

do setor público a respeito de suas iniciativas de terceirização. Destas identificou vinte como 

sendo terceirização transformacional classificadas em quatro grupos: 

a) startup acelerado: terceirizar para alavancar o crescimento rápido; 

b) caminho de crescimento: terceirizar para acertar um processo chave para o 

crescimento; 

c) catalisador da mudança: terceirizar para sinalizar mudanças mais amplas e fo-

calizar em adicionar valor; 

d) renovação radical: terceirizar para aprimorar radicalmente capabilidades ope-

racionais centrais. 

2.2 Fatores intervenientes na coordenação 

A seguir são apresentados fatores que influenciam os resultados práticos dos ar-

ranjos entre empresas na busca de melhor coordenação e que têm papel relevante nos itens 

seguintes, os arranjos entre empresas e mecanismos de coordenação.  

                                                 
15  Beaumont (2006) coloca uma questão delicada: “mas como definir competências centrais?” 
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2.2.1 Racionalidade limitada 

Vale aqui ressaltar que o Jogo da Cerveja desenvolvido pelo Massachusetts Insti-

tute of Technology (MIT) em 1960, é destacado por Senge (1990) para apontar “as deficiên-

cias de aprendizagem em ação” e que “os problemas se originam mais na maneira de pensar e 

interagir do que nas peculiaridades da estrutura e da política da organização” (SENGE, 1990, 

p. 37).  

Uma avaliação semelhante havia sido feita por Sterman (1989) ao estudar o com-

portamento de participantes do Jogo da Cerveja, quando concluiu que: 
A análise revela (...) percepções distorcidas do feedback (...). Em particular, os sujeitos 
são insensíveis à presença de feedback do ambiente às suas próprias decisões, subesti-
mam o atraso entre ação e resposta, e falham em considerar as ações de controle que 
foram iniciadas, mas ainda não surtiram efeito. (...)  
A equivocada (...) atribuição da dinâmica a variáveis exógenas, afasta seus esforços 
normativos do ponto de alta alavancagem no sistema (a política de gerenciamento de 
estoques) e direciona estes esforços a antecipar e reagir a choques externos. Enquanto 
melhores previsões deveriam ajudar, os resultados mostram claramente que a origem 
da dinâmica e a habilidade de melhorar a performance residem na política que cada 
indivíduo utiliza para gerenciar o sistema e não no ambiente externo. Mesmo uma 
previsão perfeita não impedirá o administrador que ignorar a cadeia de supri-
mento de comprar em excesso. (STERMAN, 1989, p.10 e p. 23, tradução e grifo 
nossos) 

2.2.2 Fator “Pessoas” 

Ao contrário do que muitos pensam, a TI não responde todos os problemas de co-

ordenação da cadeia, segundo Fawcett, Magnan e McCarter (2005), que afirmam ainda ser a 

gestão de pessoas crucial para a integração da cadeia de suprimento. Afirmam também que 

esta gestão pode ser implementada através da cultura, o que, aliás, vai ao encontro do preco-

nizado por Senge (1990) ao defender o conceito das ‘organizações que aprendem’. 

2.2.3 Teoria dos Jogos 

Desenvolvida a partir do trabalho do matemático Von Neumann, a teoria dos jo-

gos inicialmente abordava situações de conflito ‘puro’, os jogos de soma-zero, nos quais os 
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incentivos para colaboração eram virtualmente inexistentes e comportamentos de interesse 

próprio deviam ser otimizados.  

Sempre que as firmas considerarem a possibilidade de enganar, cada uma vai 

comparar o aumento inicial de lucros que resulta de enganar com a redução futura de lucros 

por causa da retaliação das outras firmas (STIGLITZ; WALSH, 2003).  

Contudo, nos jogos de soma-diferente-de-zero, como o dilema do prisioneiro, 

demonstra-se que o interesse próprio nem sempre leva ao melhor resultado final, mas o com-

portamento colaborativo pode emergir da interação de agentes não-cooperativos em um ambi-

ente sem uma autoridade central, desde que exista a possibilidade de que eles possam se reen-

contrar no futuro (FAULKNER; DE ROND, 2000). 

2.2.4 Relação Agente-Principal 

Há uma considerável possibilidade de comportamento oportunístico por parte dos 

fornecedores de serviço, conhecido como risco moral16.  

O comprador é também identificado como o principal e o fornecedor do serviço, o 

agente que deveria executar os serviços especificados em nome do principal. De acordo com 

a teoria da agência, o agente funciona em seu próprio interesse e é estimulado a desempenhar 

em uma ou outra direção dependendo dos incentivos contidos no contrato (MILGROM; RO-

BERTS, 1992).  O fornecedor de serviços pode, em seu próprio benefício e visando melhorar 

seu resultado financeiro, omitir informação ao comprador, como a indisponibilidade de certos 

equipamentos ou profissionais que poderiam gerar melhores resultados ao principal.  

Outra fonte de situações que podem favorecer (ou o comprador) é a falta de acor-

dos de nível de serviço claros. Dependendo do modelo de contratação, o fornecedor pode con-

tinuar a expandir o escopo do trabalho necessário à medida que ‘encontra mais problemas’. É 

a incerteza na demanda, no escopo ou nos níveis de serviço, que torna a cadeia difícil de ge-

renciar. Ainda assim, as empresas repetidas vezes caem na mesma armadilha e se colocam 

indefesas frente a contratos com escopos indefinidos ou mal especificados (ELLRAM; TATE; 

BILLINGTON, 2004). Trazendo o conceito das cinco forças de Porter (2008) do âmbito de 

                                                 
16 moral hazard: conceito originado na indústria de seguros para definir uma mudança de comportamento resultante da contrata-

ção de determinado tipo de cobertura (MILGROM; ROBERTS, 1992) 
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setores industriais para o âmbito focalizado de um contrato, e ainda o conceito de assimetria 

de informação (MILGROM; ROBERTS, 1992) pode-se dizer que por outro lado a incerteza 

pode prejudicar o fornecedor de serviços, caso definições vagas possam permitir um compor-

tamento oportunista ao serem interpretadas de maneira muito ampla pelo comprador, quando 

seu poder de pressão for desproporcionalmente superior. 

2.3 A evolução do conceito de cooperação: Arranjos entre empresas 

2.3.1 Rede de valor adicionado 

A partir da Teoria dos Jogos, Brandenburger e Nalebuff (1996) desenvolveram o 

modelo VAN-PARTS17 de análise da rede de valor adicionado composto por duas dimensões, 

conforme a Figura 3-3. A VAN, ou rede de valor adicionado, inclui a figura dos complemen-

tadores e reconhece que até competidores podem adicionar valor à empresa.  

 

Enquanto o modelo das cinco forças (PORTER, 1979 e _____, 2008) foi desen-

volvido no âmbito de setores industriais como um todo, o modelo VAN-PARTS (BRAN-

DENBURGER; NALEBUFF, 1996) focaliza uma empresa e suas fontes de valor adicionado. 

 

No modelo de análise define-se complementadores como: “O ator B é comple-

mentador do ator A se os clientes de A reconhecem mais valor no produto de A quando eles 

também têm o produto de B, do que quando têm apenas o produto de A”.   

Segundo o modelo, a Rede de Valor revela duas simetrias fundamentais. Na di-

mensão vertical, fornecedores e clientes desempenham papéis simétricos:  

                                                 
17 VAN (Value Added Network) = Rede de Valor Adicionado; PARTS (Players = Jogadores; Added Value = Valor Adicionado; 

Rules = Regras; Tactics = Táticas; Scope = Escopo) 
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Figura 2-2 – Rede de valor adicionado segundo Brandenburger e Nalebuff (1996) 

 

A cooperação entre a empresa e o fornecedor é apontada como uma fonte de com-

plementaridade: 
“esta simetria nem sempre é reconhecida pelas pessoas. Enquanto o conceito de escu-
tar o cliente tornou-se um lugar comum, o mesmo não acontece quando se trata dos 
fornecedores (...) Apenas recentemente as pessoas começaram a reconhecer que traba-
lhar com fornecedores é tão valioso quanto ouvir os clientes”. (Nalebuff; Brandenbur-
ger, 1996; grifo nosso) 

 

Aplicando este modelo à cadeia de serviços, se poderia definir complementadores 

como: “O ator B é complementador do ator A se os clientes de A reconhecem mais valor no 

serviço quando eles também têm o serviço de B, do que quando têm apenas o serviço de A”.  

Este ponto de vista, todavia, é o do cliente final. Alterando para a cadeia de serviços, e para a 

perspectiva do contratante, a definição poderia ser expressa como: “O ator B é complementa-

dor do ator A se A obtém maior valor por seus serviços quando também conta com o serviço 

de B”. 

2.3.2 Empresas em rede 

Castells (1999) considera que a revolução tecnológica concentrada na tecnologia 

da informação cujo fluxo permeou, influenciou e foi influenciada pelas grandes mudanças 

geopolíticas do fim do século XX, começou uma profunda remodelação da própria estrutura 

do capitalismo.  Esta reestruturação do capitalismo caracteriza-se por “maior flexibilidade de 

gerenciamento, descentralização das empresas e sua organização em redes, tanto interna-

mente como em suas relações com outras empresas” (CASTELLS, 1999, p. 39, grifo nosso).  
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Ao analisar as transformações organizacionais ocorridas no âmbito desta reestru-

turação, Castells (1999) consolida diversas abordagens em quatro pontos fundamentais: 
1. (...) de meados dos anos 70 em diante, há uma divisão importante na organização da 
produção e dos mercados na economia global; 
2. As transformações organizacionais interagiram com a difusão da tecnologia da in-
formação, mas em geral eram independentes e precederam esta difusão nas empresas 
comerciais; 
3. O objetivo principal das transformações organizacionais (...) era lidar com as incer-
tezas geradas pelo ritmo veloz das mudanças (...), aumentando a flexibilidade em pro-
dução, gerenciamento e marketing; 
4. Muitas transformações organizacionais visavam redefinir processos (...), introduzin-
do o conceito de “produção enxuta” com o objetivo de economizar mão de obra medi-
ante a automação de trabalhos, eliminação de tarefas e supressão de camadas adminis-
trativas (CASTELLS, 1999, p.210-211) 

 

Child, Faulkner e Tallman (2005) propõem a classificação das redes em duas ca-

tegorias distintas. A primeira, a rede dominada, onde uma empresa mantém relações bilaterais 

com um número de empresas menores, e a segunda, a rede igualitária na qual um número de 

empresas desenvolve relações próximas com cada uma das outras e trabalha em conjunto em 

diversas configurações, em uma variedade de projetos.  Apresentam uma taxonomia em fun-

ção do nível de integração, conforme a Figura 3-2, a seguir: 

 

  
Figura 2-3 – Arranjos cooperativos em função do nível de integração 

Fonte: Child et al. (2005)  
 

Consideram ainda que as relações entre empresas em redes são estáveis e podem 

desempenhar as mesmas funções de coordenação e desenvolvimento que as relações intra-

empresas.  
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Os objetivos que estimulam a criação e desenvolvimento das redes seriam:  

a) reduzir a incerteza;  

b) ganhar flexibilidade; 

c) ganhar capacidade;  

d) ganhar velocidade; 

e) conseguir recursos e habilidades que a própria companhia não possui; 

f) conseguir informação. 

 

Outras formas de flexibilidade organizacional são identificadas por Castells 

(1999), ambas dependentes da disponibilidade de tecnologia:  

a) modelo de redes multidirecionais: adotado por empresas de pequeno e médio 

porte; 

b) modelo de licenciamento e terceirização de produção sob o controle de uma 

grande empresa. 

 

Finalmente, a definição de Castells (1999) para o que seria uma empresa em rede: 

“aquela forma específica de empresa cujo sistema de meios é constituído pela intersecção de 

sistemas autônomos de objetivos” (CASTELLS, 1999, p.210-211).  O desempenho de deter-

minada rede dependerá de dois de seus atributos fundamentais: conectividade e coerência. O 

primeiro é a capacidade estrutural de comunicação entre seus componentes, e o segundo, o 

alinhamento de interesses entre os objetivos da rede e de seus componentes18. 

 

Por sua vez, Ernst19 (1994 apud CASTELLS, 1999)20 acredita que a maioria das 

atividades econômicas nos setores mais importantes é organizada em cinco diferentes tipos de 

redes: 

a) redes de fornecedores: incluem subcontratação21, acordos OEM/ODM22entre 

a empresa focal e seus fornecedores de insumos; 

                                                 
18 grifo nosso. 
19 ERNST, Dieter. Inter-Firms Networks and Market Structure: Driving Forces, Barriers and Patterns of Control. Berkeley, CA: 

University of California. Trabalho de Pesquisa (BRIE), 1994.  
20 foi feito contato direto com o autor solicitando o texto referenciado, mas nem assim foi possível localizá-lo. 
21 grifo nosso. 
22 OEM = fabricação do equipamento original; ODM = fabricação do projeto original. 



 

 

35

b) redes de produtores: para ganhar escala em termos de capacidade de produ-

ção, recursos humanos e financeiros, ou atuação geográfica;  

c) redes de clientes: encadeamentos entre indústrias, canais e distribuidores, re-

vendedores (com agregação de valor) e usuários finais;  

d) coalizões-padrão: para a imposição de tecnologias proprietárias ou padrões de 

interface; 

e) redes de cooperação tecnológica: facilitam a aquisição de tecnologia, capaci-

tação ou desenvolvimento de processos, permitindo acesso compartilhado a 

conhecimentos científicos genéricos e de P&D.  

2.3.3 Parcerias e Alianças 

A colaboração através de parcerias e alianças estratégicas permite às empresas ex-

plorar algum tipo de sinergia com o objetivo de alcançar maiores receitas ou menores custos, 

segundo os modelos baseados nos custos de transação. Uma alternativa a este modelo, que 

vem sendo usada é a visão baseada em recursos. A maior atenção em temas como inovação e 

aprendizagem, cada vez mais importantes, pode oferecer um melhor entendimento sobre 

quando vale à pena colaborar ao invés de competir (MADHOK, 2000).   

Mesmo quando resolvem cooperar, as empresas se submetem a tensões associadas 

a motivações antagônicas. Se num primeiro estágio colaboram para ampliar o tamanho do 

bolo, competem em seguida para dividi-lo. Para expressar esta situação ambígua em que se 

encontram duas empresas que se propõe a algum tipo de aliança ou parceria, Brandenburger e 

Nalebuff (1996) cunharam o termo coopetição23. No âmbito do mercado, ou seja, no ambiente 

externo ao acordo as empresa cooperam, especialmente na fase inicial quando interagem para 

formar uma aliança, mas no âmbito interno, especialmente na fase seguinte, quando interagem 

para a entrega do objeto da aliança, podem passar a competir diretamente. O equilíbrio entre 

estes dois movimentos é sensível e complexo. 

                                                 
23 coopetition 
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2.3.4 Alguns modelos de arranjos vigentes 

2.3.4.1 Planejamento, Previsão e Reabastecimento Colaborativo (CPFR) 

Skjoett-Larsen, Thernøe e Andresen (2003) apresentam um quadro de referência 

teórico para analisar a colaboração inter-organizacional e sugerem que o CPFR24 deve ser 

encarado como uma abordagem geral para a coordenação de processos entre os participantes 

de uma cadeia de suprimentos. A implementação deste modelo teria um efeito na organização 

e em seus colaboradores. Para obter sucesso em sua implantação, a organização deverá mudar 

de orientada para o produto para orientada para o mercado. 

2.3.4.2 Resposta Eficiente ao Consumidor (ECR) 25 

O mecanismo ECR, desenvolvido nos Estados Unidos para coordenar e incentivar 

a colaboração nas cadeias de suprimento, busca integrar os componentes individuais da cadei-

ra em um circuito unificado e, apesar de não ter sido desenhado primariamente com esta fina-

lidade, pode ser considerado como um mecanismo eficiente de custo, segundo LaLonde e 

Pohlen (1996).  

A estratégia do ECR inclui duas fases: 

a) Fase I – Melhores Práticas de Reposição Eficiente: nesta fase é preconizada a 

automatização de interfaces que ocorrem na cadeia, com a eliminação do pro-

cessamento manual de pedidos e faturas, erros de preenchimento de formulá-

rios e estoque.  

b) Fase II – Reposição Eficiente, desenvolvida sobre a base automatizada da Fase 

I, busca integrar os ciclos de reposição do distribuidor e do fornecedor em um 

único ciclo, resultando em previsões mais acuradas, alocação dinâmica e 

cross-docking. 

                                                 
24 Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment 
25 Efficient Consumer Response 
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2.3.4.3 Associação de Ação Coletiva (AAC) 

Maita (2005) estudando o caso da rede da construção civil no Brasil propõe uma 

diferenciação entre as Redes de Suprimentos Complexas e as Cadeias de Suprimentos, consi-

derando que na primeira não é personificada a figura de um gestor, o que certamente acontece 

na segunda, dando origem aos relacionamentos diádicos. Conclui que: 
... não há coordenação nem gestão ... no ... sentido ... (encontrado em) uma ... empresa 
integrada verticalmente. Entretanto ... também não estão totalmente desgovernadas... 
Especificamente as AACs realizam um trabalho relevante para coordenar esforços co-
letivos. (MAITA, 2005, p. 88) 
 

2.4 Mecanismos de coordenação 

Pode-se prever que diante de uma demanda imprevisível, o varejista, na ponta da 

cadeia de distribuição próxima ao cliente, tende a comprar produtos abaixo do ponto de má-

xima eficiência. No momento em que o varejista tem que enviar seu pedido de ‘roupas da 

estação’, por exemplo, ao distribuidor de roupas, terá a tendência de comprar uma quantidade 

abaixo de sua previsão de vendas, para evitar o ‘encalhe’. Para que ele não tenha receio de 

colocar pedidos maiores, superiores ou próximos de sua previsão de vendas, ele precisará de 

incentivos por parte do distribuidor (ou do fabricante). Pode-se perceber uma mudança do 

enfoque no trabalho de Cachon (2003) em relação a um estudo anterior, de sua co-autoria 

(CACHON; LARIVIERE, 2001). A tentativa de assegurar o suprimento através do comparti-

lhamento de previsões de demanda evoluiu para uma perspectiva de coordenar a cadeia atra-

vés de contratos. Já Cachon e Lariviere (2005) revisitam a questão da coordenação da cadeia 

de suprimentos por contratos, aprofundando para contratos incentivados26 de compartilha-

mento de receita27. 

Katok, Thomas e Davis (2007) estudaram os acordos de nível de serviço de esto-

que28, 29 como mecanismo de coordenação da cadeia. Katok e Wu (2006) desenvolveram estu-

                                                 
26  para aprofundar a questão da coordenação através de contratos, por favor, consulte (MILGROM; ROBERTS, 1992, LAF-

FONT; TIROLE, 1988) 
27  revenue sharing 
28 acordos de nível de serviço (ANS), do inglês service level agreements (SLA) são mecanismos amplamente utilizados nas 

contratações de TI. 
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dos de laboratório sobre o ‘problema do jornaleiro’. O ‘problema do jornaleiro’ explora as 

características dos produtos perecíveis: o varejista compra pelo preço do atacado e revende 

com lucro, porém, seus artigos devem ser vendidos até um determinado momento. Depois 

deste prazo a mercadoria ‘encalha’ e o valor cai a um nível muito inferior ao pago pelo vare-

jista. Como os jornais nas mãos do jornaleiro, que tem que vendê-los, todos, no mesmo dia, 

sob pena de arcar com o ‘encalhe’ (KATOK; WU, 2006). 

Por sua característica de perecibilidade, a cadeia de serviços apresenta problemas 

semelhantes, mas ainda mais graves que o do jornaleiro, pois não há, no caso dos serviços, 

valor de ‘encalhe’. Os assentos de um avião, os quartos de um hotel ou os leitos de um hospi-

tal (exemplos clássicos da perecibilidade) se não forem utilizados naquele dia, não têm valor 

residual ou de encalhe, não podem ser ‘devolvidos’ ou ‘estocados’ e representam apenas cus-

tos irreversíveis. Se a capacidade de uma empresa de consultoria ou de serviços não for usada 

no período em que estiver disponível, também não terá valor e, por não poder ser estocada, os 

custos incorridos se tornarão irreversíveis. 

2.4.1 Acordos de Nível de Serviço (ANSs) 

Os ANSs, amplamente utilizados no setor de tecnologia da informação (TI), co-

meçam a ser generalizados como ferramenta de gestão da cadeia de serviços. 

Abrahão e Figueiredo (2005) ao estudar modelos de contratação de prestadores de 

serviços logísticos, consideram ainda que os ANSs podem funcionar de forma complementar 

aos diversos modelos descritos no item 2.4.4. 

Beaumont (2006) aponta os ANSs como uma ferramenta de gestão fundamental 

para a gestão de processos de serviços terceirizados, e sugere que a razão para a expansão do 

uso deste mecanismo no contexto da terceirização de TI, deve-se a quatro fatores:  

                                                                                                                                                         
29  para uma referência de aplicação de ANS dentro dos ministérios e entre ministérios na Inglaterra, como mecanismo de coor-

denação, ver (COOMBS; EVANS, 2000); a lei não permite que a Coroa Britânica seja processada por alguma falha em seu 
desempenho. Os ANSs tiveram uma grande impulsão na Inglaterra quando o regime de contabilidade governamental foi alte-
rado para Regime de Competência (COOMBS; EVANS, 2000). OBS: no Brasil, a contabilidade pública é realizada em um 
regime misto: receitas são contabilizadas em regime de caixa e despesas em regime de competência 
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a) é educativo, pois o cliente é forçado a entender a relação custo benefício de 

suas necessidades, pois quanto mais exigentes forem suas demandas, maior 

custo ele terá; 

b) provoca uma confrontação as atividades funcionais estão sendo realizadas por 

hábito, sem preocupação com eficiência; 

c) força as organizações a reconhecerem a escassez dos recursos de TI; e 

d) obriga a definir os requerimentos e o método para medir a performance do ter-

ceirizado. 

2.4.2 Contratos Incentivados e Medidas de Performance 

Os mecanismos de coordenação em uma relação diádica buscam alinhar o esforço 

do contratado (agente) aos objetivos do contratante (principal), mediante a aplicação de re-

gras de reconhecimento, por exemplo, através da forma como a remuneração é estabelecida, e 

não através de imposições contratuais. Segundo os conceitos expostos por Milgrom e Roberts 

(1992) quando tratam das questões de moral hazard, compartilhamento de risco e contratos 

incentivados, imposições contratuais não alinhadas aos esforços e resultados podem dar ori-

gem a comportamentos por parte do agente que, buscando seu melhor interesse, age contrari-

amente às expectativas do principal. 

Entre os elementos relevantes para a coordenação, além do binômio remuneração 

x performance encontra-se o compartilhamento de riscos. Milgrom e Roberts (1992) citando 

como exemplo uma empresa estruturada em divisões, explicam que o presidente tem menor 

aversão ao risco em relação a um determinado projeto que o chefe da divisão responsável pelo 

projeto, pois este último tem sob sua responsabilidade um número menor de projetos e, por-

tanto, uma maior concentração de risco. O chefe de divisão poderia, devido à sua maior aver-

são ao risco, adotar linhas de ação divergentes das da empresa ao procurar preservar seu me-

lhor interesse. 

Baker (1992) examina as características de contratos incentivados concluindo que 

o formato do contrato ótimo depende da relação entre a medida de performance utilizada e o 

objetivo do principal. 
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2.4.2.1 Efeito catraca  

Laffont e Tirole (1988) estudaram um modelo simples da relação principal/agente 

em dois períodos consecutivos. O principal oferece um esquema de incentivo baseado em 

medidas de performance sobre o comportamento, que a rigor não conhece, do agente, o que 

caracteriza a assimetria de informação sobre a capacidade do agente, que é quem tem mais 

informação sobre sua própria habilidade. 

Levando em conta os resultados do primeiro período, o principal atualiza para o 

segundo período o mecanismo de incentivo, impondo condições mais difíceis, e o agente tem 

a liberdade de escolher se aceita as novas condições, ou se desiste.  

O tema central é o efeito catraca30 que leva, caso o agente tenha flexibilidade para 

tal, a um represamento de serviços no primeiro período, pela antecipação de que haverá uma 

condição mais severa no segundo período, e que será definida a partir do resultado do primei-

ro período. O contratado represa serviços e já entra no segundo período com um ‘estoque’ de 

partida e sofre menos os efeitos da ‘catraca’ que lhe é imposta. 

2.4.3 Pacote de serviços x contrato de performance em serviços de manutenção 

É comum o uso de contratos de ‘pacote de serviços’ para especificar o escopo e as 

políticas de manutenção desejadas, e ao mesmo tempo, definir a estrutura de pagamentos uti-

lizada para remunerar o terceirizado. Todavia um contrato deste tipo encaixa na categoria de 

‘contrato de (compra de) serviço’, no qual o terceirizado não encontra incentivo para melhorar 

a performance. Conseqüentemente, um contrato desejável de manutenção deveria não apenas 

permitir a coordenação, mas oferecer um incentivo para o terceirizado perseguir a eficácia e 

eficiência de custos (TARAKCI et al., 2006).  

Tarakci, Tang et al. (2006) estudaram três tipos de contratos de terceirização da 

manutenção, buscando a otimização da cadeia: 

a) contratos subsidiados, ou de custos compartilhados (CC), nos quais a empresa 

subsidia uma parte dos custos;  

                                                 
3030 ratchet effect 
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b) pagamento de bônus conforme o tempo de funcionamento efetivo do processo 

(BT), descontando-se os tempos de parada para MP e MC31; e 

c) pagamento de bônus conforme o funcionamento efetivo do processo apenas 

quando este ultrapassa uma meta (BTM), ou seja, um tempo mínino pré-

determinado. 

 

Sua análise mostrou que o primeiro (CC) sempre leva a uma posição ganha-ganha 

de coordenação, com a característica de distribuir o lucro extra arbitrariamente entre as partes. 

O contrato também dá incentivos para melhorias tanto do processo produtivo por parte da 

empresa, quanto para a capabilidade do terceirizado, mas a coordenação do canal pode não ser 

alcançada após a melhora do sistema sob as mesmas condições do contrato estabelecidas para 

as condições originais. Já o segundo (BT) permite a otimização da cadeia, mas não consegue 

uma coordenação ganha-ganha, pois requer que a empresa entregue toda a receita adicional ao 

terceirizado, o que torna o modelo não indicado. 

Finalmente, o contrato com bônus por tempo e meta (BTM) é similar ao segundo 

método, apenas estabelecendo que o bônus só seja pago a partir de uma meta predeterminada. 

Desta forma, a cadeia de serviço sempre poderá alcançar a coordenação ganha-ganha. Os au-

tores provam por meio de um modelo matemático e de exemplos numéricos que: 

a) a possibilidade de ocorrência desta situação existe sempre; 

b) a estrutura de incentivos encoraja o terceirizado a desenvolver suas capabili-

dades;  

c) o modelo induz a que as mudanças realizadas pelo terceirizado nas políticas de 

manutenção levem à maximização do lucro na cadeia para o sistema melhora-

do. 

 

                                                 
31 MP = Manutenção Preventiva; MC = Manutenção Corretiva. 
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2.4.4 Pacote de serviços x contrato de performance em serviços de logística 

Abrahão e Figueiredo (2005) afirmam que as atribuições de um modelo de remu-

neração de um prestador de serviços logísticos (PSL) terceirizado são: promover o comparti-

lhamento do risco da operação, estimular a eficiência em custos e garantir o nível de serviço 

acordado. Analisam ainda alguns formatos de contratação de PSLs: 

a) contratos a custos mais remuneração fixa ou percentual, nos quais os custos 

são reembolsados e uma taxa de administração é paga ao PSL; 

a) contratos a preço fixo, nos quais o PSL é remunerado por preços unitários, e 

as quantidades de serviço são fixadas em determinado período de tempo; 

b) contratos baseados em remuneração de custos mais incentivos, onde os custos 

que excederem ao planejado são rateados entre contratante e contratada; 

c) contratos a preço fixo com incentivos, onde os custos que excederem a uma 

estimativa inicial são rateados. 

 

Cada um dos formatos possui vantagens e desvantagens e embute diferentes con-

siderações e precificação do risco. Nos contratos a preços unitários (preço fixo), há um incen-

tivo para o PSL incorporar sua estimativa de risco aos preços ofertados. Como o risco é difícil 

de prever os preços podem ser majorados, aumentado o custo para a cadeia. Se a concorrência 

for muito acirrada, a tendência é que o PSL dê descontos excessivos, aumentando sua exposi-

ção ao risco, criando-se um incentivo para que tente cortar custos a ponto de comprometer a 

qualidade. 

2.4.5 Pacote de serviços x contrato de performance em serviços de água e esgoto 

O direcionador no desenho de um contrato de serviço baseado em performance 

para a redução perdas de água deve ser o estabelecimento de incentivos que encorajem o con-

tratado a obter resultados mais eficientes em custo e a alocação apropriada de risco entre as 

partes. Entre as lições aprendidas nos casos de recuperação de créditos vencidos e de perdas 

de água em várias países, revistos por Kindom et. al (2006), estão: 
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a) permitir suficiente flexibilidade ao contratado, para que este defina metas a-

propriadas e realistas e ao mesmo tempo limitar ao máximo o repasse de cus-

tos ao contratante.  

b) um elemento fundamental do desenho é o nível de risco da performance a ser 

transferido ao contratado (isto é, que parte da remuneração é paga através de 

incentivos em contraposição a pagamentos fixos). Isto está ligado ao nível de 

risco que o contratado está disposto a assumir; nos casos analisados por Kin-

dom et. al (2006) apenas parte das receitas do contratado era paga por incenti-

vos variáveis.  

 

Ainda segundo Kingdom, Liemberger e Marin (2006), no contexto da maioria das 

utilities de água e esgoto nos países em desenvolvimento, o desafio seria: por um lado encon-

trar o equilíbrio entre a confiança na obtenção de resultados e, por outro lado, a transferência 

custo-eficiente de risco ao contratado.  

2.5 Quadro de referência dos fatores de desenho de contratos de performance 

Na literatura estudada são apontados diversos fatores que contribuem para que um 

contrato de performance seja bem desenhado. Os fatores identificados são relacionados a se-

guir e sintetizados no Quadro 2-3 – Quadro de Referência dos fatores de desenho de contratos 

de performance apontados pela literatura: 

 

a) O contrato de performance deve favorecer a coordenação a partir das 

condições de remuneração, procurando alinhar as utilidades do agente e do 

principal. (TARAKCI et al., 2006), (LAFFONT; TIROLE, 1988), (MIL-

GROM e ROBERTS;1992) e (BAKER, 1992). Conforme apontado pelos au-

tores citados, a vantagem para o contratante de obter a coordenação através do 

contrato de performance é reduzir, ou mesmo eliminar, custos de coordenação. 

Com o perfeito alinhamento de interesses, não é necessário ‘fiscalizar’ o con-

tratado, pois este está em busca de maximizar valor para si e, como conse-

qüência, Valor para o contratante. Não atender a este fator significa para o 
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principal assumir maiores custos de coordenação e, na prática, a necessidade 

de fiscalizar o trabalho do contratado, pois este poderá ser incentivado a per-

seguir interesses conflitantes com os do principal. 

 

b) O sistema de remuneração deve alinhar o interesse (ou de uma medida de 

performance) do principal e do agente (LAFFONT; TIROLE, 1988, MIL-

GROM; ROBERTS, 1992 e BAKER, 1992), procurando minimizar a assime-

tria de informação (BAKER, 1992). A simples definição da medida de per-

formance, por si só não garante o fator anterior (a), o alinhamento de interes-

ses. 

 

c) O contrato deve ser desenhado de tal forma que os gestores da contratada 

tenham possibilidade de atuar para acomodar ou reduzir a variabilidade 

(FREI, 2006; KINGDOM; LIEMBERGER; MARIN, 2006 e AKKERMANS; 

VOS, 2003) respeitando-se a perecibilidade característica dos serviços (AK-

KERMANS; VOS, 2003). A questão relacionada a este fator é que se o contra-

tado não tiver gestão sobre a variabilidade, com alguma autonomia sobre a 

gestão da programação e logística do serviço, poderá ser obrigado a super-

dimensionar seus recursos e sofrer as conseqüências da ociosidade eventual 

dos mesmos. Nestas condições exigirá remuneração mais alta, ou se contenta-

rá com um nível de performance que não pressione tanto seus custos. Conse-

qüentemente, o resultado do contratante será prejudicado. 

 

d) A forma de remuneração da contratada deve ao mesmo tempo oferecer 

incentivos à sua máxima performance e emitir sinais educativos ao con-

tratante sobre a relação custo benefício de suas necessidades ou expectati-

vas, no sentido de que quanto mais exigentes forem suas demandas, maior 

custo ele terá, como apontado por Beaumont ( 2006) ao estudar os acordos de 

nível de serviço. Este fator diz respeito à necessidade de incentivos compen-

sadores para níveis de performances mais difíceis de atingir. O problema para 

o contratante reside no fato de que se o contratado identifica que não terá pos-

sibilidade de atender às expectativas do principal sem aumento de seus custos, 

empenhará esforços para ‘alterar a regra do jogo’ dando origem a custos de 
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administração, paralisações etc., serviços adicionais não previstos, ou seja, ge-

rará custos de coordenação para o contratante, além da performance resultante 

se situar em um nível inferior ao desejado.   

 

e) O contrato deve oferecer incentivos ao terceirizado para perseguir a efi-

cácia e eficiência de custos, sendo este remunerado por atingir resultados e 

não por realizar tarefas (TARAKCI et al., 2006) e (KINGDOM; LIEMBER-

GER; MARIN, 2006). Certos tipos de contratos fixam, por exemplo, a tecno-

logia, o número de equipes ou máquinas, não deixando ao contratado margem 

para melhoria de eficiência. 

 

f) A remuneração deve ser de simples entendimento por ambas as partes, 

como, por exemplo, a remuneração linear, onde é estabelecida uma taxa apli-

cada à medida de performance (MILGROM e ROBERTS;1992) e (KING-

DOM; LIEMBERGER; MARIN, 2006). Mesmo que a remuneração não seja 

linear simples, mas em dois ou mais estágios, o sistema de remuneração deve 

ser simples o suficiente para que não haja dúvidas sobre sua apuração. Discus-

sões sobre a apuração dos incentivos no decorrer do contrato podem gerar cus-

tos de coordenação não desejáveis, o que justamente se espera minimizar 

quando se opta por um contrato de performance ao invés de um contrato de 

preços unitários. 

 

g) O risco deve ser adequadamente compartilhado, respeitando-se a aversão 

ao risco de cada parte, em geral proporcional à capacidade financeira, ao nú-

mero de projetos, e à especialização da contratante e da contratada. (MIL-

GROM e ROBERTS;1992) e (KINGDOM; LIEMBERGER; MARIN, 2006). 

Este fator deve ser avaliado tendo-se em conta o tipo de serviço a ser prestado, 

e o custo da transferência do risco. Novamente entra em cena a assimetria de 

informação entre contratante e contratado, pois a aversão ao risco de cada um 

pode ser estimada pelo outro, mas não conhecida de antemão, e será testada no 

processo de contratação. 
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 Fator Autores 

A O contrato de performance deve favorecer a coordenação a partir das condições de 
remuneração 

Tarakci et al. (2006) 
Laffont e Tirole (1988) 
Milgrom e Roberts (1992) 
Baker (1992) 

B O sistema de remuneração deve alinhar o interesse do principal ou de uma medida 
de performance e do agente 

Laffont e Tirole (1988) 
Milgrom e Roberts (1992) 
Baker (1992) 

C Os gestores da contratada devem ter possibilidade de atuar para acomodar ou 
reduzir a variabilidade 

Frei (2006) 
Kingdom, Liemberger e Ma-
rin (2006) 
Akkermans e Vos (2003)  

D 
A remuneração da contratada deve ao mesmo tempo oferecer incentivos à sua 
máxima performance e emitir sinais educativos ao contratante sobre a relação 
custo benefício de suas necessidades ou expectativas 

Beaumont ( 2006) 

E 
O contrato deve oferecer incentivos ao terceirizado para perseguir a eficácia e efi-
ciência de custos, sendo este remunerado por atingir resultados e não por realizar 
tarefas 

Tarakci et al. (2006) 
Kingdom, Liemberger e Ma-
rin (2006) 

F A remuneração deve ser de simples entendimento por ambas as partes 
Milgrom e Roberts (1992) 
Kingdom, Liemberger e Ma-
rin (2006) 

G O risco deve ser adequadamente compartilhado 
Milgrom e Roberts (1992) 
Kingdom, Liemberger e Ma-
rin (2006) 

 
Quadro 2-3 – Quadro de Referência dos fatores de desenho de contratos de performance apontados pela literatura 

Fonte: Elaboração própria, com base nos autores citados.  
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa proposta é de natureza exploratória (COLLIS; HUSSEY, 2005), e a 

metodologia empregada é o estudo de caso múltiplo seguindo, em linhas gerais, o desenho 

descrito por Yin (2003).  Para Yin (2003), não há diferenças significativas entre o chamado 

‘estudo de caso clássico’, isto é, de apenas um caso, e o estudo de casos múltiplos, conside-

rando esta distinção como uma opção no processo de escolha do desenho da pesquisa.  

Yin (2003) aponta para vantagens e desvantagens do estudo de caso múltiplo. A 

evidência de casos múltiplos é geralmente considerada com tendo mais peso, e o estudo como 

sendo mais robusto. De qualquer forma, afirma que: 
“... quando você tiver a opção (e os recursos), casos múltiplos podem ser preferíveis a 
casos únicos. Mesmo se você tiver um ‘estudo de dois-casos’ suas chances de desen-
volver um bom estudo de caso serão melhores que usando um estudo de caso único.” 
(YIN, 2003, p.53) 

 

Sua definição começa com o escopo de um estudo de caso: “... é uma pesquisa 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo, dentro de seu contexto, especialmente 

quando os limites entre fenômeno e contexto não são claramente evidentes” (YIN, 2003 p. 

13). 

 

A partir do estudo da literatura foram levantados fatores que, segundo os autores 

pesquisados, devem ser considerados no desenho de um contrato incentivado. Levantaram-se 

também formulações que auxiliam o desenho de incentivos. Estes elementos apóiam a análise 

dos casos visando responder a questão de pesquisa: “Contratos incentivados que vêm sendo 

utilizados para contratar empresas prestadoras de serviços estão alinhados com fatores a-

pontados na literatura?”. A lista dos fatores levantados na literatura encontra-se sintetizada 

no Quadro de Referência (Quadro 2-3). 

 

Foram então estudados oito casos, confrontando-os com o Quadro de Referência 

com apoio das formulações, sendo a unidade de análise o contrato que regula a relação contra-

tante – contratada, obtido na documentação pública dos editais de licitação correspondentes. 
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Ainda de acordo com Yin (2003), a utilização de documentação como fonte apre-

senta aspectos positivos e negativos.  Os aspectos negativos seriam:  

a) difícil recuperação 

b) escolha enviesada se a coleta de dados for incompleta;  

c) viés do autor;  

d) o acesso pode ser bloqueado. 

 

Já os aspectos positivos seriam:  

a) estável – podem ser revisados repetidamente;  

b) inconspícua – não foi criada como resultado do estudo de caso;  

c) exata – contém nomes, referências e detalhes precisos de um evento. 

 

Os aspectos negativos citados talvez aqui não se apliquem, pois os editais de lici-

tação são de domínio público, as regras de remuneração constantes dos editais são objetivas e 

mesmo que os editais não estejam disponíveis eletronicamente podem ser obtidos de outra 

forma por se tratar de documentação pública. O aspecto referente ao viés do autor sempre 

pode ser apontado, por conta da racionalidade limitada (TVERSKY; KAHNEMAN, 1986), 

talvez não na coleta dos dados, pois estes são objetivos, mas na análise dos mesmos. 

 

Eisenhardt (1989) salienta que a superposição das fases de coleta, codificação e 

análise dos dados é um importante mecanismo para refinar o processo. Argumenta ainda, que 

esta superposição pode gerar alterações e eventuais adições na coleta de dados, o que, a seu 

ver, nas pesquisas para construção de teorias é perfeitamente legítimo. Como resultado ocor-

reu um processo dinâmico e iterativo entre as etapas descritas na Figura 3-1, com resultados 

interpretados a partir da literatura, como propõem Eisenhardt (1989), Yin (2003) e Creswell 

(2003):  
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PROPOSIÇÃO 
TEÓRICA INICIAL

COMPARAÇÃO 
COM DADOS 
COLETADOS

REVISÃO DA 
PROPOSIÇÃO

COMPARAÇÃO 
COM OUTROS 

DETALHES 
COLETADOS

REVISÃO 
FUNDAMENTADA 
DA LITERATURA

 
Figura 3-1 – Interpretação dos resultados e elaboração da explanação 

Fonte: Elaboração própria, baseado em Yin (2003) 
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4 ANÁLISE E RESULTADOS DA PESQUISA 

4.1 Formulações utilizadas para apoiar a análise dos fatores de desenho 

Baker (1992) assume que o objetivo do principal, V(e,ε), não é contratável. O Va-

lor é uma função de e, que representa o esforço e as ações do agente, e de ε, um vetor de vari-

áveis aleatórias que caracterizam completamente o ‘ambiente’: 

Equação 1 )V(e,εValor =   

 

Assume, então, a existência de uma Medida de Performance, P(e,ε), que também 

é uma função das ações do agente, e das variáveis aleatórias ‘ambientais’. O principal usa a 

medida de performance em um contrato incentivado linear, que assume o formato: 

Equação 2 ),( εePbSRa +=     

 

onde: 

Ra  =  receita (remuneração) do agente 

S  =  componente fixo da remuneração do agente 

b  =  taxa de remuneração variável por unidade de performance obtida 

 

O agente firma o contrato antes de conhecer ε, mas pode escolher o esforço (as 

ações) depois de conhecer ε. Caracteriza-se a assimetria de informação no esforço e empreen-

dido pelo agente. As ações escolhidas pelo agente a partir do conhecimento das condições 

‘ambientais’, ou seja, o esforço escolhido pelo agente pode ser expresso por (BAKER, 1992): 

)e*(b,εe* =  
 

A função utilidade do principal, Up, assume a forma: 
 

   Equação 3 ),(),( εε ePbSeVU p −−=  

 

A função utilidade do agente, Ua, assume a forma: 

Equação 4 C(e)P(e,εbSUa −+= )    
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onde: 

C(e)  =  desutilidade do esforço, incluindo todos os custos de realização dos serviços, sendo 

que C´> 0 e C´´> 0, ou seja, C(e) é uma função estritamente convexa, mas que é co-

nhecida apenas pelo agente, o que caracteriza a assimetria da informação em relação 

ao principal  (LAFFONT; TIROLE, 1988).  

 

C(e) = CT (P); P=P(e)=>CT = CT(e) 

onde: 

CT (P)  = custo total para obter P, dado por: 

 )()( PCPPC MeT ×=   

sendo: 

CMe  = custo médio, que por sua vez é dado por: 

 
P

PCPC T
Me

)()( =   

 

Decompondo o custo total em custo fixo e variável, a expressão passa a: 

P
PCCPC VF

Me
)()( +

=     

ou 

P
PC

P
CPC VF

Me
)()( +=

 
 

O comportamento do custo total médio, e de seus componentes, pode ser aprecia-

do na Figura 4-1, a seguir: 

CUSTO TOTAL MEDIO  CUSTO FIXO MEDIO CUSTO VARIAVEL MEDIO

$

P

 
Figura 4-1 – Evolução do custo total médio 

FONTE: Elaboração própria 
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Uma forma que a função CV pode assumir, e que atende às condições C´>0 e 

C´´>0 é de uma expressão do tipo Weilbull, de taxas crescentes: 

 1),()( −= wekwPeCV ε    

 

onde:    

k = parâmetro de escala 

w = parâmetro de forma 

 

Adota-se w>2, de forma que o custo apresente taxas geométricas de crescimento 

em função da performance atingida. O custo total pode então ser expresso como:  

Equação 5 
1−+=+= wkwPCFCVCFCT   

 

4.2 Recomendações para o desenho de contratos de performance 

A seguir descreve-se um conjunto de recomendações, na forma de passos a serem 

seguidos para auxiliar os gestores no desenho de contratos incentivados alinhados com os 

fatores da literatura. Estes passos foram elaborados como conclusão do estudo da literatura, a 

partir do levantamento dos fatores constantes do Quadro de Referência (Quadro 2-3).  

  

a) Definição dos objetivos da empresa. Escolher qual é o Valor para o princi-

pal, quais são os objetivos relevantes na contratação. Por exemplo, se o impor-

tante para a empresa são os objetivos físicos ou financeiros; se a performance 

desejada é um valor pré-fixado, ou a máxima possível; se é um indicador ou 

um resultado monetário. A definição do objetivo assume a forma da Equação 

1: 

)V(e,εValor =  
 

b) Escolha do parâmetro de performance que traduz o objetivo a ser alcan-

çado. Escolher o parâmetro de performance não deve ser confundido com a 

definição do objetivo da contratante. Esta não é uma tarefa trivial, pois como 
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apontado por Baker (1992), nem sempre o objetivo do principal é contratável. 

Em contratos de redução de perdas de água, por exemplo, é preciso identificar 

parâmetros que indiquem o sucesso obtido e que sirvam de base para a remu-

neração do terceirizado. Além disso, segundo Ellram, Tate e Billington 

(2004), “obter o resultado que se espera dos serviços contratados é o verda-

deiro teste da eficácia da gestão da cadeia de suprimento de serviços” (grifo e 

tradução nossos). Ao incentivar o agente a perseguir uma melhor performan-

ce, beneficiando a si mesmo e ao principal, ambos passam a atuar em franca 

complementaridade no sentido usado por Brandenburger e Nalebuff (1996). A 

medida de performance que traduz o objetivo a ser perseguido pode assumir a 

forma de: 

),( εeP  

c) Simulação do resultado para o contratante x receita do contratado. Uma 

vez escolhido(s) o(s) parâmetros de performance, deve ser estudado o compor-

tamento da utilidade do contratante e em função da receita do agente. A taxa 

de remuneração linear b deve ser estimada pelo contratante tendo em vista su-

as metas de utilidade. A partir da definição da taxa linear b pode ser estimada 

a receita do contratado. Dependendo do objetivo estabelecido como Valor e do 

parâmetro de performance P poderá haver necessidade de avaliar a utilidade 

do principal em intervalo de tempo distinto do período contratual, (como nos 

casos dos contratos de redução de perdas, por exemplo). Para a receita do con-

tratado (linear em relação ao parâmetro de performance), pode-se usar a Equa-

ção 2 ou, dependendo se não houver remuneração fixa, a Equação 6: 

),( εePbSRa +=  ou ),( εebPRa =  

 

Para a utilidade do contratante, pode-se utilizar a Equação 3 ou, se não houver 

remuneração fixa, a Equação 7: 

),(),( εε ePbSeVU p −−=  ou ),(),( εε ebPeVU P −=  

  

d) Verificação da necessidade de introdução de prêmio ou remuneração 

complementar. A remuneração linear simples pode não ser suficiente para a-

linhar os objetivos do contratante e do contratado, dependendo das caracterís-
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ticas da utilidade do contratado. O contratante não conhece a estrutura de cus-

tos do contratado, mas apenas sua receita, a qual é decorrente da aplicação do 

contrato. Esta é uma das manifestações da assimetria de informação. De qual-

quer forma, o contratante pode simular a estrutura de custos do contratado, 

mediante algumas estimações, e verificar se os interesses podem ser alinhados. 

Ao realizar estas simulações e estimações, poderá desenvolver sensibilidade 

sobre o alinhamento dos interesses. Caso haja evidências na simulação de que 

os interesses podem não estar alinhados, a introdução de um prêmio ou remu-

neração complementar Rc – função da performance obtida – pode melhorar as 

condições de coordenação.  A remuneração do agente é dada por: 

)(),( PRebPR ca += ε  

 

E a utilidade do principal, por: 

)](),([),( PRebPeVU cP +−= εε  

e) Verificação da flexibilidade franqueada ao contratado para obter a per-

formance pretendida. 

É a incerteza na demanda, no escopo ou nos níveis de serviço, que torna a ca-

deia de suprimentos difícil de gerenciar. Ainda assim, as empresas repetidas 

vezes caem na mesma armadilha e se colocam indefesas frente a contratos mal 

especificados (ELLRAM; TATE; BILLINGTON, 2004). Segundo Tarakci et 

al. (2006) e Kingdom et al. (2006), deve ser permitido ao contratado flexibili-

dade em sua gestão para lidar com a questão da variabilidade, também aponta-

do por Akkermans e Vos (2003). A racionalidade de permitir flexibilidade ao 

contratado pode ser explicada pelo fato de que se o contratado consegue ad-

ministrar ou reduzir a variabilidade, seus custos poderão ser otimizados, des-

locando seu ponto de máxima utilidade para um nível de performance mais al-

to, o que certamente é do interesse do contratante. 

 

f) Verificação se a utilidade do principal atende aos objetivos estabelecidos. 

O próximo passo é a verificação se a forma de remuneração aplicada à(s) me-

dida(s) de performance escolhidas permitem coordenar os objetivos do contra-
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tante aos do agente e se a utilidade estimada para o contratante atende aos ob-

jetivos definidos no início do processo. 

 

g) Verificação dos demais fatores, como compartilhamento de riscos e sinais 

ao contratante. 

O passo final do processo é a verificação de todos os fatores de desenho, e a 

realização de eventuais ajustes. 
 

DESENHO DE CONTRATOS DE PERFORMANCE

Definição dos 
objetivos da 
contratante

Escolha do 
parâmetro de 
performance 

Simulação da 
utilidade do 
contratante x 
receita do 
contratado

Verificação da 
flexibilidade 
franqueada ao 
contratado

Determinação da 
necessidade de 
remuneração 
adicional

Verificação dos 
demais fatores

Verificação da 
utilidade do 
principal x 
objetivos 

estabelecidos

 
Figura 4-2 – Recomendações para o desenho de contratos de performance  
FONTE: Elaboração própria 

 

4.3 Descrição geral dos casos 

As empresas cujos contratos são focalizados neste estudo de casos são do segmen-

to de utilities e prestam serviços públicos de água e esgotos. São empresas de economia mista, 

e, portanto, sujeitas à Lei 8.666 de 21 de junho de 199332 que rege as licitações públicas e 

mais recentemente à Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004 que rege as PPPs33. 

As empresas contratam fornecedores de produtos e serviços em um amplo espec-

tro: produtos químicos, projetos, obras, serviços de engenharia de modo geral. Além dos con-

                                                 
32 A Lei 8.666/93 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios. Subordinam-se ao regime dessa lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fun-
dações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamen-
te pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

33 Parcerias Público-Privadas: forma de contratação que em essência é por performance, pois o contratado realiza investimentos 
cuja remuneração se dá pelo resultado do funcionamento da obra e não pela simples execução da obra. 
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tratos de remuneração fixa, as empresas vêm procurando utilizar a contratação de terceiros 

através de mecanismos que estabelecem:  

a) a remuneração totalmente baseada em resultado; 

b) a remuneração parcialmente baseada em resultado: parte da remuneração é fi-

xa baseada em preços unitários e parte totalmente baseada em resultado. 

 

O Estudo de Caso focaliza exemplos destes contratos com remuneração total ou 

parcialmente baseada em resultados, e que concentram em dois objetivos: 

a) contratos para redução de inadimplência; 

b) contratos para redução de perdas de água. 

 

De acordo com o quadro de referência de Lovelock e Wright (2003), os serviços 

objeto dos contratos para redução de inadimplência podem ser classificados como um proces-

so de bens do ponto de vista da empresa contratante principal, uma vez que o contratado reali-

za ações tangíveis (corte, supressão e religação de água), mas talvez pudessem também ser 

considerado como processo de informação, pois há negociações com os clientes, parcelamen-

to de dívidas etc., ou seja, atividades que podem ser consideradas (no Quadro de Referência 

de Lovelock e Wright) como intangíveis. Já os contratos de redução de perdas de água, po-

dem ser considerados como um processo de bens, pois o contratado realiza ações tangíveis 

(pesquisa para reparo de vazamentos, substituição de redes e de medidores de água). 

 

As atividades dos contratos estudados se situam na cadeia de serviço, pois há inte-

ração do contratado (agente) com clientes finais da empresa contratante (principal), apesar de 

que a unidade de análise não envolve o cliente final, mas apenas a relação contratante-

contratado. 

4.3.1 Casos analisados 

Foram analisados oito contratos com remuneração por performance integrantes de 

oito editais de contratação lançados por três concessionárias de água e esgotos nos últimos 

nove anos: 
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a) Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP 

b) Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN 

c) Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE 

 

Os oito contratos objeto do Estudo de Caso concentram-se em dois grupos: 

a) Contratos para a redução de créditos vencidos: os cinco contratos desta moda-

lidade analisados têm por objeto atividades de cobrança de contas de água e 

esgoto em atraso. Com pequenas variações, os editais prevêem a terceirização 

de todas as atividades necessárias à cobrança, desde o contato com o cliente 

inadimplente, as tratativas de negociação incluindo o parcelamento do débito, 

até a eventual supressão da ligação em caso de resultarem infrutíferas as ins-

tâncias de negociação. De modo geral o contratado é remunerado por uma fra-

ção dos pagamentos dos débitos. 

b) Contratos para a redução de perdas de água: os três contratos deste grupo têm 

por objeto atividades de apoio à otimização da gestão operacional e comercial. 

Com algumas variações, os editais prevêem a terceirização de atividades ne-

cessárias ao combate de perdas físicas (exemplo: vazamentos) e não-físicas 

(exemplo: consumos não faturados). De modo geral o contratado é remunera-

do por um valor atrelado à variação de um indicador que traduz os níveis de 

perdas físicas e não-físicas. 

4.3.2 Objetivos do principal 

Nos tipos de contratos de performance estudados os objetivos do principal, ou 

contratante, estão relacionados com o aumento do resultado financeiro por: 

a) aumento dos recebimentos34; 

b) redução dos custos. 

 
                                                 
34 Recebimentos aqui se referem à receita ou à arrecadação; no caso da cobrança de débitos vencidos, a receita já foi lançada 

quando da emissão da fatura que não foi paga caracterizando a inadimplência. Portanto, a recuperação de créditos aumenta a 
arrecadação, mas não a receita. No caso da redução de perdas ocorre o aumento da receita, pois volumes consumidos e não 
cobrados, passam a ser faturados. 



 

 

58

Em todos os contratos os custos são total ou parcialmente transferidos ao contra-

tado, que é remunerado com base em indicadores de desempenho calculados a partir do resul-

tado financeiro obtido, quer seja pelo aumento dos recebimentos, pela redução de custo ou 

pela combinação de ambos. 

4.3.3 Considerações sobre a aplicação das equações aos contratos 

Para analisar os contratos de performance praticados pelas empresas de saneamen-

to utilizando essas equações, devem ser tecidas algumas considerações.  

As equações baseadas em Baker (1992) pressupõem a remuneração em duas par-

tes, uma fixa e uma variável, e foram desenvolvidas assumindo que o Valor para o contratan-

te, V(e,ε), nem sempre pode ser pode não ser contratável, mas sim uma medida de performan-

ce, P(e,ε). Baker (1992) busca estabelecer qual a taxa ótima de remuneração b. 

Como os contratos objeto da análise do Estudo de Caso não são contratos resul-

tantes de negociação, mas de licitações públicas, a taxa de remuneração b não é definida pelo 

principal, mas pelo agente, que busca ofertar uma taxa que seja competitiva com a de seus 

concorrentes e ao mesmo tempo remunere seus custos, incluindo o prêmio pela transferência 

do risco. Esta taxa, porém, pode estar sujeita a um limite (máximo) imposto pelo contratante 

no edital, sinalizando aos concorrentes o teto para suas ofertas. Este limite máximo foi encon-

trado nos editais estudados.  

Outra consideração diz respeito ao fato de que quanto maior a performance do 

contratado maior o resultado do principal, mas não necessariamente do agente, pois para a 

utilidade do agente expressa pela Equação 4, C(e)P(e,εbSUa −+= ) , é válida a condição de 

custos crescentes descrita, ou seja C´> 0 e C´´> 0. 

Quando os contratos têm remuneração mista, com uma parte fixa e uma parte va-

riável, a mesma pode ser decomposta nestas duas partes que podem ser estudadas de forma 

independente. A parte fixa corresponde a uma contratação de serviços por preço unitário ou 

global, e a parte variável recai no modelo de contrato incentivado, ou contrato de performan-

ce. 
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4.3.4 Aplicação das equações aos contratos de redução de inadimplência 

Nos contratos de redução de inadimplência, em geral, o contratado é remunerado 

com base em uma percentagem aplicada ao montante recuperado da carteira de créditos ven-

cidos. Para ilustrar, imagine-se que o contratado recebe, como taxa de sucesso, 10% do mon-

tante recuperado. Se em determinado mês for disponibilizada uma carteira de débitos venci-

dos de R$ 1 milhão, dos quais o contratado consiga recuperar R$ 700 mil, ou seja, alcance a 

performance de 70%, ele receberá 10% dos R$ 700 mil recuperados, ou seja, R$ 70 mil. E-

quivale a dizer que o contratado receberá 10% da performance alcançada, ou, no exemplo, 

10% de 70%, equivalente a 7% da carteira disponibilizada.  

SUCESSO

INSUCESSO

RESULTADO DO 
CONTRATANTE

TAXA DE SUCESSO 
DO CONTRATADO

INSUCESSO

 
Figura 4-3 – Ilustração da taxa de sucesso nos contratos de redução de inadimplência 

Fonte: Elaboração própria 
 

A remuneração do contratado pode ser representada pela Equação 2: 

)P(e,εbSRa +=  
 

No exemplo, S=0, b=10% e P=70%, com Ra sendo proporcional ao tamanho da 

carteira disponibilizada e igual a 7%. Como não há remuneração fixa S, a remuneração do 

agente assume a forma da Equação 6, sendo válidos os conceitos para b, P, e e ε desenhados 

por Baker (1992): 

Equação 6 )P(e,εbRa =     

 

A função utilidade do principal, Up, assume a forma: 
 

Equação 7 )) P(e,εbV(e,εU p −=   
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Como, por definição b é uma percentagem aplicada sobre o valor arrecadado, para 

qualquer condição de (e,ε) têm-se que V(e,ε) > bP(e,ε), o problema da maximização de Up 

reduz-se a tentar maximizar a performance do agente. 

A função utilidade do agente, Ua, assume a forma:  

Equação 8 C(e)P(e,εbUa −= )    

 

A função que define o custo C(e) deve refletir a estrutura de custos crescentes à 

medida em que o agente busca aumentar sua performance, com C´> 0 e C´´> 0, ou seja, C(e) 

é uma função estritamente convexa. 

A assimetria de informação também acontece em relação a C, pois o agente no ca-

so detém mais informação que o principal. Como as ações para redução da inadimplência na 

prática não conseguem atingir performances iguais ou mesmo próximas a P=1, pode-se afir-

mar que à medida que P se aproxima desta região, C´>> 0. 

A função utilidade do agente atingirá seu ponto máximo em algum ponto PUa tal 

que PUa<1, o que cria um problema de coordenação pois, para o principal quanto maior a 

performance do agente melhor, o que corresponde a um máximo em PUb=1.  

Para melhorar a coordenação, o principal deverá, portanto estabelecer uma com-

pensação para os custos crescentes, através de um sistema de prêmio ou bônus, a partir de 

determinado valor de P, de modo a incentivar o agente a buscar a maior remuneração possí-

vel. 

Dependendo de sua percepção deste incentivo adicional, o agente será motivado a 

buscar novo ponto de equilíbrio P*Ua , tal que P*Ua>PUa. 

 

4.3.5 Aplicação das equações aos contratos de redução de perdas de água 

A redução das perdas de água tem sido uma preocupação cada vez mais importan-

te das empresas prestadoras de serviços de água e esgoto. De acordo com a International Wa-

ter Association (IWA), as perdas de água no âmbito da companhia classificam-se em duas 

ordens, perdas reais e perdas aparentes: 
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a) as chamadas ‘perdas reais’ são caracterizadas pela água que é produzida, mas 

não é consumida. Refere-se, portanto, à perda efetiva da água – ou perda físi-

ca – depois que esta foi produzida e tratada, através dos vazamentos existentes 

das tubulações de distribuição e nos ramais das conexões domiciliares. Não se 

incluem os vazamentos que ocorrem depois dos medidores instalados nos do-

micílios, que representam prejuízo para os clientes, pois eles devem pagar a 

água registrada pelo medidor35. 

b) as chamadas ‘perdas aparentes’ são caracterizadas pela água que é consumi-

da mas não é cobrada. Os principais motivos para esta ‘não-cobrança’ são a 

medição a menor dos equipamentos, as ligações clandestinas e as diversas 

modalidades de fraudes. Refere-se, portanto, à perda de faturamento, ou seja, à 

perda não-física de água. 

 

A recuperação das perdas de água, por sua vez, ocorre nas mesmas duas dimen-

sões, podendo resultar em aumento de receita ou em diminuição de custos para a concessioná-

ria de serviços (Figura 4-4):  

a) a diminuição das “perdas reais” leva diretamente à redução da produção e, 

portanto, à redução dos custos associados, tais como energia elétrica, produtos 

químicos etc.; dependendo da dimensão da recuperação de água, anteriormen-

te perdida, pode haver a postergação das obras de novos sistemas produtores 

trazendo um benefício adicional à companhia; 

b) a diminuição das “perdas aparentes” leva diretamente ao aumento de receita, 

pois água que está sendo consumida e não cobrada, passa a sê-lo. 

                                                 
35 O medidor de água é o hidrômetro, equipamento usado para medir o volume de água consumido, instalado na entrada das 

residências ou edifícios. A partir da leitura mensal do medidor, as contas de consumo são preparadas e entregues aos clientes. 
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Figura 4-4 – Impacto econômico financeiro de programas de redução de perdas de água. 

Fonte: Elaboração própria  
 

A remuneração variável está atrelada à performance combinada da redução das 

duas modalidades. As considerações feitas em relação ao contrato para redução de inadim-

plência são em geral válidas também para a redução de perdas de água. Para cada modalidade 

a receita da contratada também adquire a forma da equação )P(e,εbSRa += . Assumindo-se 

não haver remuneração fixa, a remuneração do agente passa à forma da Equação 7, sendo 

também válidos os conceitos para b, P, e e ε usados por Baker (1992): 

 )P(e,εbRa =     

 

A função utilidade do principal, Up, assume a forma )) P(e,εbV(e,εU p −= , 

Equação 7, e do mesmo modo que na redução de inadimplência, o problema da maximização 

de Up reduz-se a tentar maximizar a performance do agente. A função utilidade do agente, Ua, 

assume a forma da Equação 8, sendo C´> 0 e C´´> 0, o que reflete a estrutura de custos como 

uma função estritamente convexa, com custos crescentes à medida em que o agente busca 

aumentar sua performance: 

C(e)P(e,εbUa −= )   
  
As ações para redução das perdas também não conseguem, na prática, atingir per-

formances iguais ou próximas a P=1, o que seria equivalente à redução das perdas a zero, e 

em geral é estabelecida uma redução desejável das perdas em um ponto distante de P=1. As 
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formulações gerais estabelecidas para os contratos de redução de inadimplência são válidas 

também para a redução de perdas, assim como a necessidade de introduzir mecanismos adi-

cionais para coordenação. 

4.4 Descrição dos contratos analisados 

4.4.1 Caso 1 – Recuperação de Créditos Vencidos – 1999 SB 

O edital analisado é o de ‘Recuperação de Créditos Vencidos’, através do qual a 

empresa contratante terceiriza a atividade de cobrança administrativa das contas de água e 

esgoto cujo prazo de pagamento já venceu, mas ainda não foram quitadas. O escopo definido 

no corpo do edital é: 
“Prestação de serviços comerciais voltados a recuperação de créditos vencidos, de cli-
entes ... através das ações de cobrança administrativa, corte e restabelecimento do for-
necimento de água, supressão da ligação por débito e religação.” (SABESP, 1999) 

 

No edital são estabelecidas condições mínimas de instalações, equipamentos e 

quadro de pessoal, e a especificação de procedimentos de serviços, cujos tópicos principais 

são a) entrega de extrato de cobrança; b) corte/supressão do fornecimento de água; c) restabe-

lecimento/religação de água e d) reposição de pavimentos. 

A contratante entrega à contratada lotes de débitos vencidos há 45 dias ou mais, 

para que esta proceda à cobrança, estabelecendo prazos para a realização de tarefas que vari-

am de acordo com o valor médio dos débitos de cada cliente: 

Tabela 4-1 – Prazos para execução – Caso 1 
   

VALOR MÉDIO  
DO DÉBITO  

(R$) 

INÍCO DO PROCESSO  
DE SUPRESSÃO  

(dias) 

LIMITE PARA EXECU-
TAR A SUPRESSÃO  

(dias) 

PRAZO LIMITE  
PARA A SUPRESSÃO 

(dias) 

VMD > 500,00  60 + 15 75 

50,00 < VMD < 500,00  90 + 15 105 

VMD < 50,00 120 + 30 150 

FONTE: SABESP, 1999. 

 
Foi estabelecido o prazo contratual de 42 (quarenta e dois) meses consecutivos, 

sendo os primeiros 12 meses reservados para a disponibilização dos lotes de serviços, os pri-
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meiros 18 (dezoito) para a correspondente execução e os 24 (vinte e quatro) meses restantes 

asseguram a vigência do contrato face aos parcelamentos negociados com os clientes: 

12

18 24

42 meses

DISPONIBILIZAÇÃO DOS 
LOTES DE CONTAS

EXECUÇÃO DOS 
LOTES

PRAZO PARA RECEBIMENTO 
DE PARCELAMENTOS  

Figura 4-5 – Prazo e fases contratuais – Caso 1 
FONTE: SABESP, 1999. 

 

A remuneração da empresa se dá através de uma Taxa de Remuneração “TR” de x 

% aplicada aos valores efetivamente recebidos pela Companhia, seja por pagamentos à vista 

ou por acordos de parcelamento dos referidos débitos: 

TRVRR ×=  
onde: 

R   = remuneração da contratada (em R$); 

TR   = taxa de remuneração básica (ofertada pela contratada, em %). 

VR   = valor efetivamente recuperado (em R$), calculado como: 

FVEVR ×=  
sendo: 

VE   = valor entregue para recuperação (em R$); 

F   = percentual de índice financeiro (em %). 

 

Se e quando a contratada superar o percentual de índice financeiro “F” de 50% 

(cinqüenta por cento) nos lotes disponibilizados nos primeiros seis meses, e de 70% (setenta 

por cento) nos lotes disponibilizados a partir do sétimo mês, inclusive, caberá remuneração 

adicional, paga uma única vez. A remuneração adicional será calculada pela fórmula: 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−××= 1

5,0
n

nn
FTRVERA

 
onde: 

RAn  = remuneração adicional do lote n; 
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VEn  = valor entregue para recuperação no lote n  

Fn = índice de sucesso financeiro obtido no lote n, que deve ser > 70%, sob pena de mul-

tas. 

 

A título de remuneração suplementar pela mais rápida recuperação do débito, a 

contratada é premiada com percentual de 5% (cinco por cento) sobre valores efetivamente 

creditados à contratante por pagamentos à vista. Esse incentivo será aplicado a partir do pri-

meiro pagamento que lhe é devido: 

VAvRS ×= %5  
sendo: 

RS  =  remuneração suplementar; 

VAv  =  valor efetivamente arrecadado à vista. 

A remuneração da empresa terceirizada é, portanto, totalmente baseada no resul-

tado obtido para a contratante, e o risco totalmente transferido à contratada, que arca com to-

dos os custos de execução. A taxa de remuneração adicional contempla os custos crescentes, 

criando um incentivo para a contratada. A remuneração suplementar é um incentivo adicional 

para o contratado a receber os débitos à vista.  

4.4.2 Caso 2 – Recuperação de Créditos Vencidos – 2003 SB 

O edital analisado é também de ‘Recuperação de Créditos Vencidos’, através do 

qual a empresa contratante terceiriza a atividade de cobrança administrativa das contas de 

água e esgoto cujo prazo de pagamento já venceu, mas ainda não foram quitadas. O escopo 

definido no corpo do edital é: 
“A atuação da contratada estará voltada às ações de cobrança no âmbito administrativo 
utilizando-se das ferramentas de corte do fornecimento de água, supressão da ligação 
por débito, restabelecimento do fornecimento de água e re-ligação, serviços esses que 
têm como meta única a recuperação dos créditos vencidos. Em função das caracte-
rísticas dos serviços, o contrato somente propiciará obrigação de pagamento na me-
dida em que houver a efetiva recuperação de créditos.” (SABESP, 2003) 
  

 

No edital são estabelecidas condições mínimas de instalações, equipamentos e 

quadro de pessoal, e a especificação de procedimentos de serviços, cujos tópicos principais 
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são a) entrega de extrato de cobrança; b) corte/supressão do fornecimento de água; c) restabe-

lecimento/religação de água e d) reposição de pavimentos. 

A contratante entrega à contratada lotes de débitos vencidos para que esta proceda 

à cobrança. O prazo contratual é de 40 (quarenta) meses consecutivos, sendo os primeiros 30 

(trinta) meses reservados para a disponibilização dos lotes de serviços e correspondente exe-

cução e os 10 (dez) meses restantes asseguram a vigência do contrato por força de parcela-

mento de débito para clientes, conforme a Figura 4-6. 

A contratante entrega à contratada lotes de débitos vencidos há 45 dias ou mais, 

para que esta proceda à cobrança, estabelecendo prazos para a realização de tarefas de modo 

que o prazo limite para a supressão é de 90 dias após a entrega das matrículas em débito para 

serem trabalhadas. 

30 10

40 meses

DISPONIBILIZAÇÃO DOS 
LOTES DE CONTAS

EXECUÇÃO DO ÚLTIMO 
LOTE

RECEBIMENTO DOS 
PARCELAMENTOS  

Figura 4-6 – Prazo e fases contratuais – Caso 2 
FONTE: SABESP, 2003. 

 

A remuneração da empresa se dá através de uma Taxa de Remuneração “TR” de x 

% aplicada aos valores efetivamente recebidos pela Companhia, seja por pagamentos à vista 

ou por acordos de parcelamento dos referidos débitos: 

TRVRR ×=  
onde: 

R   = remuneração da contratada (em R$); 

VR   = valor efetivamente recuperado (em R$); 

TR   = taxa de remuneração básica (ofertada pela contratada, em %) 

 

Se e quando a contratada superar o percentual de índice financeiro “F” de 80,00% 

(oitenta por cento) caberá remuneração adicional, calculada como descrito a seguir, em uma 

única vez, no mês n+6.  
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Para tanto se definiu o fator de sucesso financeiro como: 

n

n
n VE

VRF =  

sendo: 

Fn  =  índice de sucesso financeiro no lote n; o índice mínimo a ser atingido pela para um 

determinado lote mensal que completou o ciclo de cobrança é de 70 % (setenta por 

cento); 

VRn  =  valor efetivamente recuperado no “lote n” até o final do mês n+6; 

VEn  =  valor efetivamente entregue em um mês, do “lote n”. 

 

A taxa de remuneração adicional “TA” é variável dependendo do índice de suces-

so financeiro, conforme a tabela: 
Tabela 4-2 – Taxa adicional de remuneração em função do sucesso financeiro 

 
índice de sucesso TA 

 80,00 a  85,00% 2,0% 

 85,01 a  90,00% 2,5% 

 90,01 a  95,00% 3,0% 

 95,01 a 100,00% 3,5% 

Fonte: SABESP, 2003. 

 

A remuneração adicional é calculada por: 

nnn TAVRRA ×=  
onde: 

RAn  =  Remuneração Adicional do lote n; 

VRn  =  Valor efetivamente recuperado no lote n  

TAn  =  Taxa de Remuneração Adicional a ser aplicada no lote n 

 

A remuneração da empresa terceirizada é, portanto, totalmente baseada no resul-

tado obtido para a contratante, e o risco totalmente transferido à contratada, que arca com to-

dos os custos de execução. A taxa de remuneração adicional busca contemplar a exigência 

imposta por custos crescentes, criando um incentivo para a contratada. 
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4.4.3 Caso 3 – Recuperação de Créditos Vencidos – 2007 SB 

O terceiro edital analisado é também de ‘Recuperação de Créditos Vencidos’, a-

través do qual a empresa contratante terceiriza a atividade de cobrança administrativa das con-

tas de água e esgoto cujo prazo de pagamento já venceu, mas ainda não foram quitadas. O 

escopo definido no corpo do edital é: 
 “A atuação da contratada estará voltada às ações de cobrança no âmbito administrati-
vo utilizando-se das ferramentas de corte do fornecimento de água, supressão da liga-
ção por débito, restabelecimento do fornecimento de água e re-ligação, serviços esses 
que têm como meta única a recuperação dos créditos vencidos. Em função das ca-
racterísticas dos serviços, o contrato somente propiciará obrigação de pagamento na 
medida em que houver a efetiva recuperação de créditos.” (SABESP, 2007).  

 

Neste tipo de contrato são estabelecidas condições mínimas de instalações, equi-

pamentos e quadro de pessoal, e a especificação de procedimentos de serviços, cujos tópicos 

principais são listados a seguir: 

a) entrega de extrato de cobrança 

b) corte/supressão do fornecimento de água 

c) restabelecimento/religação de água 

d) reposição de pavimentos 

e) registro fotográfico em meio digital 

f) registro de dados através de PDA36 

 

A contratante entrega à contratada lotes de débitos vencidos para que esta proceda 

à cobrança. O prazo contratual é de 40 meses. O último lote é liberado após 26,5 meses do 

início do contrato. No 30º mês são encerradas as atividades de cobranças. Até o fim do prazo 

contratual continuam sendo recebidos os parcelamentos dos débitos trabalhados até o 30º mês. 

A Figura 4-7 ilustra esses prazos: 

                                                 
36 Personal Digital Assistant 
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26,5 3,5 10

40 meses

DISPONIBILIZAÇÃO DOS 
LOTES DE CONTAS

EXECUÇÃO DO ÚLTIMO 
LOTE

RECEBIMENTO DOS 
PARCELAMENTOS  

Figura 4-7 – Prazo e fases contratuais – Caso 3 
FONTE: SABESP, 2007. 

 

A remuneração da empresa se dá através de uma Taxa de Remuneração TR apli-

cada aos valores efetivamente recebidos pela Companhia, seja por pagamentos à vista ou 

por acordos de parcelamento dos referidos débitos. 

Se e quando a contratada superar o percentual de índice financeiro “F” de 70,00% 

(setenta por cento) caberá remuneração adicional, calculada como descrito a seguir, em uma 

única vez, no mês n+9: 

 

RA = VR ( TR/100 [(F/(70%) – 1) x 1,17] ) 

onde: 

RA  =  Remuneração Adicional (R$) 

VR  =  Arrecadação total do lote acumulado no 9º mês após entrega do lote (n+9) 

TR  =  Taxa de Remuneração Básica (ofertada pela contratada, em %) 

F  =  Fator de sucesso calculado no 9º mês após entrega do lote (n+9), igual a 

 VR / [Valor Líquido do Lote] x 100 

 

A remuneração da empresa terceirizada é, portanto, totalmente baseada no resul-

tado obtido para a contratante, e o risco totalmente transferido à contratada, que arca com to-

dos os custos de execução. A taxa de remuneração adicional busca contemplar a exigência 

imposta por custos crescentes, criando um incentivo para a contratada.  
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4.4.4 Caso 4 – Recuperação de Créditos Vencidos – 2007 CS 

O quarto caso analisado é também um edital de ‘Recuperação de Créditos Venci-

dos’, através do qual terceiriza a atividade de cobrança administrativa de contas de água e 

esgoto em atraso, devida por clientes inadimplentes. O escopo definido é: 
“Contratação de empresa para execução de serviços destinados à recuperação de cré-
ditos vencidos de clientes, (...) por meio de ações de cobrança administrativa, suspen-
são no abastecimento da ligação por débito e re-ligação.”(CESAN, 2007).  

 

Neste tipo de contrato são estabelecidas condições mínimas de instalações, equi-

pamentos e quadro de pessoal, e a especificação de procedimentos de serviços, cujos tópicos 

principais são listados a seguir: 

a) entrega de extrato de cobrança; 

b) corte/supressão do fornecimento de água; 

c) restabelecimento/religação de água; 

d) reposição de pavimentos; 

e) devolução do lote acompanhado do relatório final. 

 

A contratante entrega à contratada lotes de débitos vencidos há 50 dias ou mais, 

para que esta proceda à cobrança, estabelecendo prazos para a realização de tarefas de modo 

que o prazo limite para a supressão é de 90 dias após a entrega das matrículas em débito para 

serem trabalhadas. O prazo contratual é de 36 meses. O último lote é liberado no 24º mês. Até 

o fim do prazo contratual continuam sendo recebidos os parcelamentos negociados com os 

clientes. 

24 12

36 meses

DISPONIBILIZAÇÃO DOS 
LOTES DE CONTAS

EXECUÇÃO DO ÚLTIMO 
LOTE

RECEBIMENTO DOS 
PARCELAMENTOS  

Figura 4-8 – Prazo e fases contratuais – Caso 4 
FONTE: CESAN (2008) 
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A remuneração da empresa se dá através de uma Taxa de Remuneração “TR” de x 

% aplicada aos valores efetivamente recebidos pela Companhia, seja por pagamentos à vista 

ou por acordos de parcelamento dos referidos débitos: 

TRVRR ×=  
onde: 

R   = remuneração da contratada (em R$); 

VR   = valor efetivamente arrecadado (em R$); 

TR   = taxa de remuneração básica (ofertada pela contratada, em %) 

 

Não há qualquer tipo de bônus, prêmios ou remuneração adicional, mas restrições 

impostas por um cronograma de execução das atividades e um indicador de desempenho men-

sal, cujo valor mínimo exigido é de 0,95: 

n
IEL

IDES = i∑
 

onde: 

IDES  = Índice de Desempenho da Execução dos Serviços 

IELi = Índices de Execução do Lote i 

n  = número de lotes apurados no período 

 

O Índice de Execução do Lote é composto por dois indicadores, um de desempe-

nho físico e um financeiro: 

F
IFIN

,
IFISIEL = +

051  
onde: 

IFIS  = Índice de Desempenho Físico 

IFIN = Índice de Desempenho Físico 

F = fator de ‘idade’ do lote. 

 

O Índice de Desempenho Físico busca medir a ação da contratada sobre o número 

de contas/clientes trabalhados independentemente do resultado financeiro:  

ME
MSMRIFIS = +

 
onde: 
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MR = matrículas recuperadas: o trabalho foi realizado e os créditos recuperados; 

MS = matrículas suprimidas: idem, mas os créditos não foram recuperados; 

ME = número de matrículas entregues à contratada; 

 

O Índice de Desempenho Financeiro busca medir o resultado financeiro da ação 

da contratada sobre as contas trabalhadas independentemente do resultado financeiro: 

DADE
DRIFIN = 
−  

onde: 

DR  = débitos efetivamente recebidos à contratada (em R$); 

DE  = débitos entregues à contratada; 

DA  = débitos ajustados;  

 

O fator de ‘idade’ do lote visa ponderar a dificuldade de recuperar débitos mais 

antigos, conforme a Tabela 4-3: 

 

 

 

 

 
Tabela 4-3 – Fator de ajuste da idade do débito 

 
idade do débito na entrega à contratante F 

≤   90 dias 0,75 

≤ 180 dias 0,60 

≤ 360 dias 0,55 

≤ 720 dias 0,45 

> 720 dias 0,25 

Fonte: CESAN, 2007. 

 

A remuneração da empresa terceirizada é, portanto, totalmente baseada no resul-

tado obtido para a contratante, e o risco totalmente transferido à contratada, que arca com to-

dos os custos de execução. Não há qualquer tipo de bônus, prêmios ou remuneração adicio-

nais. 
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4.4.5 Caso 5 – Recuperação de Créditos Vencidos – 2008 CG  

O caso cinco refere-se a um edital de licitação para execução dos serviços de ‘Vi-

sita e Cobrança, Fiscalização, Corte e Supressões de Ligações Prediais de Água’, tema seme-

lhante aos quatro casos anteriores, porém com uma estrutura de remuneração diferente. 

O prazo contratual é de 12 meses, e os aspectos relevantes para a análise são rela-

cionados a seguir: 

a) Visita: A remuneração da visita de corte somente será efetuada se houver con-

firmação da quitação do débito no prazo de até dois dias corridos, contados a 

partir do recebimento da ordem de corte pela Contratada. 

b) Corte/Religação: A remuneração do serviço corte/religação só será efetuada se 

a data do pedido de religação for até 15 (quinze) dias da data do corte da liga-

ção. Caso não ocorra a religação no prazo de 15 (quinze) dias, não ocorrerá a 

remuneração do serviço de corte/religação. 

c) Corte/Supressão: A remuneração do serviço corte/supressão só será efetuada 

se houver pedido de ligação até 30 (trinta) dias da data da supressão da liga-

ção. Caso não ocorra o pedido de ligação no prazo de 30 (trinta) dias, não o-

correrá à remuneração do serviço corte/supressão. 

d) Caberá à contratante a indicação da quantidade de serviços a ser realizada 

mensalmente em cada Unidade de Negócio. 

e) A contratada se obriga, antes da efetivação do corte, a realizar no mínimo 01 

(uma) visita/cobrança devidamente protocolada ao cliente inadimplente, para 

regularização do débito, sem ônus para a contratante. 

f) A contratada se obriga, após a efetivação do corte, a realizar no mínimo 02 

(duas) visita/cobrança devidamente protocoladas ao cliente inadimplente, para 

regularização do débito e solicitação da re-ligação, sem ônus para a contratan-

te. 

g) A contratante entrega à contratada ordens de serviços cujos prazos de execu-

ção são os descritos acima.  
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A remuneração da empresa é por preços unitários, independente do valor do débi-

to recuperado. Porém o recebimento da contratada está condicionado ao pagamento do débito 

por parte do cliente final da contratante em prazos máximos definidos.  

4.4.6 Caso 6 – Redução de perdas de água – 2005 SB IT 

O edital analisado é de ‘Redução das Perdas Globais’, através do qual a empresa 

contratante terceiriza as atividades de combate às perdas de água reais e aparentes focando o 

conjunto de ações em um único Setor de Abastecimento, devidamente priorizado, com vistas 

à maximização dos resultados de todas as ações de forma integrada.  

No edital são estabelecidas condições mínimas de instalações, equipamentos e 

quadro de pessoal, e a especificação de procedimentos de serviços. Em linhas gerais, a empre-

sa contratada deve reduzir a perda de água de um setor de abastecimento específico em 50% 

no período de 15 meses. Esta redução refere-se à média móvel de doze meses em comparação 

com o índice apurado no início do contrato. 

Para tanto deve empreender todas as ações que julgue necessárias, incluindo o re-

cadastramento de clientes, implantação de redes e ligações em áreas de favelas, trocas de ra-

mais e hidrômetros, pesquisa de vazamentos e controle de pressões.  

Substituições ou implantações de ativos novos são remuneradas a preços unitários 

e os serviços de planejamento, projeto e consultoria remunerados a preços globais. De cada 

medição mensal de serviços é retido um valor correspondente a 30% do total, independente-

mente se a medição refere-se a bens ou serviços. A retenção é paga à contratada ao final dos 

15 meses do prazo contratual, caso ela atinja as metas estabelecidas: 

 
Tabela 4-4 – Remuneração por performance – Caso 6 

 
redução das perdas globais, ao final do contrato pagamento dos 30% retidos 

≤ 25% 0% 

25 ≤ 50% proporcional 

> 50% 30% 

Fonte: SABESP, 2005b. 
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O resultado limite mínimo será de 25% de redução das perdas totais. Caso o resul-

tado seja inferior ou igual ao valor limite mínimo citado, não serão pagos os valores referentes 

à performance. De 25 a 50 % de redução nas perdas, a contratada recebe proporcionalmente. 

Acima de 50 % de redução nas perdas, a contratada recebe todo o valor retido, a título de per-

formance. 

A remuneração variável está atrelada à performance combinada da redução das 

duas modalidades de perdas  físicas e aparentes.  

4.4.7 Caso 7 – Redução de perdas de água – 2008 SB PG 

O edital analisado é o de ‘Execução de Obras de Engenharia para Recuperação 

Hidráulica e Otimização Operacional do Sistema de Distribuição de Água’ em uma área com 

dez setores de abastecimento, através do qual a empresa contratante terceiriza diversas ativi-

dades, consolidadas em quatro objetivos: 

a) Objetivo 1: idealização a implantação das obras de engenharia para recupera-

ção hidráulica e otimização operacional de sistema de distribuição de água; 

b) Objetivo 2: execução das obras de implantação, substituição, remanejamento, 

interligações de redes de água; 

c) Objetivo 3: estudo, proposição e implantação de ações com o objetivo da me-

lhoria do desempenho operacional, redução de perdas reais e aparentes;  

d) Objetivo 4: gestão de controle e suporte técnico à operação do sistema implan-

tado e desempenho alcançado. 

 

Cada um dos objetivos é remunerado de forma distinta: 

a) Objetivo 1: não há remuneração para este objetivo em separado, mas por via 

indireta, através do êxito das ações executadas nos objetivos 2 e 3; 

b) Objetivo 2: remunerado por preços unitários; 

c) Objetivo 3: remunerado por performance; 

d) Objetivo 4: remunerado por preços unitários; 

 

O prazo para execução das obras e/ou serviços é de 48 meses.  
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Para o interesse de estudar contratos de performance, o item relevante é o objetivo 

três, o qual se descreve a seguir, com mais detalhes. A remuneração é dividida em dois gran-

des grupos: 

c1) Recuperação de perdas do sistema de distribuição de água: 

c2) Recuperação de perdas aparentes ou comerciais: 

 

A remuneração pela recuperação de perdas do sistema de distribuição de água, ou 

seja, as perdas reais ou físicas, em cada setor de abastecimento, é dada por: 

( ) Pn × DD × VV × NLATSITSI = FRRP S
nPDPD

a 3
0

10
−

×
 

onde: 

RPa  =  remuneração por ações de controle de redução de perdas no setor a 

IPDTS0 =  índice de perdas totais no setor no mês zero, ou seja, na linha de base (definido para 

o setor específico em 550 l/ligação.dia) 
IPDTSn =  índice de perdas totais no setor no mês n (l/ligação.dia) 

NLAS =  número de ligações ativas no setor (ligação) 

VVPn = valor do m³ de água produzida no setor  (adotado = R$1,00/m3) 

103
 = fator de conversão de litro/m³ 

FR = fator de remuneração, conforme a Tabela 4-5, a seguir: 
Tabela 4-5 – Determinação do Fator de Remuneração 

 
Faixa de IPDTSn obtido FR 

IPDTSn ≥ 620 – 0,90 

620 ≥ IPDTSn ≥ 500 – 0,70 

600 ≥ IPDTSn ≥ 450 – 0,50 

580 ≥ IPDTSn ≥ 550 – 0,30 

IPDTSn = 550 0,00 

549 > IPDTSn ≥ 500 0,30 

499 > IPDTSn ≥ 450 0,40 

449 > IPDTSn ≥ 400 0,50 

399 > IPDTSn ≥ 350 0,60 

349 > IPDTSn  ≥ 330 0,70 

329 > IPDTSn ≥ 300 0,80 

IPDTSn < 300 0,90 

FONTE: SABESP, 2008. 
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Ressalte-se a introdução de fatores negativos de remuneração para índices de per-

das superiores a 550 l/lig.dia. 

A remuneração mensal é dada pelo somatório das remunerações (positivas ou ne-

gativas) calculadas para cada um dos dez setores de abastecimento: 

∑
=

=
10

1a
ames RPREM  

 

Além das intervenções que deverão resultar em diminuição de perdas reais, a con-

tratada poderá, a seu critério e por sua conta e risco, implantar ações que resultem na redu-

ção das perdas aparentes, quais sejam: troca de hidrômetros, desinclinação de hidrômetros, 

instalação de hidrômetros em unidade domiciliar não medida, regularização de fraudes, regu-

larização da situação de esgotos, mudança de categoria de uso do imóvel e outras.  

Por estas atividades, a contratada é remunerada em razão da recuperação das per-

das obtida com as ações empreendidas. A remuneração mensal é calculada pela soma dos de-

sempenhos positivos das ações de regularização de factíveis, enquadramento em categoria 

mais adequada, regularização de inativas, redução de perdas aparentes e comerciais, de acordo 

com a expressão: 

VIEScompl RRRRM +++=  
 

onde: 

Mcompl  =  medição mensal das ações complementares de redução de perdas 

R... =  remuneração por ações de controle e regularização de perdas:  

RS  =  regularização de ligações factíveis de esgotos  

RE  =  re-enquadramento da categoria da ligação 

RI  =  regularização de ligações inativas 

RV  =  recuperação de volumes individuais  

  

∑
=

×=
n

lig
ligS VFER

1
85,0  

VFElig  =  faturamento mensal de esgotos das n ligações onde tenham sido implantadas ações 

de regularização de cobrança de esgotos pela contratada. 

 



 

 

78

( )∑
=

−×=
n

lig
ligE FATFATR

1
085,0  

FAT  =  faturamento mensal após o re-enquadramento das n ligações, desde que               

FAT > 1,10FAT0; 

FAT0  =  faturamento no mês anterior à ação empreendida de re-enquadramento. 

 

( )∑
=

−×=
n

lig
ligI FATFATR

1
050,0  

FAT  =  faturamento mensal após a reativação de cada uma das n ligações; 

FAT0  =  faturamento no mês anterior à ação empreendida de reativação. 

 

( ) lig

n

lig
ligV frcFATFATR ×−= ∑

=1
0  

FAT  =  faturamento mensal após as ações de incremento de faturamento individual, das n 

ligações; 

FAT0  =  média do faturamento do mesmo mês do ano, em cada um dos três anos anteriores à 

implantação das ações, corrigidos pela tarifa vigente; 

frclig  =  fator de remuneração complementar, variável em função do acréscimo de volume 

medido em cada ligação objeto das ações empreendidas, dado pela Tabela 4-6: 
Tabela 4-6 – Determinação do Fator de Remuneração Complementar 

 
VP 

índice de volume 
recuperado individual 

FRC 
fator de remuneração 

complementar 

até 5,00% 0,50 

de 5,01% a 10,00% 0,60 

de 10,01% a 20,00% 0,70 

acima de 20,01% 0,80 

FONTE: SABESP, 2008. 

 

A remuneração da empresa terceirizada para o Objetivo 3 do contrato, a parte re-

munerada por performance, é, portanto, totalmente baseada no resultado obtido para a contra-

tante, e o risco totalmente transferido à contratada, que arca com todos os custos de execução. 

A taxa de remuneração complementar busca criar um incentivo para a contratada enfrentar os 

custos crescentes. A remuneração da implementação de ativos, a preços unitários,   
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4.4.8 Caso 8 – Redução de perdas reais de água – 2008 SB CF 

O edital analisado é o de ‘Redução de Perdas Reais’, através do qual a empresa 

contratante terceiriza a atividade de elaboração de estudos, projetos e implantação de planos 

de trabalho para otimização de um setor de abastecimento de água.  

No edital são relacionadas intervenções a serem realizadas nos ativos da contrata-

da incluindo obras civis e componentes eletromecânicos para melhoria operacional e raciona-

lização das pressões de serviço. A cada uma das intervenções é atribuído um valor resultante 

do orçamento de obras e serviços e, segundo a estimativa da contratante, estas intervenções, 

apenas, deverão ser responsáveis por 18,1% de redução das perdas reais. 

Além das intervenções em ativos, são previstos serviços relacionados à localiza-

ção e reparo de vazamentos, cujo valor não está estimado pela contratante, cabendo à contra-

tada avaliar os custos e potencial de resultados a serem obtidos. Segundo a estimativa da con-

tratante, os serviços de pesquisa e reparo de vazamentos, apenas, deverão ser responsáveis por 

3,3% de redução das perdas reais. 

O prazo total do contrato é de 60 (sessenta) meses, sendo 12 (doze) meses serão 

na fase de pré-operação, 6 (seis) meses para a apuração da performance e 42 (quarenta e dois) 

meses para a remuneração fixa, de acordo com a performance apurada. 

 

REMUNERAÇÃO “FIXA’

APURAÇÃO DA 
PERFORMANCE

12 6 42

60 meses

PRÉ‐OPERAÇÃO

 
Figura 4-9 – Prazo e fases contratuais – Caso 8 

FONTE: SABESP, 2008. 
 

As remunerações são de 3 (três) modalidades distintas, de acordo com a fase do 

contrato, sendo: 

a) remuneração parcial, nos 12 meses da fase de pré-operação; 

b) remuneração variável, nos 6 meses da fase de apuração da performance; 
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c) remunerações fixas, nos 42 meses restantes. 

 

A remuneração parcial na fase de pré-operação é dada por: 

)1( TCVURVEAARP nn −××=  
onde: 

RP =  remuneração parcial (R$) 

VEAAn  =  volume de economia de água apurado (m3), no mês n 

VUR  =  valor unitário de remuneração (fixado em R$ 1,09091/m3) 

TC =  taxa de compartilhamento proposta pela contratada (%) a repassar à contratante. 

 

O volume de economia de água apurado no mês n, é calculado por: 

VEAAn = VDBase – VDn 

sendo: 

VDbase  = volume distribuído no setor no início do contrato 

VDn  = volume distribuído no setor no mês n, avaliado 

 

O volume distribuído no setor, no mês de cálculo, é obtido por: 

VDn = VMn+1 – VMn 

sendo: 

VMn+1  = volume medido no 1º dia do mês n+1 

VMn  = volume medido no 1º dia do mês n, ou seja, no mês avaliado 

 

É estabelecido o índice de sucesso F, calculado através da expressão: 

VEAPVEAAF /=  
onde: 

VEAP = volume de economia de água indicado na proposta da contratada 

 

A remuneração parcial na fase de pré-operação só ocorrerá se: 

%50≥F  
 

A remuneração variável nos seis meses da fase de apuração da performance segue 

a mesma sistemática da remuneração parcial, e será dada por: 
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)1( TCVURVEAARV nn −××=  
 

As remunerações fixas ocorrerão durante os demais 42 (quarenta e dois) meses, e 

serão calculadas através da expressão: 

)1( TCTVURVEAMRF −××=  
onde: 

RF =  remuneração fixa (R$) 

VEAM  =  média dos volumes de economia de água apurados nos seis meses da fase de apura-

ção da performance (m3) 

TCT =  taxa de compartilhamento total, ajustada conforme o seguinte critério: caso a contra-

tada não atinja o Volume de Economia de Água Proposto (VEAP) declarado em sua 

proposta, haverá a aplicação de um redutor calculado sobre a Taxa de Compartilha-

mento (TC), em função do Índice de Sucesso F, conforme a  

 

Tabela 4-7: 

 
Tabela 4-7 – Redutor da Taxa de Compartilhamento 

 
F Redutor 

70,00 a 75,00 0,75 

75,01 a 80,00 0,80 

80,01 a 85,00 0,85 

85,01 a 90,00 0,90 

90,01 a 95,00 0,95 

95,01 a 97,00 0,97 

97,01 a 99,00 0,98 

99,01 a 99,99 0,99 

> 100 1,00 

Fonte: SABESP, 2008. 

Caso F < 70%, a contratada não terá direito à remuneração por performance rece-

bendo apenas os valores correspondentes às intervenções em ativos, porém em 48 pagamentos 

mensais iguais, a partir do 13º mês. Caso VEAA > 120% VEAP, a contratada receberá pela 

performance apenas 1,20 x VEAP. O valor mínimo aceitável para a redução das perdas a ser 
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estabelecida pela contratada em sua proposta (VEAP) é igual a 17,35%37 da perda real estima-

da no início do contrato38. 

4.5 Análise 

4.5.1 Caso 1 – Recuperação de Créditos Vencidos – 1999 SB 

4.5.1.1 Utilidades do agente e do principal 

No Caso 1, a remuneração do agente está atrelada à recuperação de valor para o 

principal e como não há remuneração fixa do agente, sua receita é dada pela Equação 6: 

)P(e,εbRa =   

 

onde: 

Ra  =  receita do agente (unitária, pois não se está multiplicando pelo valor da carteira dis-

ponibilizada) 

b  =  taxa de remuneração variável por unidade de performance obtida = taxa de remune-

ração efetiva (TR_EF) 

P(e,ε)  = unidade de performance obtida   

 

A função de utilidade do agente, Ua, assume a forma da Equação 4: 

 C(e)P(e,εbUa −= )  
 

É estabelecido o mínimo de 70% para a performance e a introdução de uma remu-

neração adicional visa criar incentivo necessário para realinhar o interesse do contratado para 

atingir um novo máximo, além dos 70%.  

Para o trecho além de 70%, a função utilidade do agente assume a forma: 

C(e))%)-P/(bPbUa −+= 150(  
                                                 
37 = (119.919 m3/mês) / (691.165 m3/mês)  
38 = 691.165 m3/mês = 46,02% de VDbase) 
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C(e))P-bPbUa −+= 1(2  
C(e)bbPUa −−= 3  

O máximo da função no trecho além de 70% ocorre na performance P, que satis-

faz a condição: 

0=
dP

dUa
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dC(e)b
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Para ilustrar, adotando-se parâmetros da curva de custo, k=0,050 e w=5, e a taxa 

básica máxima admitida b=15%, a função fornece ponto de máximo em P=0,77 (Figura 

4-10b), superior portanto ao limite mínimo de performance imposto em 70%. Nas figuras a 

seguir pode-se observar o comportamento da receita, o custo e a utilidade do agente, sem e 

com a remuneração adicional a partir de determinado nível de performance (no caso, 70%): 
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a) b)  
Figura 4-10 – Caso 1 – Receita, custo total e utilidade do agente, considerando (a) apenas a remuneração básica e (b) aplica-
ção de remuneração adicional a partir de determinado nível de performance.  
FONTE: Elaboração própria;  
OBS: REC_a = Receita do agente; CT_a = Custo total do agente e U_a = Utilidade do agente; k=0,050 w=5, b=15%. 

 

Para o trecho além de 70%, a função utilidade do principal, Up, torna-se: 

)3( bPbVU p −−=  
Como V=P (por tratar-se de receita unitária, pois não se está multiplicando pelo 

valor da carteira disponibilizada): 

bPbPU p +−= 3  , ou bbPU p +−= )31(  
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a) b)  
Figura 4-11 – Caso 1 – Utilidade do principal, receita, custo total e utilidade do agente, considerando (a) apenas a remunera-

ção básica e (b) aplicação de remuneração adicional a partir de determinado nível de performance.   
FONTE: Elaboração própria;  
OBS: REC_a = Receita do agente; CT_a = Custo total do agente, U_a = Utilidade do agente e U_p = Utilidade do principal; 
k=0,050 w=5, b=15%. 

 

Como a função utilidade do principal é uma função linear crescente, com máximo 

em P=1, não há um ponto ótimo em comum com a utilidade do agente. 
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4.5.1.2 Análise dos fatores de desenho 

Analisando os fatores que influenciam no desenho dos incentivos contratuais: 

 

O contrato permite a coordenação a partir das condições de remuneração. A coordenação não é perfeita no sentido em que 

ambos, agente e principal não têm um ponto ótimo coincidente ( 

a) Figura 4-11b). Apesar disso, há mecanismos para atenuar o conflito de interes-

ses. A remuneração adicional, além dos 70% de resultado, representa uma re-

compensa que incentiva o contratado a perseguir metas mais altas, indepen-

dentemente de imposição contratual, e que serão limitadas apenas por sua es-

trutura de custos crescentes;  

 

b) O sistema de remuneração alinha o interesse do principal e do agente direta-

mente, através do compartilhamento do próprio recebimento, que funciona 

como parâmetro de performance. Há uma área em que o desenho talvez pu-

desse ser melhorado, pois entre os pontos A e C, da Figura 4-12, o principal 

tem um decréscimo em sua utilidade, o que talvez pudesse ser evitado. A par-

tir do ponto C, a utilidade volta a crescer atingindo o máximo em P=1;   

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

REC_a CT_a U_a U_p

$

%

C

B

A

 
Figura 4-12 – Caso 1 – Trecho de descontinuidade na utilidade crescente do principal 

FONTE: Elaboração própria;  
 

c) Os gestores da contratada têm possibilidade de gestão sobre a variabilidade, 

pois o contrato não é remunerado por preços unitários, mas por resultados; o 

contratado pode escolher dentro de certos limites quais as ações que irá em-

preender visando seus interesses, permitindo certa autonomia para a adminis-

tração dos serviços;  
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d) A forma de remuneração da contratada emite sinais educativos ao contratante 

sobre a relação custo benefício de suas necessidades ou expectativas, no senti-

do de que quanto mais exigentes forem suas demandas, o custo será maior. 

Porém, o contratado não consegue repassar os custos crescentes, sendo incen-

tivado a buscar um ponto ótimo sob sua perspectiva e sub-ótimo do ponto de 

vista do contratante. No presente Caso, há sinais de que o contratante entende 

a problemática de custos crescentes, ao introduzir um segundo estágio de re-

muneração variável a partir dos 70% mínimos exigidos; 

 

e) O contrato oferece incentivo para o terceirizado perseguir a eficácia e eficiên-

cia de custos, uma vez que sua remuneração se dá apenas por resultado. Qual-

quer melhoria de eficiência de custos beneficiará diretamente o agente que se-

rá incentivado a levar a performance a um nível mais alto, beneficiando tam-

bém o principal; 

 

f) A remuneração é linear, porém em dois estágios. No primeiro estágio há uma 

percentagem (fixa) para performance de até 70% de sucesso na recuperação 

dos créditos. No segundo estágio, há uma percentagem adicional crescente em 

função da performance obtida. Quanto maior a performance, maior a percen-

tagem adicional.  
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Figura 4-13 – Caso 1 – Efeito da remuneração adicional a partir de 70% sobre a taxa efetiva 

FONTE: Elaboração própria, a partir de SABESP (1999). 
 

Além desses dois estágios de remuneração linear há um prêmio por recebi-

mentos à vista. Ao receber à vista o agente é beneficiado em seu fluxo de cai-
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xa, pois sua remuneração é proporcional a valores efetivamente arrecadados, 

ou seja, nos parcelamentos seu recebimento também é parcelado. Além deste 

benefício há um prêmio pelo recebimento o à vista. Apesar do sistema de re-

muneração não ser do tipo linear simples, é de fácil compreensão, pois é com-

posto por mecanismos que individualmente são lineares e de fácil verificação 

e acompanhamento; 

 

g) O risco não é compartilhado, correndo totalmente por conta do agente. O risco 

do principal reside em não obter, através do agente, a arrecadação pretendida, 

mas não incorre em custos de execução. Por outro lado, há sempre o risco do 

contratado não atingir a performance mínima. O risco dos custos crescentes é 

balanceado pelo incentivo do segundo estágio. Há uma compensação para o 

contratado assumir riscos, uma vez que a taxa efetiva final pode praticamente 

dobrar a taxa básica de remuneração. Um risco adicional do contratante é a 

performance do contratado resultar em uma utilidade situada entre os pontos A 

e C da Figura 4-12, o que não chega a ser um risco de incorrer em prejuízo, 

mas, apenas, de um obter um resultado aquém daquele que resultaria se a per-

formance do contratado resultasse na utilidade no ponto A. O risco dos custos 

crescentes encontra um alívio no incentivo do segundo estágio. Há uma im-

portante compensação para o contratado assumir riscos, uma vez que a taxa 

efetiva final pode dobrar a taxa básica de remuneração (Figura 4-13). 

4.5.1.3 Análise ex-post 

O edital estudado no Caso 1 gerou contratos que foram objeto de análise ex-post 

elaborada pelo Banco Mundial. Algumas conclusões do relatório: 
“O que foi surpreendente foi o resultado: dos US$65 milhões de débitos, cerca de 
US$43 milhões, ou 78% do total, foi efetivamente recuperado pelos contratados, o que 
ficou muito além da expectativa da SABESP. Ainda mais surpreendente para a SA-
BESP foi a proporção extremamente alta dos pagamentos à vista: 70% dos US$43 mi-
lhões foram pagos à vista, comparados com o histórico de apenas 7% de créditos ven-
cidos pagos à vista.  
... 
O projeto oferece fortes incentivos para a performance do contratado, ainda que permi-
ta alta lucratividade ao contratante. 
... 
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A flexibilidade aqui era compreensivelmente limitada devido ao escopo ... Apesar dis-
so, os contratados ainda tiveram flexibilidade suficiente para a execução dos serviços” 
(KINGDOM; LIEMBERGER; MARIN, 2006).  

 

Pode-se consideram que as conclusões desse relatório validam a análise dos fato-

res de desenho dos contratos, destacando-se: 

a) O contrato permite a coordenação a partir das condições de remuneração;  

b) O sistema de remuneração alinha o interesse do principal e do agente; 

c) Os gestores da contratada têm possibilidade de gestão sobre a variabilidade, 

com certa flexibilidade do contratado para administrar seus serviços. 

4.5.2 Caso 2 – Recuperação de Créditos Vencidos – 2003 SB 

4.5.2.1 Utilidades do agente e do principal 

No Caso 2, semelhante ao Caso 1, a função de utilidade do agente, Ua, assume a 

forma: 

 C(e)P(e,εbUa −= )  

 

O custo total pode ser expresso pela Equação 5:  

 
1−+=+= wkwPCFCVCFCT  

 

É estabelecido o mínimo de 70% para a performance e a introdução de uma remu-

neração adicional (TA) visa criar incentivo necessário para tentar realinhar o interesse do con-

tratado para atingir um novo ponto máximo, além dos 70%. 

Para o trecho além de 70%, a função utilidade do agente assume a forma: 

)()( 1−+−+= w
a kwPCFPTAbU  

 

O máximo da função no trecho além de 70% ocorre na performance P, que satis-

faz a condição: 

0=
dP

dUa
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Para parâmetros da curva de custo adotados k=0,040 e w=5 e os valores da remu-

neração básica b=16,38% e de TA | [ ]035,0,0∈TA  a função fornece ponto de máximo em 

P=0,59, abaixo do limite mínimo contratual, e um ponto sub-ótimo em P=0,80, superior, por-

tanto, ao limite mínimo de performance imposto em 70%:  
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Figura 4-14 – Caso 2 – Receita, custo total e utilidade do agente, considerando (a) apenas a remuneração básica e (b) aplica-
ção de remuneração adicional a partir de determinado nível de performance.  
FONTE: Elaboração própria;  
OBS: REC_a = Receita do agente; CT_a = Custo total do agente e U_a = Utilidade do agente; k=0,040 w=5, b= 16,38% 

 

Para o trecho além de 70%, a função utilidade do principal, Up, assume a forma, a 

partir da expressão: 

PTAbPU p )( +−=  

 )1( TAbPU p −−=  
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A função utilidade do principal é uma função linear crescente, não havendo, por-

tanto, um ponto ótimo comum, como pode ser verificado nos gráficos da Figura 4-15: 
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Figura 4-15 – Caso 2 – Utilidade do principal, receita, custo total e utilidade do agente, considerando (a) apenas a remunera-
ção básica e (b) aplicação de remuneração adicional a partir de determinado nível de performance.   
FONTE: Elaboração própria;  
OBS: REC_a = Receita do agente; CT_a = Custo total do agente, U_a = Utilidade do agente e U_p = Utilidade do principal; 
k=0,04 w=5, b= 16,38%. 

 

4.5.2.2 Análise dos fatores de desenho 

a) O contrato não permite a coordenação apenas a partir das condições de remu-

neração. A coordenação obtida não é perfeita no sentido em que ambos, agen-

te e principal obtêm um ponto ótimo para ambos, pois estes não coincidem. 

Há um mecanismo para atenuar o conflito de interesses. A remuneração adi-

cional, além dos 80% de sucesso, significa que há uma recompensa para o 

contratado a perseguir metas mais altas, porém, dependendo da estrutura de 

custos do agente o cumprimento da meta mínima de performance de 70% será 

conseguido apenas por imposição contratual e não pela busca da maior remu-

neração, que seria do interesse do contratante, pois esta busca poderá impor ao 

agente utilidades sub-ótimas; 

 

b) O sistema de remuneração alinha o interesse do principal e do agente, direta-

mente através do compartilhamento da receita, não sendo necessários novos 

parâmetros de performance. Assim como no Caso 1, ocorre também uma des-

continuidade na evolução da utilidade do principal em torno dos 80%, onde o 

desenho talvez pudesse ser melhorado. 
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c) Os gestores da contratada têm possibilidade de gestão sobre a variabilidade, 

pois o contrato não é a preços unitários e deixa livre a administração do con-

tratado; por outro lado, por conta da imposição de meta mínima, o contratado 

pode ser forçado a trabalhar fora do seu ponto de máximo retorno; 

 

d) A forma de remuneração da contratada emite sinais educativos ao contratante 

sobre a relação custo benefício de suas necessidades ou expectativas, no senti-

do de que quanto mais exigentes forem suas demandas, maior será seu custo (a 

remuneração do agente). No caso, há sinais de que o contratante entende a 

problemática de custos crescente, mas talvez não em toda a sua dimensão, ao 

introduzir um segundo estágio de remuneração variável a partir dos 80% exi-

gidos determinado ponto. Apesar disso, o contratado talvez não consiga com-

pensar seus custos crescentes, e seria incentivado a buscar um ponto ótimo se-

gundo seu interesse, não fossem as restrições contratuais; 

e) O contrato oferece incentivo para o terceirizado perseguir a eficácia e eficiên-

cia de custos, uma vez que sua remuneração se dá apenas por resultado. Qual-

quer melhoria de eficiência de custos beneficiará diretamente o agente. 

 

f) A remuneração se dá em dois estágios. No primeiro estágio há uma remunera-

ção linear representada por uma percentagem (fixa) para performance de até 

80% de sucesso na recuperação dos créditos. No segundo estágio há uma per-

centagem crescente em função da performance obtida; 
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Figura 4-16 – Caso 2 – Efeito da remuneração adicional a partir de 80% sobre a taxa efetiva.   
FONTE: Elaboração própria, a partir de SABESP (2003). 
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g) O risco de custos não é compartilhado, correndo totalmente por conta do agen-

te. O risco do principal reside em não obter, através do agente, a arrecadação 

pretendida, mas não incorre em custos de execução. O risco dos custos cres-

centes encontra um alívio no incentivo do segundo estágio, apesar de talvez 

não ser suficiente, pois a compensação para o contratado assumir riscos repre-

sentado no aumento da taxa básica de remuneração é de até 20% (Figura 

4-16). 

4.5.3 Caso 3 – Recuperação de Créditos Vencidos – 2007 SB 

4.5.3.1 Utilidades do agente e do principal 

De forma semelhante aos anteriores, a utilidade do agente, Ua, é dada por:   

 C(e)P(e,εbUa −= )  

O custo total pode ser expresso como:  

 1−+=+= wkwPCFCVCFCT  

É estabelecido o mínimo de 70% para a performance e a introdução de uma remu-

neração adicional visa criar incentivo necessário para tentar realinhar o interesse do contrata-

do para atingir um novo ponto máximo, além dos 70%. Para o trecho além de 70%, a função 

utilidade do agente assume a forma: 

)( 1−+−×+= w
a kwPCFTAPbPU  

)(17,11
7,0
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a kwPCFPbPbPU  

)(17,0671,1 12 −+−−= w
a kwPCFPbPbU  

 

O máximo da função no trecho além de 70% ocorre na performance P, que satis-

faz a condição: 
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Para os parâmetros da curva de custo, k=0,036 e w=5 e o valor máximo da remu-

neração básica, a função utilidade fornece ponto de máximo em P=0,58, inferior, portanto, ao 

limite mínimo de performance imposto (70%), e um ponto sub-máximo em P=0,77, acima da 

faixa mínima de performance e do ponto a partir do qual há remuneração adicional (70%): 
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Figura 4-17 – Caso 3 – Receita, custo total e utilidade do agente, considerando (a) apenas a remuneração básica e (b) aplica-
ção de remuneração adicional a partir de determinado nível de performance.  
FONTE: Elaboração própria; 

 

Para o trecho além de 70%, a função utilidade do principal, Up, assume a forma, a 

partir da expressão: 

)1( TAbPU p −−×=  

 

A função utilidade do principal é uma função linear crescente, não havendo, por-

tanto, um ponto ótimo comum, como pode ser verificado nos gráficos da Figura 4-18: 
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Figura 4-18 – Caso 3 – Utilidade do principal, receita, custo total e utilidade do agente, considerando (a) apenas a remunera-
ção básica e (b) aplicação de remuneração adicional a partir de determinado nível de performance.   
FONTE: Elaboração própria;  
OBS: REC_a = Receita do agente; CT_a = Custo total do agente, U_a = Utilidade do agente e U_p = Utilidade do principal; 
k=0,036 w=5, b= 13,74%. 

 

4.5.3.2 Análise dos fatores de desenho 

a) O contrato não permite a coordenação apenas a partir das condições de remu-

neração. A coordenação obtida não é perfeita no sentido em que ambos, agen-

te e principal obtêm um ponto ótimo para ambos, pois estes não coincidem. 

Há um mecanismo para atenuar o conflito de interesses. A remuneração adi-

cional, além dos 70% de sucesso, significa que há uma recompensa para o 

contratado a perseguir metas mais altas, porém, dependendo da estrutura de 

custos do agente o cumprimento da meta mínima de performance será conse-

guido apenas por imposição contratual e não pela busca da maior remunera-

ção, que seria do interesse do contratante, pois esta busca poderá impor ao a-

gente utilidades sub-ótimas; 

 

b) O sistema de remuneração alinha o interesse do principal e do agente, direta-

mente através do compartilhamento da receita, não sendo necessários parâme-

tros de performance; 

 

c) Os gestores da contratada têm possibilidade de gestão sobre a variabilidade, 

pois o contrato não é a preços unitários e deixa livre a administração do con-

tratado. Por outro lado, por conta da imposição de meta mínima, o contratado 

pode ser forçado a trabalhar fora do seu ponto de máximo retorno; 
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d) A forma de remuneração da contratada emite sinais educativos ao contratante 

sobre a relação custo benefício de suas necessidades ou expectativas, no senti-

do de que quanto mais exigentes forem suas demandas, maior será seu custo (a 

remuneração do agente). No caso, há sinais de que o contratante entende a 

problemática de custos crescente, mas talvez não em toda a sua dimensão, ao 

introduzir um segundo estágio de remuneração variável a partir dos 70% exi-

gidos determinado ponto. Apesar disso, o contratado talvez não consiga com-

pensar seus custos crescentes, e seria incentivado a buscar um ponto ótimo se-

gundo seu interesse, não fossem as restrições contratuais; 

e) O contrato oferece incentivo para o terceirizado perseguir a eficácia e eficiên-

cia de custos, uma vez que sua remuneração se dá apenas por resultado. Qual-

quer melhoria de eficiência de custos beneficiará diretamente o agente. 

 

f) A remuneração se dá em dois estágios. No primeiro estágio há uma remunera-

ção linear representada por uma percentagem (fixa) para performance de até 

80% de sucesso na recuperação dos créditos. No segundo estágio há uma per-

centagem crescente em função da performance obtida: 
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Figura 4-19 – Caso 2 – Efeito da remuneração adicional a partir de 70% sobre a taxa efetiva 
FONTE: Elaboração própria, a partir de SABESP (2007). 

 

g) O risco de custos não é compartilhado, correndo totalmente por conta do agen-

te. O risco do principal reside em não obter, através do agente, a arrecadação 

pretendida, mas não incorre em custos de execução. O risco dos custos cres-

centes encontra um alívio no incentivo do segundo estágio. Há uma compen-
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sação para o contratado assumir riscos, uma vez que a taxa efetiva final pode 

aumentar a taxa básica de remuneração em até 50% (Figura 4-19). 
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4.5.4 Análise comparativa dos Casos 1, 2 e 3 

Os três primeiros casos tratam da execução de exatamente os mesmos serviços, a 

cobrança por performance, na mesma região, foram lançados pela mesma contratante, em 

intervalos de tempo (quatro anos) coincidentes com os prazos contratuais. São, portanto, três 

ondas sucessivas de contratação. 

Considerando uma carteira disponibilizada para cobrança de R$ 1.000.000 para os 

três casos e as máximas taxas básicas de remuneração admitidas nos editais: TR1999=15,00%, 

TR2003= 16,38% e TR2007= 13,74%, o comportamento da taxa efetiva e da remuneração seria o 

expresso pelos gráficos da Figura 4-20, e aumento de arrecadação por parte do contratante 

pelos gráficos da Figura 4-21: 
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Figura 4-20 – Comparação das taxas efetivas e das receitas dos casos 1, 2 e 3  
FONTE: Elaboração própria a partir de SABESP, 1999; _______, 2003 e _______, 2007. 
OBS: Para uma carteira com VE = R$ 1.000.000; [99c PREMIO] refere-se ao recebimento à vista, considerando-se toda a 
carteira nesta condição, ou seja, o limite máximo; [_99] refere-se a nenhum recebimento à vista, considerando-se toda a 
carteira nesta condição, ou seja, o limite mínimo, e que foi o considerado na análise como remuneração do edital do ano 99;  
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Figura 4-21 – Comparação da proporção recuperada para o principal e valores correspondentes – Casos 1, 2 e 3  
FONTE: Elaboração própria a partir de SABESP, 1999; _______, 2003 e _______, 2007. 
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Observando-se na Figura 4-21 os pontos A e B, pode-se avaliar que do ponto de 

vista do contratante, a utilidade obtida no Caso 1 (de 1999), com a performance de 80%, é a 

mesma obtida no Caso 3 (de 2007) com a performance de 70%. No Caso 1, o contratado ob-

teve 78% de resultado conforme estudo ex-post de Kingdom, Liemberger e Marin (2006), o 

que coincide com a análise do item 4.5.3.1 (Figura 4-10). No Caso 3, o contratado deverá ob-

ter no mínimo 70% por imposição contratual, mesmo que, dependendo de sua estrutura de 

custos, não tenha o incentivo de buscar remunerações mais altas.  

A análise comparada dos três casos permite observar que as condições de remune-

ração foram sofrendo progressiva restrição em relação àquelas do Caso 1 (Figura 4-22). Este 

aperto pode ser atribuído ao efeito catraca imposto pelo contratante a cada ciclo de contrata-

ção (LAFFONT; TIROLE, 1988 e MILGROM; ROBERTS, 1992). No estudo de contratos 

incentivados a empregados, Milgrom e Roberts (1992) apontam um comportamento ‘defensi-

vo’ por parte dos funcionários contra o efeito catraca. No final do período avaliado, os fun-

cionários represam serviços para não aumentar o desempenho no período que servirá de base 

para estabelecer a meta do período seguinte. 
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Figura 4-22 – Comparação entre a evolução das remunerações e o efeito catraca. 
FONTE: Elaboração própria a partir de SABESP, 1999; _______, 2003 e _______2007)  
OBS: (REC_99 = 100) 
 

No modelo de Laffont e Tirole (1988), o contratado tem a opção de continuar ou 

não. No caso em questão, esta opção dá-se de forma distinta por se tratar de uma licitação 

pública. Não há direito de preferência para o contratado atual, e, assim, outra empresa pode 

obter o contrato, desde que sua taxa ofertada seja a menor entre os licitantes. O contratado não 

tem a prerrogativa de se ‘proteger’ do efeito catraca represando serviços, pois há amarrações 

de prazo para o cumprimento de tarefas e não há a certeza de que será o vencedor da licitação 

na próxima rodada. 
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4.5.5 Caso 4 – Recuperação de Créditos Vencidos – 2007 CS 

4.5.5.1 Utilidades do agente e do principal 

No Caso 4, semelhante aos anteriores, a utilidade do agente, Ua, é dada por: 

 C(e)P(e,εbUa −= )  

O custo total pode ser expresso como:  
1−+=+= wkwPCFCVCFCT  

E a utilidade do agente: 

)( 1−+−= w
a kwPCFbPU  

Apesar da remuneração ser uma percentagem da arrecadação, é estabelecido adi-

cionalmente um indicador de performance que deve ser atingido e que incorpora a performan-

ce física (número de contas recuperadas) e a performance financeira (o valor recuperado). O 

mínimo estabelecido é 95%. Não há qualquer remuneração adicional. 

O máximo da função ocorre na performance P, que satisfaz a condição: 

0=
dP

dUa

 
0)1( 2 =−− −wPwkwb  

2
1

)1(

−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=
w

wkw
bP

 
 

Para parâmetros da curva de custo k=0,022 e w=4, e a taxa básica máxima admiti-

da b=12,60%, a função fornece ponto de máximo em P=0,69, inferior, portanto, ao limite 

mínimo de performance imposto em 95%. A função utilidade do principal, Up, assume a for-

ma, a partir da expressão: 

)1( bPU p −=  
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Figura 4-23 – Caso 4 – Receita, custo total e utilidade do agente (a) e Utilidade do principal, receita, custo total e utilidade 
do agente (b).   
FONTE: Elaboração própria; OBS: REC_a = Receita do agente; CT_a = Custo total do agente, U_a = Utilidade do agente e 
U_p = Utilidade do principal; k=0,022 w=4, b=12,60%. 
 

A função utilidade do principal é uma função linear crescente, cujo ponto máximo 

é obtido em P=1, não havendo, portanto, um ponto ótimo comum. 

4.5.5.2 Análise dos fatores de desenho 

a) O contrato não permite a coordenação apenas a partir das condições de remu-

neração, pois agente e principal não obtém um ponto ótimo comum a ambos. 

Não há mecanismos para atenuar o conflito de interesses, e o cumprimento da 

meta mínima de performance será conseguido por restrições contratuais, pois a 

busca de maior remuneração impõe ao agente utilidades decrescentes; 

 

b) O sistema de remuneração alinha o interesse do principal e do agente, direta-

mente através do compartilhamento da receita, não sendo necessários parâme-

tros de performance. Apesar disso, há um parâmetro de performance mínima 

que incorpora indicadores de desempenho físico e financeiro. Não é óbvio 

qual o interesse do principal em estabelecer o critério de performance física, o 

que vai de encontro às constatações de Baker (1992) sobre o Valor para o 

principal não ser contratável.  

O caso introduz o conceito de ‘performance fisica’ relacionado à quantidade 

de contas cujo débito foi recuperado, independentemente do valor dos mes-

mos. Considerando que o contratante desenha o contrato tendo em vista o ali-

nhamento do contratado com suas metas, a conclusão é de que o número de 
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contas recuperadas é, em si, relevante para o contratante. A motivação para a 

introdução deste critério não tem, todavia, a mesma fundamentação econômica 

representada pelo critério do valor recuperado; 

 

c) Os gestores da contratada têm possibilidade de gestão sobre a variabilidade, 

pois o contrato não é a preços unitários, mas a gestão é limitada, pois são im-

postos limites contratuais que impõem metas que não são necessariamente do 

interesse do contratado. Além disso, como a contratada deve atuar em dois cri-

térios de performance distintos, um físico e um financeiro, que não necessari-

amente estarão alinhados, o atendimento de um critério não necessariamente 

contribuirá para o outro. Por exemplo, o atendimento do indicador financeiro 

gera receita para o contratado, mas o atendimento do indicador físico pode ge-

rar custos em excesso; 

 

d) A forma de remuneração da contratada não emite sinais educativos ao contra-

tante sobre a relação custo benefício de suas necessidades ou expectativas, no 

sentido de que quanto mais exigentes forem suas demandas, o custo será mai-

or. O contratado não consegue repassar os custos crescentes, e seria incentiva-

do a buscar um ponto ótimo sob sua perspectiva, não fossem as restrições con-

tratuais. No caso, não há sinais de que o contratante contempla a problemática 

de custos crescente, ao impor metas físicas e financeiras; 

 

e) O contrato impõe ao contratado a busca por eficácia e eficiência de custos, 

uma vez que sua remuneração se dá apenas por resultado. O incentivo, todavi-

a, é definido não pelo aumento de receita ou utilidade, mas pela imposição de 

restrições e penalidades contratuais; 

 

f) Não há bônus ou prêmio além da remuneração linear simples; 

 

g) O risco de custos não é compartilhado, correndo totalmente por conta do agen-

te. O único risco do principal é não obter através do agente a arrecadação pre-

tendida, mas não incorre em custos de execução. 
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4.5.6 Caso 5 – Recuperação de Créditos Vencidos – 2008 CG 

4.5.6.1 Utilidades do agente e do principal 

No Caso 5, a utilidade do agente, Ua, é dada por equação semelhante à aplicada 

nos casos anteriores: 

 C(e)P(e,εbUa −= )  

Onde b é a remuneração por preço unitário dos itens contratuais e P(e,ε) a medida 

de performance escolhida pelo contratante.  

Porém diferentemente dos casos anteriores, a performance é avaliada pela percen-

tagem de débitos – em número de contas, não em valor – quitados dentro dos prazos especifi-

cados no contrato. A performance obtida será uma função do esforço e empreendido pelo con-

tratado para executar o serviço e conseguir que o cliente em atraso quite o débito no prazo 

estabelecido e ε, das chamadas condições ‘ambientais’ de Baker (1999). Como a remuneração 

é por preços unitários, pode-se considerar que b=1, transformando a expressão da utilidade do 

agente em 

 C(e)P(e,εUa −= )  
 

Considerando que o esforço para executar os serviços e estimular a quitação do 

débito tem um custo médio crescente como descrito na seção 4.1, o custo total também pode 

ser expresso como: 

CT = CF + CV = CF + kwPw-1 

 

E a utilidade do agente: 

)( 1−+−= w
a kwPCFPU  

 

O máximo da função ocorre na performance P, que satisfaz a condição: 

0=
dP

dUa

 
0)1(1 2 =−− −wPwkw  
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Para os parâmetros da curva de custo, k=0,25 e w=5, a função fornece ponto de 

máximo em P=0,58.  

A função utilidade do principal, Up , não pode ser definida em relação à utilidade 

do agente, Ua , pois enquanto a primeira diz respeito ao valor dos débitos recuperados, a últi-

ma diz respeito à quantidade de débitos recuperados, não havendo informação sobre o mon-

tante dos débitos.  

O gráfico da Figura 4-24 ilustra a receita, o custo e a utilidade do agente: 
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Figura 4-24 – Caso 5 – Receita, custo total e utilidade do agente.   
FONTE: Elaboração própria;  
OBS: REC_a = Receita do agente; CT_a = Custo total do agente, U_a = Utilidade do agente; k=0,25 w=5. 

 

4.5.6.2 Análise dos fatores de desenho 

O quinto Caso focaliza a recuperação física, não havendo nenhuma vinculação do 

montante financeiro recuperado com a remuneração do contratado, realizada apenas a preços 

unitários. A meta da contratante parece ser a recuperação do débito, independente do valor 

recuperado. O critério de performance consiste em ‘só receber pela execução do serviço se o 

débito for pago’, ou seja, o modelo utilizado no caso é de remuneração por serviço executado, 

mas só quando o débito é quitado.  

A seguir a análise dos fatores de desenho dos contratos de performance: 
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a) O contrato não permite a coordenação apenas a partir das condições de remu-

neração. Agente e principal não têm o alinhamento em suas utilidades. O a-

gente deve executar os serviços, e sua remuneração não guarda uma relação 

direta com o aumento da arrecadação do principal. 

 

b) O sistema de remuneração não alinha o interesse do principal e do agente. A 

remuneração do agente é por preços unitários e o ‘parâmetro de performance’ 

é o fato do cliente pagar o débito em prazo determinado, o que introduz um 

componente de loteria na performance. Se o cliente não quitar o débito até o 

segundo dia após a ordem de corte, e sim no terceiro, o contratado não fará jus 

à remuneração do serviço, apesar do principal ter o aumento da arrecadação 

satisfeito.  

Não é óbvio qual seria o interesse do principal em estabelecer apenas o critério 

de performance física, o que corrobora as constatações de Baker (1992), quan-

do este afirma que o objetivo do principal não é, em si, contratável. O concei-

to de performance física havia aparecido no Caso 4, porém lá compunha um 

indicador misto com a performance financeira. Considerando que o contratan-

te desenha o contrato tendo em vista o alinhamento do contratado com suas 

metas, a conclusão é de que o número de contas recuperadas é, em si, relevan-

te para o contratante. A motivação para a introdução deste critério não tem, 

todavia, a fundamentação econômica, representada pelo valor recuperado; 

 

c) Os gestores da contratada têm possibilidade restrita de gestão sobre a variabi-

lidade, pois o contrato, além de ser a preços unitários, contém limites que im-

põem metas de execução e de prazo, que não são necessariamente do interesse 

do contratado. 

 

d) A forma de remuneração da contratada não emite sinais educativos ao contra-

tante sobre a relação custo benefício de suas necessidades ou expectativas, no 

sentido de que quanto mais exigentes forem suas demandas, o custo será mai-

or. O contratado não consegue repassar os custos crescentes, e seria incentiva-

do a buscar um ponto ótimo sob sua perspectiva, não fossem as restrições con-
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tratuais. No caso, não há sinais de que o contratante contempla a problemática 

de custos crescente, ao impor apenas metas físicas; 

 

e) O contrato impõe ao contratado a busca por eficácia e eficiência de custos, 

uma vez que sua remuneração se dá apenas se o pagamento for efetuado – e, 

portanto, por performance. O incentivo, todavia, é definido pelas restrições e 

penalidades contratuais, não pelo aumento de receita ou utilidade, mas pela 

imposição de penalidades; 

 

f) O sistema de remuneração variável não é linear, mas introduz um componente 

de loteria, e impõe ao contratado condições para que o pagamento seja efetua-

do que dependem dos prazos de quitação do débito pelo cliente final; 

 

g) O risco de custos não é compartilhado, correndo totalmente por conta do agen-

te. Como agravante, caso o pagamento por parte do cliente ocorra, mas além 

dos prazos definidos, que são bastante reduzidos, o principal entesoura todo o 

valor, não se obrigando a pagar à contratada pelo serviço que efetivamente foi 

prestado. O único risco do principal é não obter através do agente a arrecada-

ção pretendida, mas não incorre em custos de execução. 

4.5.7 Caso 6 – Redução de perdas de água – 2005 SB IT 

4.5.7.1 Utilidades do agente e do principal 

No Caso 6, a remuneração do agente está alinhada à recuperação das perdas de 

água, que representam valor para o principal. Como há uma parte da remuneração fixa do 

agente, sua receita é dada pela Equação 2: 

)P(e,εbSRa +=  
sendo: 

VSS %70=  

VS  = valor proposto para execução dos serviços 
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Pelas condições previstas no edital, caso o contratado não consiga a performance 

mínima estipulada em 25% de redução das perdas globais (RPG), receberá 70% do valor pro-

posto  para execução dos serviços (VS). Caso atinja 50% ou mais de RPG, receberá os demais 

30% do VS, que ficam retidos ao longo do contrato.  

Isto permite decompor a remuneração em duas partes distintas. A primeira refe-

rente aos custos da implantação das soluções projetadas e a segunda referente às ações de pla-

nejamento, engenharia e gestão para redução das perdas. A primeira parte corresponderia a 

um contrato a preços fixos e a segunda um contrato de performance. A remuneração do agen-

te, Ra, da parte de performance pode ser expressa da seguinte forma:  

0%25 =⇒< aRPP  

[ ] VSPRPP a 30,030,0
25,0
30,0%50,%25 ×⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−=⇒∈  

VSRPP a 30,0%50 =⇒>   

 

A função de utilidade do agente, Ua, assume a forma [ ]PCP(e,εb −)  e representa 

um contrato de performance semelhante aos anteriores, com a função de utilidade do agente, 

Ua, assumindo a forma: 

 C(e)P(e,εbUa −= )  

 

Para [ ]%50,%25∈P , fazendo: 

VSb 30,0
25,0
30,0

×⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

 
e  

VSc 30,030,0 ×=  
 

A utilidade do agente passa a 

CcPbUa −−=  
 

O custo total, C, para as atividades correspondentes à performance pode ser ex-

presso como:  

( ) ( )13,03,0 −+=+= wkwPCFVSCVCFVSCT  
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A utilidade, para [ ]%50,%25∈P passa a 

)(3,030,0
25,0
30,0 1−+−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−= w

a kwPCFVSVSPU
 

( )2)1(3,0
25,0
30,0 −−−= w

a

a kwPwVSVS
dP
dU

 
 

O máximo da função ocorre na performance Pa*, que satisfaz a condição: 

0=
a
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dP
dU
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Para os parâmetros da curva de custo, k=0,4 e w=5, a função fornece ponto de 

máximo em P=0,79, superior ao limite de performance imposto em 50%. Para %50>P , os 

custos continuam a subir, mas a remuneração não. Portanto, o máximo da utilidade do agente 

ocorre em P = 50%.  

A função utilidade do principal, Up, por sua vez, apresenta aqui algumas comple-

xidades. Se, conforme destacado por Baker (1992), o objetivo do principal não é, em si, con-

tratável, no presente Caso tal situação verifica-se nitidamente. Um índice de perdas globais de 

água relaciona o volume perdido em determinada unidade de tempo, por exemplo, m3/mês. 

Sua diminuição proporciona à contratante menor custo de produção e maior receita, ou seja, 

resultado financeiro também por unidade de tempo, por exemplo, R$/mês. A remuneração do 

agente, todavia, é baseada no percentual de redução do indicador aplicado ao  valor unitário 

atribuído à redução de um ponto percentual e, no Caso, retido ao longo do contrato e pago em 

um único e determinado instante. Não há, portanto, uma relação direta, quantitativa, entre o 

benefício para o principal e a remuneração do agente, apesar da relação qualitativa poder ser 

apreciada, pois na medida em que há diminuição do índice, há benefício financeiro para o 

principal. 

Estimou-se o retorno financeiro para o contratante utilizando-se o conceito do va-

lor presente líquido39 (VPL). Foi adotado o período de 5 anos para cálculo do VPL do ‘proje-

                                                 
39 para a explanação do conceito de Valor Presente Líquido, ver Brealey, Meyers e Allen (2006). 
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to’, considerando que os benefícios são progressivamente menores, diminuindo ano a ano. A 

justificativa para esta diminuição é que para manter o índice de perdas no nível em que se 

conseguiu chegar, haverá custos. Se deixado sem manutenção pari passu, o índice tenderia a 

subir novamente, nesse caso também gerando benefícios menores. 

A utilidade do principal é expressa pelo VPL do empreendimento, considerando o 

período de cinco anos: 

( ) ( )∑
= +

××
+×+−==

4

1 1t
t

tunitano
unitanoap r

CoefValVolValVolRVPLU  

onde: 

Volano  = volume equivalente recuperado em um ano (m3) 

Valunit  = valor por unidade de volume (R$/m3) 

Coeft = coeficiente de redução para o ano t 

r = taxa de custo de capital 

 

O valor para o principal, V, é dado pelo valor presente40 (VP) dos retornos: 

( ) ( )∑
= +

××
+×==

4

1 1t
t

tunitano
unitanop r

CoefValVolValVolVPV  

 

As figuras ilustram um cenário possível para receita, custo e utilidade do agente, 

bem como o valor e a utilidade para o principal: 

‐10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

REC_a CT_a U_a

V_VPL_5_ANOS U_VPL_5_ANOS

$

‐10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

REC_a CT_a U_a

$

a) b)

 
Figura 4-25 – Caso 6 – Receita, custo total e utilidade do agente (a) e receita, custo total e utilidade do agente, valor e utili-
dade do principal (b).  
FONTE: Elaboração própria;  
OBS: REC_a = Receita do agente; CT_a = Custo total do agente e U_a = Utilidade do agente; V_VPL_5_ANOS = Valor 
para o principal pelo VPL; U_VPL_5_ANOS = Utilidade do principal pelo VP; k=0,8 w=4. 

                                                 
40 para a explanação do conceito de Valor Presente, ver Brealey, Meyers e Allen (2006). 
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4.5.7.2 Análise dos fatores de desenho 

a) O contrato permite a coordenação a partir das condições de remuneração ape-

nas limitada, devido aos limites impostos para o pagamento da remuneração 

da contratada. O sistema de remuneração alinha o interesse do principal – a 

redução das perdas – ao do agente, que recebe x R$ / unidade recuperada da 

medida de performance (o índice de perdas). Há, porém, um limite superior 

para a performance que é 50% de redução das perdas, o que constitui um con-

flito de interesses: o contratado não ultrapassará este limite, pois seus custos 

crescentes a partir deste ponto não serão remunerados; 

 

b) O valor atribuído a cada ponto percentual de redução das perdas não está dire-

tamente atrelado ao ganho de valor para o contratante, em unidades monetá-

rias, tornando necessário a introdução de uma medida de performance: o índi-

ce de perdas, ou melhor, a redução do índice de perdas. A diminuição do índi-

ce significa para o contratante aumento de receitas e diminuição de custos em 

determinado intervalo de tempo. 

 

c) Os gestores da contratada têm possibilidade de atuar para acomodar ou reduzir 

a variabilidade, com autonomia para propor e implantar ações. Parte das ações 

é remunerada a preços unitários e parte por resultado. Porém, mesmo os exe-

cutados a preços unitários são discricionários e o contratado tem flexibilidade 

para executar os itens que julgar mais eficientes para a redução das perdas. O 

agente tem flexibilidade para eleger os serviços e o planejamento de execução. 

 

d) A forma de remuneração da contratada emite sinais educativos ao contratante 

sobre a relação custo benefício de suas necessidades ou expectativas apenas 

parcialmente, pois há o limite para a remuneração correspondente à meta de 

50% de recuperação das perdas; Caso o contratado ultrapasse esse nível de 

performance não será recompensado por isto e sua utilidade cairá drasticamen-

te como pode ser observado no gráfico da Figura 4-25a; 
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e) O contrato oferece incentivo para o terceirizado perseguir a eficácia e eficiên-

cia de custos, pois tem flexibilidade para executar serviços que julgue mais e-

ficientes e poderá, dentro de certos limites, empregar tecnologia inovadora que 

venha a aumentar a eficiência da redução das perdas. Até a performance de 

50% de redução das perdas, será premiado por esta melhoria do processo; 

 

f) O sistema de remuneração variável é linear e de simples entendimento, apesar 

de ter um limite máximo; 

g) O risco pode ser considerado adequadamente compartilhado se for levado em 

conta que as intervenções em ativos são remuneradas pela contratante, e ape-

nas a parte correspondente à engenharia e às atividades de gestão de perdas é 

remunerada a risco do agente. Além disso, o agente tem flexibilidade para e-

leger os serviços a serem realizados e para planejar sua execução, o que pode 

minimizar seus riscos.  

4.5.8 Caso 7 – Redução de perdas de água – 2008 SB PG 

4.5.8.1 Utilidades do agente e do principal 

No Caso 7, a remuneração do agente está alinhada à recuperação das perdas de 

água, que representam o Valor para o principal. O contrato possui uma parte a preços unitá-

rios e uma parte remunerada por performance, o Objetivo 3, que pode ser estudada isolada-

mente.   

Para o Objetivo 3, são definidos dois grupos de remuneração, sendo um principal, 

responsável pela remuneração da redução das perdas obtidas por um grupo de ações que cons-

titui a parte principal do contrato e um adicional que remunera ações complementares. A aná-

lise desenvolvida refere-se à parte principal do Objetivo 3, a mais complexa. As demais re-

munerações são relevantes, mas seguem um desenho similar ao da parte principal, porém me-

nos complexos. 

A remuneração do agente é dada pela Equação 6: 

)P(e,εbRa =  
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A utilidade do agente, Ua, assume a forma: 

 C(e)P(e,εbUa −= )  
 

O custo total pode ser expresso como:  

 
1−+=+= wkwPCFCVCFCT  

 

E a utilidade do agente: 

)( 1−+−= w
a kwPCFbPU  

 

O fator de remuneração b varia em função de P, assumindo valores discretos para 

patamares de P, conforme a Tabela 4-541. 

A novidade do Caso é a introdução de um fator de insucesso, que penaliza o agen-

te, caso a perda de água suba ao invés de diminuir. Para valores abaixo do desejável para o 

contratante, b assume valores negativos, ou seja, ao invés de receber a contratada deverá ‘pa-

gar’ pelo insucesso em determinado setor, descontando-se o valor da remuneração mensal. 

Apesar de que esse resultado pode ser considerado como altamente improvável 

devido à natureza do serviço, em termos teóricos, em caso de insucesso, o agente será dupla-

mente penalizado: além de não auferir receitas para a cobertura dos custos em que incorreu, 

deverá adicionalmente ‘pagar’ uma penalidade à contratante. Com isso, o risco é totalmente 

transferido à contratada. 

Como no Caso anterior, a função utilidade do principal, Up, apresenta complexi-

dades relacionadas ao fator tempo, e a discussão lá desenvolvida sobre este ponto é válida 

também aqui. Reduções de perdas de água são medidas por índices que relacionam o volume 

perdido em determinada unidade de tempo, por exemplo, m3/mês. Sua diminuição proporcio-

na à contratante menor custo de produção e maior receita, ou seja, resultado financeiro tam-

bém por determinada unidade de tempo, por exemplo, R$/mês. A remuneração do agente, 

todavia, é baseada no percentual de redução do indicador aplicado ao valor atribuído a cada 

ponto percentual de redução. Não há, portanto, uma relação direta, quantitativa, entre o bene-

fício para o principal e a remuneração do agente, apesar da relação qualitativa poder ser apre-

                                                 
41 pág. 68 
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ciada, pois na medida em que há diminuição do índice, há benefício financeiro para o princi-

pal.  

Assim como no Caso anterior, estimou-se o retorno financeiro para o contratante 

utilizando-se o conceito do VPL42. Foi adotado o período de 5 anos para cálculo do VPL do 

‘projeto’, considerando que os benefícios são progressivamente menores, diminuindo ano a 

ano. A justificativa para esta diminuição é que para manter o índice de perdas no nível em que 

se conseguiu chegar, haverá custos. Se deixado sem manutenção pari passu, o índice tenderia 

a subir novamente , nesse caso também gerando benefícios menores. 

A utilidade do principal é expressa pelo VPL do empreendimento, considerando o 

período de cinco anos: 

( ) ( )∑
= +

××
+×+−==

4

1 1t
t

tunitano
unitanoap r

CoefValVolValVolRVPLU  

onde: 

Volano  = volume equivalente recuperado em um ano (m3) 

Valunit  = valor por unidade de volume (R$/m3) 

Coeft = coeficiente de redução para o ano t 

r = taxa de custo de capital 

 

O valor para o principal, V, é dado pelo valor presente43 (VP) dos retornos: 

( ) ( )∑
= +

××
+×==

4

1 1t
t

tunitano
unitanop r

CoefValVolValVolVPV  

 

As figuras ilustram um cenário possível para receita, custo e utilidade do agente, 

bem como o valor e a utilidade para o principal:  

 

 

                                                 
42 para a explanação do conceito de Valor Presente Líquido, ver Brealey, Meyers e Allen (2006). 
43 para a explanação do conceito de Valor Presente, ver Brealey, Meyers e Allen (2006). 
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Figura 4-26 – Caso 7 – Receita, custo total e utilidade do agente (a), receita, custo total e utilidade do agente, valor e utilida-
de do principal (b). 
FONTE: Elaboração própria;  
OBS: REC_a = Receita do agente; CT_a = Custo total do agente e U_a = Utilidade do agente; V_VPL_5_ANOS = Valor 
para o principal pelo VPL; U_VPL_5_ANOS = Utilidade do principal pelo VP;  k=0,2 w=5 
 

 

Os gráficos da Figura 4-26 ilustram a receita, o custo e a utilidade do agente e do 

principal, para os parâmetros da curva de custo, k=0,2 e w=5, e a variação de b estipulada na 

Tabela 4-5. No gráfico (b), torna-se evidente a utilidade do principal como função crescente, 

correspondente ao interesse de obter a máxima performance possível do contratado. 

 

4.5.8.2 Análise dos fatores de desenho 

Como no caso anterior, a remuneração atribuída a cada ponto percentual de redu-

ção das perdas não está diretamente atrelado ao ganho de valor para o contratante, em unida-

des monetárias. A diminuição do índice significa para o contratante aumento de receitas e 

diminuição de custos que se prolongam por um intervalo de tempo que pode ser de meses ou 

anos. 

  

a) O contrato permite a coordenação a partir das condições de remuneração ape-

nas limitada, devido aos limites impostos para o pagamento da remuneração 

da contratada; 

 

b) O sistema de remuneração alinha o interesse do principal, que é a redução do 

de perdas através de uma medida de performance, o índice de perdas, ao  do 

agente, que recebe x R$ / unidade recuperada do indicador. Há um fator de in-
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sucesso, que se por um lado parece servir à finalidade de alinhar o interesse do 

agente ao do principal, penaliza duplamente o agente; 

 

c) Os gestores da contratada têm possibilidade de atuar para acomodar ou reduzir 

a variabilidade, pois tem flexibilidade para propor as ações necessárias à redu-

ção das perdas; 

 

d) A forma de remuneração da contratada à primeira vista emite sinais educativos 

ao contratante sobre a relação custo benefício de suas necessidades ou expec-

tativas apenas parcialmente, pois há um fator de remuneração progressivo para 

a remuneração à medida que aumenta a recuperação das perdas; porém uma 

análise mais detalhada revela que não há remuneração adicional para fazer 

frente aos custos crescentes, como encontrado nos Casos 1, 2 e 3, e o agente 

pode ser incentivado a não ultrapassar seu ponto ‘ótimo’, dependente de sua 

estrutura de custos; 

 

e) O contrato oferece incentivo para o terceirizado perseguir a eficácia e eficiên-

cia de custos, pois sua remuneração baseia-se na receita gerada para o princi-

pal, utilizando-se como medida de performance o índice de perdas. Qualquer 

ganho de eficiência pode refletir na redução de custos ou aumento de receita 

da contratada; 

 

f) O sistema de remuneração variável linear pode ser considerado e de simples 

entendimento, apesar dos cinco itens de remuneração de performance. A com-

plexidade porventura existente não reside na forma de remuneração, mas na 

multiplicidade de ações e na complexidade física do sistema. As tabelas com 

faixas de remuneração distintas aplicadas conforme a performance obtida são 

complexidades adicionais, mas que não chegam a comprometer o entendimen-

to; 

 

g) O risco pode ser considerado adequadamente compartilhado, segundo o argu-

mento de que os ativos são remunerados pela contratada, e apenas a parte cor-

respondente à engenharia e às atividades de gestão de perdas é remunerada a 
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risco do agente. Além disso, o contratado tem influência na escolha e plane-

jamento das intervenções em ativos. Quanto às intervenções para a redução de 

perdas remuneradas por performance, devem acontecer ‘por conta e risco’ do 

contratado. Pode-se argumentar adicionalmente que a introdução do conceito 

de ‘performance negativa’ através do fator de insucesso, que penaliza dupla-

mente a contratada contribui para a conclusão de que o risco é transferido ao 

agente. Porém como esse resultado pode ser considerado altamente imprová-

vel devido à própria natureza do serviço. De qualquer forma, em termos do 

desenho do contrato, há uma transferência de risco ao agente que pode ser 

considerada equilibrada.  

4.5.9 Caso 8 – Redução de perdas reais de água – 2008 SB CF 

4.5.9.1 Utilidades do agente e do principal 

No Caso 8, a remuneração do agente está alinhada à recuperação de valor para o 

principal, e como há remuneração fixa do agente, sua receita é dada pela Equação 2: 

)P(e,εbSRa +=  
sendo   

b  =  ( )[ ]TCVURVEAP −×× 1   

P(e,ε)  =  unidade de performance obtida = ( )F  

 

Pelas condições previstas no edital, caso o contratado não consiga a performance 

mínima estipulada, receberá o valor orçado para execução das intervenções em ativos. Isto 

permite decompor a utilidade em duas partes distintas. A primeira referente à intervenção em 

ativos e segunda referente às ações para pesquisa e reparo de vazamentos. A função de utili-

dade do agente, Ua, assume a forma C(e)P(e,εbSUa −+= )  e pode ser decomposta nas duas 

partes: 

[ ] [ ]vazata CP(e,εbCSU −+−= )  
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 A primeira parte da expressão anterior, [ ]atCS − , é típica de um contrato de re-

muneração fixa, o que é coerente com o estabelecimento de uma planilha de materiais e servi-

ços que devem ser implantados por sugestão da contratante, conforme as disposições do edital 

estudado. 

Já a segunda parte, [ ]vazCP(e,εb −) , representa um contrato de performance se-

gundo modelo semelhante aos anteriores, com a função de utilidade do agente, Ua, assumindo 

a forma: 

 C(e)P(e,εbUa −= )  

 

O custo total para as atividades correspondentes à performance pode ser expresso 

como:  
1−+=+= wkwPCFCVCFCT  

 

E a utilidade passa a 

)( 1−+−= w
a kwPCFbPU  

 

Como a performance máxima a ser remunerada, de acordo com o edital, é de 

120% do VEAP, adota-se para a análise a performance ajustada Pa, de modo que Pa<1: 

2,1
PPa =

 
 

O máximo da função ocorre na performance Pa*, que satisfaz a condição: 

0=
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Para parâmetros da curva de custo, k=0,06 e w=5, e b = 0,709144, a função fornece 

ponto de máximo em Pa*=0,88, correspondente a P*= VEAP×06,1 , dentro do limite de re-

muneração da performance estabelecido entre 70% e 120% de VEAP. 

Para o trecho além de 70%, a função utilidade do principal, Up, assume a forma a 

seguir, que pode ser definida a partir da Equação 3: 

)()) PfatorP(e,εbSV(e,εU p ×−−=  
VURVEAAV(e,ε ×=)  

VURVEAPPV(e,ε ××=)  
( )TCVURVEAPPP(e,εb −×××= 1)  

( )TCVURVEAPb −××= 1  
( ) STCVURVEAPPVURVEAPPU p −−×××−××= 1  

STCVURVEAPPU p −×××=  
Fazendo β=×× TCVURVEAP , obtém-se: 

SPU p −= β  
ou 

 SPU ap −×= β2,1  

 

Porém esta utilidade foi calculada considerando o período de um ano. São válidas, 

porém, as considerações sobre o fator tempo na determinação da utilidade do contratante dos 

dois casos anteriores. Portanto, a utilidade do principal corresponde à utilidade total do em-

preendimento calculada pelo VPL, como nos dois Casos anteriores.  

Calculando o VPL para um período de ‘projeto’ de cinco anos, como descrito nos 

casos 6 e 7, obtemos os gráficos a seguir, para diferentes valores de TC: 

 

 

                                                 
44 b = VUR x TC, adotando-se: VUR = 1,0909; TC = (1-35%). 
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Figura 4-27 – Caso 8 – Receita, custo total e utilidade do agente (a) e Valor e Utilidade do principal, receita, custo total e 
utilidade do agente (b) – TC = 20 
FONTE: Elaboração própria;  
OBS: REC_a = Receita do agente; CT_a = Custo total do agente, U_a = Utilidade do agente e U_p = Utilidade do principal; 
k=0,06 w=5, b=0,8727 
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Figura 4-28 – Caso 8 – Receita, custo total e utilidade do agente (a) e Valor Utilidade do principal, receita, custo total e 
utilidade do agente (b) – TC = 35   
FONTE: Elaboração própria;  
OBS: REC_a = Receita do agente; CT_a = Custo total do agente, U_a = Utilidade do agente e U_p = Utilidade do principal;  
k=0,06 w=5, b= 0,7091 
 

A função utilidade do principal é uma função linear crescente até F=70%, pois 

até este ponto não há remuneração ao contratado. No gráfico (b), torna-se evidente a utilidade 

do principal como função crescente, correspondente ao interesse de obter a máxima perfor-

mance possível do contratado. Não há, portanto, um ponto ótimo comum. 

4.5.9.2 Análise dos fatores de desenho 

a) O contrato permite a coordenação apenas parcial a partir das condições de re-

muneração, pois agente e principal não obtém um ponto ótimo comum a am-
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bos, e têm motivações distintas para mudar o resultado obtido pelo agente. A-

lém disso há um limite para a remuneração da contratada (120% do VEAP); 

 

b) O sistema de remuneração alinha o interesse do principal e do agente, através 

de um parâmetro de performance, o m3 de água recuperada, ao qual é atribuído 

um valor unitário de referência, com a ressalva apontada em (c), a seguir;  

 

c) A possibilidade de gestão da contratada sobre a variabilidade é limitada, pois 

parte relevante do contrato refere-se à intervenção em ativos cuja especifica-

ção e expectativa de performance são definidos a priori pela contratante. A 

performance correspondente à recuperação de água apenas por conta da inter-

venção em ativos é estimada em 85% do total do contrato. Esta parcela, como 

demonstrado, pode ser comparada como um contrato a preços unitários. Por-

tanto, a atuação da contratada consiste em realizar os serviços com a qualidade 

necessária. A parte de serviços correspondente à recuperação de vazamentos, 

parcela onde pode haver variabilidade, é estimada em 15% da remuneração to-

tal. Analisando as duas partes em conjunto, a possibilidade de gestão sobre a 

variabilidade para aumentar o nível de performance, pode trazer impacto ape-

nas a esta parcela de 15 % do valor do contrato;  

 

d) A forma de remuneração da contratada não emite sinais educativos ao contra-

tante sobre a relação custo benefício de suas necessidades ou expectativas, no 

sentido de que quanto mais exigentes forem suas demandas, o custo será mai-

or. O contratado não consegue repassar os custos crescentes, e seria incentiva-

do a buscar um ponto ótimo sob sua perspectiva, não fossem as restrições con-

tratuais. No caso, não há sinais de que o contratante entende a problemática de 

custos crescente ao impor metas físicas e financeiras; 

 

e) O contrato impõe ao contratado a busca por eficácia e eficiência de custos, 

uma vez que sua remuneração se dá por preços unitários e por resultado. O in-

centivo, todavia, é definido pelas restrições e penalidades contratuais, não pelo 

aumento de receita ou utilidade, mas pela imposição de penalidades. Além 
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disso, há um limite (120% de VEAP) para a remuneração máxima da contra-

tada, além do qual sua remuneração não aumentará; 

 

f) A partir dos 70%, o sistema de remuneração variável é aproximadamente line-

ar, pois entre 70% e 100% do VEAP existem redutores, que impõe uma varia-

ção escalonada conforme pode ser observado na Figura 4-27 e na Figura 4-28. 

Não há bônus ou prêmio além da remuneração linear; 

 

g) O risco pode ser considerado adequadamente compartilhado, se for levado em 

conta que a remuneração da intervenção em ativos é garantida pela contratan-

te. Porém analisando o risco financeiro representado pela forma de pagamen-

to, pode-se observar que a contratante transfere grande parte do risco financei-

ro à contratada. O que pode revelar-se contraproducente, pois a contratada de-

verá transferir sua aversão ao risco ao preço ofertado, ocasionando um custo 

maior para a contratante do que se a última assumisse o risco financeiro. Le-

vando-se em conta o porte e a capacidade das empresas colocarem garantias 

para obtenção de financiamentos, certamente a contratante estaria em posição 

de obter melhores condições que suas potenciais contratadas. 
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4.6 Resultados 

Para validar o Quadro de Referência, foram analisados oito editais de contratação 

por performance, confrontando-os com a lista de fatores do Quadro de Referência (Quadro 

2-3, pág. 46).  O resumo desta confrontação é apresentado no Quadro 4-1, a seguir: 

 

  CASOS 

FATORES  1  2  3  4  5  6  7  8 

a)                 

b)                 

c)                 

d)                 

e)                 

f)                 

g)                 

   –  atende plenamente ao fator 
   –  atende parcialmente ao fator 

   –  não atende ao fator, mas tem mecanismos de mitigação 
   –  não atende ao fator 

 
Quadro 4-1 – Análise dos casos estudados ao Quadro de Referência  
Fonte: Elaboração própria 
OBS: A descrição detalhada dos fatores de desenho encontra-se no capítulo 2.5. 

 

Esses editais foram publicados por três companhias estaduais de saneamento e 

subdividem-se em dois grupos de prestação de serviços: redução da inadimplência e redução 

das perdas de água.  

Na análise dos casos estudados quanto à sua aderência aos fatores levantados na 

literatura sobre o tema, pode-se verificar que alguns fatores receberam maior atenção que ou-

tros no desenho, por parte dos contratantes:  

 

a) O contrato deve permitir a coordenação a partir das condições de remu-

neração, fator baseado em Tarakci et al. (2006), Laffont e Tirole (1988), Mil-

grom e Roberts (1992), e Baker (1992): 

Dos oito casos estudados, apenas um apresenta condições de coordenação efe-

tiva através da remuneração, com incentivos claramente desenhados para es-
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timular a busca da melhor performance, alinhados com o objetivo aparente do 

contratante; dois favorecem, com algumas ressalvas, a coordenação e os de-

mais trazem imposições contratuais para obrigar o agente a buscar determina-

do nível de performance, o que constitui uma contradição com o conceito bá-

sico deste tipo de contratação que é minimizar o conflito de interesses, ou 

problema de agência.  

 

b) O sistema de remuneração deve alinhar o interesse do principal (ou de 

uma medida de performance) e do agente, fator baseado em Laffont e Tirole 

(1988), Milgrom e Roberts (1992), e Baker (1992):  

Este fator é atendido plenamente em seis dos oito Casos analisados, e parcial-

mente em um deles. Comparando os resultados para este fator (b) como os re-

sultados para o fator (a), anteriormente descrito, pode-se perceber que nos edi-

tais estudados prevaleceu a importância dada ao aspecto de criar mecanismos 

de medida de performance.  

 

c) Os gestores da contratada podem atuar para acomodar ou reduzir a vari-

abilidade, fator baseado em Frei (2006), Kingdom, Liemberger e Marin 

(2006) e Akkermans e Vos(2003):  

Três dos oito editais oferecem plenamente condições para o agente adminis-

trar com flexibilidade sua gestão e mesmo assim alinhar-se com o interesse do 

principal. Quatro oferecem parcialmente esta possibilidade.  

 

d) A forma de remuneração da contratada emite sinais educativos ao contra-

tante sobre a relação custo benefício de suas necessidades ou expectativas, 

fator baseado em Beaumont (2006):  

Apenas um edital atende plenamente a este fator e quatro atendem parcialmen-

te.  

  

e) O contrato oferece incentivo para o terceirizado perseguir a eficácia e efi-

ciência de custos, fator baseado em Tarakci et al. (2006), Kingdom, Liember-

ger e Marin (2006):  
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Este fator é plenamente atendido em cinco dos oito editais estudados e parci-

almente nos demais.  

 

f) A remuneração é de simples entendimento como, por exemplo, a remune-

ração linear, fator baseado em Milgrom e Roberts (1992), e Kingdom, Liem-

berger e Marin (2006):  

Dos oito editais, sete apresentam remuneração linear. Mesmo nos casos que 

trazem mecanismos redutores, a remuneração aproxima-se da remuneração li-

near e é de fácil compreensão. Em vários casos são introduzidas complexida-

des sob a forma de tabelas e patamares de remuneração que podem dificultar o 

entendimento e a administração do incentivo. Em apenas um caso, a remune-

ração, apesar de ter características lineares, apresentou um aspecto diferente, 

vinculando o ‘sucesso’ ao cumprimento de prazos exíguos – sem relação com 

o sucesso financeiro – de difícil administração. 

 

g) O risco deve ser adequadamente compartilhado, fator baseado em Milgrom 

e Roberts (1992) e Kingdom, Liemberger e Marin (2006):  

Dos oito editais estudados, em apenas dois os riscos são de alguma forma 

compartilhados. Em um destes dois há, porém, um aspecto que penaliza du-

plamente o agente ao introduzir a ‘performance negativa’ que deve ser ressar-

cida pelo agente no caso de insucesso. Dos demais, um pode ser considerado 

como atendendo parcialmente a este fator. 
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5 CONCLUSÃO 

Nos editais estudados prevalece a importância dada ao mecanismo de medida de 

performance, inclusive com a introdução de algumas complexidades ao modelo de remunera-

ção como tabelas, patamares e performance negativa. Esta preocupação em definir a medida 

de performance talvez se explique pela necessidade do contratante criar critérios de medição e 

pagamento dos serviços. De qualquer forma, em seis dos oito contratos as condições de coor-

denação (fator a) talvez só sejam obtidas de forma apenas parcial, ou talvez não sejam obti-

das, apesar de haver medidas de performance bem definidas (fator b). 

Pode-se observar nos resultados que a definição de uma medida de performance 

adequada não garante, por si só, as condições de coordenação esperadas em um contrato in-

centivado.  Comparando os fatores (a) e (b) dos casos 1, 2 e 3, no Quadro 4-1, à pág. 121 (a 

seguir parcialmente reproduzido),  pode-se ilustrar esta diferença: 

 

  CASOS 

FATORES  1  2  3 

a)       

b)       

 
Quadro 5-1 – Comparação entre medidas de performance (b) e condições de coordenação (a).  

Fonte: Quadro 4-1. 
 

Os três contratos acima têm uma medida de performance adequada (fator b). Não 

obstante, a forma como esta medida foi utilizada para estabelecer a remuneração dos contratos 

2 e 3, talvez não forneça o incentivo suficiente para o agente atuar de modo a atingir o nível 

de performance que satisfaça a condição de coordenação esperada.  

 

Os fatores podem ainda ser usados para comparar contratos. Por exemplo, obser-

vando-se o Quadro 4-1, verifica-se que quando se compara cada fator isoladamente, o contra-

to do Caso 1 tem uma avaliação melhor, ou igual, em cada um e em todos os fatores de dese-

nho do que os contratos dos casos 2, 3, 4 e 5. A seguir reproduz-se parcialmente o Quadro 4-1 

para ilustrar este ponto: 
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  CASOS 

FATORES  1  2  3  4  5 

a)           

b)           

c)           

d)           

e)           

f)           

g)           

 
Quadro 5-2 – Comparação entre fatores de desenho de contratos diferentes. 

Fonte: Quadro 4-1. 
 

O mesmo se poderia afirmar na comparação dos casos 6 e 7 com os demais. Ob-

servando-se o Quadro 4-1, verifica-se que quando se compara cada fator isoladamente, os 

contratos dos Caso 6 e 7 têm uma avaliação melhor, ou igual, em cada um e em todos os fato-

res de desenho do que os contratos dos casos 2, 3, 4 e 5. A seguir reproduz-se parcialmente o 

Quadro 4-1 para ilustrar este ponto: 

 

  CASOS 

FATORES  2  3  4  5  6  7 

a)             

b)             

c)             

d)             

e)             

f)             

g)             

 
Quadro 5-3 – Comparação entre fatores de desenho de contratos diferentes. 

Fonte: Quadro 4-1. 
 

Os casos estudados se subdividem em dois grupos de serviços de naturezas distin-

tas, recuperação de créditos e recuperação de perdas de água. Conseqüentemente os contratos 

de performance para sua realização também são distintos (conforme detalhado no Capítulo 4).  

Apesar disso, os fatores de desenho foram aplicados a ambos os grupos e permiti-

ram comparações ‘intra-grupos’ e ‘entre grupos’, o que sugere consistência e aplicabilidade, 

independentemente do tipo de contrato estudado. Como ilustração, pode-se afirmar que o con-

trato do Caso 6 para recuperação de perdas de água, é mais bem desenhado (de acordo com os 
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fatores estudados) que o contrato do Caso 3, de recuperação de débitos, pois tem uma avalia-

ção melhor, ou igual, em cada um e todos os fatores de desenho. Pode-se avaliar esta compa-

ração pela observação do Quadro 4-1, à pág. 121 (a seguir parcialmente reproduzido): 

  CASOS 

FATORES  3  6 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

f)     

g)     

 
Quadro 5-4 – Comparação entre fatores de contratos de objetos diferentes.  

Fonte: Quadro 4-1. 
 

A partir do estudo desenvolvido, porém, não é possível uma comparação entre os 

fatores de modo a estabelecer uma hierarquização, pois não foi estudada uma eventual ponde-

ração, ou importância relativa de cada um dos fatores em relação aos demais. Observando-se 

o Quadro 4-1, verifica-se que quando se compara os fatores dos contratos dos casos 1, 6, e 7, 

alguns fatores obtém melhor avaliação no Caso 1 e outras nos casos 6 e 7, não permitindo 

afirmar qual contrato: 

 

  CASOS 

FATORES  1  6  7 

a)       

b)       

c)       

d)       

e)       

f)       

g)       

 
Quadro 5-5 – Comparação entre fatores de desenho de contratos diferentes. 

Fonte: Quadro 4-1. 
 

Os fatores de desenho do Quadro de Referência (Quadro 2-3) podem ser usados 

como orientação para estabelecer as regras de um contrato, facilitando a verificação do ali-

nhamento de interesses e das condições de coordenação, mas não devem ser confundidos com 
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as regras do contrato em si. Trata-se de fatores de desenho cuja função é auxiliar a elaboração 

de contratos de performance, e não eliminam ou substituem o trabalho de estabelecer as regras 

contratuais. 

 

Caso o gestor se depare com dois modelos de contratos diferentes para a mesma 

terceirização, os fatores de desenho podem ser utilizados para ordenar as alternativas ou, se 

isto não for possível (como na comparação dos contratos 1, 6 e 7) ele poderá verificar quais os 

pontos fortes e pontos fracos de cada alternativa, em relação ao desenho. Nesse caso, os fato-

res de desenho poderão ainda ser utilizados para levantar quais pontos podem ser melhorados 

em cada uma das alternativas. 
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