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RESUMO 

 

 

Este trabalho analisou a eficácia de utilização da metodologia VfM na decisão de 

adotar ou não a alternativa de PPP para o ente público (construção e operação de 

miniusinas fotovoltaicas para suprir demanda de energia elétrica do governo do estado 

do Piauí). Para isto, foram montados os cenários PSC e PPP, com base nas 

informações levantadas pelo governo e junto ao mercado. Com base nestas 

informações foram calculados os VPLs dos cenários, para avaliação da viabilidade de 

cada um. Foram feitas as análises de sensibilidade de variação de valores de taxas 

de desconto e valor de contraprestação financeira a ser realizada pelo ente público, 

calculando-se o efeito destas variações sobre VPL e VfM do projeto. Assim, foram 

obtidos os limites de viabilidade tanto para o governo como para as empresas 

participantes, no que diz respeito às taxas de desconto para cálculo do VPL e VfM, 

como também os percentuais de desconto limítrofes de tarifa de energia elétrica para 

determinação do preço das contraprestações. Mostrou-se eficaz a utilização da 

metodologia do VfM para a avaliação da opção de executar ou não uma PPP, como 

também para definir os limites de viabilidade financeira do projeto. 

Palavras chave: Parceria público-privada. Comparador do setor público. Taxa de 

desconto. Valor presente líquido. Fluxo de caixa descontado. Valor para o dinheiro. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper analyzed the effectiveness of using the VfM methodology in deciding 

whether or not to adopt the PPP alternative for the public entity (construction and 

operation of photovoltaic mini plants to supply the electricity demand of the state 

government of Piauí). For this, the scenarios PSC and PPP were assembled, based 

on information gathered by the government and the market. Based on this information, 

the NPVs of the scenarios were calculated to assess the feasibility of each of those. 

Sensitivity analysis of the variation of discount rate values and energy tariffs discount 

percentages were performed, calculating the effect of these variations on NPV and 

VfM of the project. Thus, the feasibility limits for both government and participating 

companies were obtained with respect to discount rates for NPV and VfM calculation, 

as well as the limiting discount percentages of electricity tariffs for price determination. 

The use of the VfM methodology to evaluate the option of whether or not to implement 

a PPP, as well as to define the limits of financial viability of the project was shown to 

be effective. 

Keywords: Public-Private Partnership. Public sector comparator. Discount rate. Net 

present value. Discounted cash flow. Value for money. 

 



 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .........................................................................................................................................14 

1.1 MOTIVAÇÃO ......................................................................................................................................... 16 
1.2 OBJETIVO ............................................................................................................................................. 17 
1.3 JUSTIFICATIVA DO OBJETIVO ESCOLHIDO ............................................................................................ 17 

2. REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................................................................18 

2.1 PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP .............................................................................................................. 18 
2.2 PPP - LIMITAÇÕES E MEDIDAS COMPLEMENTARES ........................................................................................... 21 
2.3 PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO BRASIL ....................................................................................................... 22 
2.4 PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO PIAUÍ ......................................................................................................... 23 
2.5 VALUE FOR MONEY - VFM ......................................................................................................................... 24 

2.5.1 Public Sector Comparator - PSC ....................................................................................................... 28 
2.5.2 Value for Money – VfM – Análise Qualitativa ................................................................................. 32 
2.5.3 Value for Money – VfM – Análise Quantitativa ............................................................................... 36 
2.5.4 Value for Money – VfM – Considerações Impactantes na Análise Quantitativa ............................. 37 
2.5.5 Método do Valor Presente Líquido - VPL ......................................................................................... 40 
2.5.6 Value for Money – VfM – A Taxa de Desconto ................................................................................ 41 

3. METODOLOGIA .......................................................................................................................................45 

3.1 FLUXO DE CAIXA DESCONTADO - FCD ............................................................................................................ 46 
3.2 REGRA DO VALOR PRESENTE LÍQUIDO - VPL ................................................................................................... 46 
3.3 TAXA DE DESCONTO ................................................................................................................................... 47 

3.3.1 Custo de oportunidade social (social opportunity cost of capital – SOCC) ...................................... 47 
3.4 CUSTO DO ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO PARA CENÁRIO PSC .......................................................... 48 
3.5 VALUE FOR MONEY – VFM ........................................................................................................................ 49 

4. RESULTADOS OBTIDOS ...........................................................................................................................49 

4.1 CENÁRIO 1 – ENERGIA COMPRADA DA CONCESSIONÁRIA – MODELO TRADICIONAL. ................................................ 49 
4.2 CENÁRIO 2 – PSC – ENTE PÚBLICO CONSTRÓI E OPERA MINIUSINAS FOTOVOLTAICAS PARA SUPRIR DEMANDA. ............ 51 

4.2.1 Taxa de desconto para cálculo do FCD é a projeção de inflação ..................................................... 51 
4.2.2 Taxa de desconto para cálculo do FCD é a projeção de inflação para os anos de 2020 e 2021 e a 

taxa Selic para 2022 a 2043 .......................................................................................................................... 54 
4.3 CENÁRIO 3 – PPP – ENTE PÚBLICO LICITA CONCESSÃO DE CONSTRUÇÃO/OPERAÇÃO DAS MINIUSINAS FOTOVOLTAICAS. 56 

4.3.1 Taxa de desconto do FCD das contraprestações é a inflação e do VPL do projeto é 8,71% a.a. ..... 56 
4.3.2 Taxa de desconto do FCD das contraprestações é a inflação e do VPL do projeto é SOCC. ............. 58 
4.3.3 Análise de sensibilidade da variação do VPL do projeto PPP em função da variação da SOCC ....... 60 
4.3.4 Análise de sensibilidade da variação do VPL do projeto PPP dada variação da contraprestação. .. 62 

5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................65 

7. BIBLIOGRAFIA .........................................................................................................................................67 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 
FIGURA 1 – RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL HORIZONTAL – MÉDIA ANUAL .................................................................................... 15 
FIGURA 2 – SISTEMA INTERLIGADO DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE NO BRASIL ................................................................... 16 
FIGURA 3 – OS DESAFIOS DA INFRAESTRUTURA E COMO AS PPPS PODEM AJUDAR ................................................................... 22 
FIGURA 4 – QUADRO UNIFICADO PARA OPÇÕES DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA ........................................................................... 26 
FIGURA 5 – OBTENÇÃO DO VALUE FOR MONEY ............................................................................................................... 27 
FIGURA 6 – COMPONENTES DO PSC .............................................................................................................................. 31 
FIGURA 7 – VISÃO GERAL DA ANÁLISE QUANTITATIVA DO VFM E PRINCIPAIS QUESTÕES METODOLÓGICAS .................................... 38 

  



 

 

LISTA DE EQUAÇÕES 

 

EQUAÇÃO 1 .............................................................................................................................................................. 46 
EQUAÇÃO 2 .............................................................................................................................................................. 47 
EQUAÇÃO 3 .............................................................................................................................................................. 47 
EQUAÇÃO 4 .............................................................................................................................................................. 48 

  



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

GRÁFICO 1 – RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (ÚLTIMOS 12 MESES, ATUALIZADO PELO IPCA). .............................. 19 
GRÁFICO 2 – INVESTIMENTO E POUPANÇA VERSUS TAXAS DE DESCONTO SOCC E SRTP. .......................................................... 44 
GRÁFICO 3 – VPL DO PROJETO DE UMA MINIUSINA FOTOVOLTAICA VERSUS SOCC.................................................................. 61 
GRÁFICO 4 – PPP – VPL (R$ MIL) – CONTRAPRESTAÇÕES E VFM VERSUS DESCONTO NA TARIFA. .............................................. 64 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 
 

TABELA 1 – VALORES EM R$ PROJETADOS DE TARIFAS E CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ - PERÍODO 

DE 2020 A 2043, CORRIGIDOS PELA INFLAÇÃO PROJETADA. ....................................................................................... 50 
TABELA 2 – PSC – FC E FCD EM R$ MIL DA CONSTRUÇÃO/OPERAÇÃO DAS MINIUSINAS. PARA 2020/2021, CONSIDERADO 

PAGAMENTO DE FATURAS. TAXA DE DESCONTO É INFLAÇÃO PROJETADA........................................................................ 53 
TABELA 3 – PSC – CUSTO DE OPORTUNIDADE FINANCEIRA EM R$ MIL DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ENTE PÚBLICO PARA 

INVESTIMENTO NAS MINIUSINAS (MODELO TRADICIONAL). ......................................................................................... 54 
TABELA 4 – PSC – FCD (R$ MIL) DA CONSTRUÇÃO/OPERAÇÃO DAS MINIUSINAS. TAXA DE DESCONTO É INFLAÇÃO PARA CONTAS 

PAGAS À CONCESSIONÁRIA E SELIC PARA CUSTOS DE OPERAÇÃO. ................................................................................. 55 
TABELA 5 – PPP – FCD (R$ MIL) DA CONSTRUÇÃO/OPERAÇÃO DAS MINIUSINAS. TX. DE DESCONTO É A 

INFLAÇÃO. ..................................................................................................................................................... 59 
TABELA 6 – PPP – VPL (R$ MIL) - PROJETO DE CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DAS MINIUSINAS VERSUS SOCC. ............................... 61 
TABELA 7 – PPP – VPL (R$ MIL) – CONTRAPRESTAÇÕES E VFM VERSUS DESCONTO NA TARIFA. ................................................ 63 
TABELA 8 – PPP – VPL (R$ MIL) DOS FC DO PROJETO VERSUS DESCONTO NA TARIFA. ............................................................ 64 

 

  



 

 

LISTA DE QUADROS 
 

QUADRO 1 – VANTAGENS DO VALUE FOR MONEY (VFM) VERSUS COMPARADOR DO SETOR PÚBLICO (PSC) ............................... 39 

 



14 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A escassez de recursos na administração pública é uma constante. A 

utilização destes recursos, às vezes parcos, é uma questão que frequentemente gera 

discussões, especialmente com relação à definição de prioridade de aplicações. 

Como se trata de numerário decorrente de arrecadação da sociedade como um todo, 

a definição da ordem e destinação destes recursos deve ser objeto de criteriosos 

estudos, a fim de garantir a correta e justa destinação, como também o retorno 

pretendido em prol desta mesma comunidade que o gerou. 

A abordagem do tema Parceria-Público Privada acontece no contexto de 

recrudescimento do déficit fiscal que se apresenta nos últimos anos no Brasil. Uma 

combinação de fatores limita rigorosamente a capacidade de investimento no país.  

Globalmente, há uma expectativa de diminuição do dinamismo da 

economia, em função principalmente de desaceleração do comércio internacional - 

conflitos EUA versus China, questões políticas (como o Brexit) e possibilidade de 

desaceleração do crescimento nos EUA, além de risco de recessão na Europa.  

No Estado do Piauí, local da proposta de Parceria Público-Privada objeto 

de estudo desta dissertação, apresenta-se também uma previsão de resultado 

primário negativo estimado de R$ 430 milhões para o ano de 2019, correspondendo 

a 0,84% do PIB estadual previsto. 

Neste cenário, apresenta-se a opção de acordo cooperativo firmado entre 

empresas privadas e o ente público - PPP, no qual o investimento privado, 

especialmente em obras de infraestrutura, pode ser feito em substituição ao 

investimento estatal, que por sua vez arcará com as despesas de contraprestração 

deste serviço oriundo da infraestrutura criada.  

Analisando-se o potencial natural de geração de energia elétrica a partir da 

fonte solar, verifica-se que o território do Piauí se situa praticamente em sua totalidade 

em privilegiada posição geográfica (figura 1), sendo que, em média anual, a radiação 

solar incidente está entre 5,60 e 5,95 kWh/m2. Este potencial, aliado a grandes áreas 

territoriais disponíveis a um baixo custo, propicia uma condição favorável para a 

exploração desta fonte.  

Outro aspecto relevante a ser considerado é a existência de redes de 

transmissão de energia disponíveis para realizar a injeção de energia gerada pelas 

miniusinas no sistema interligado.  
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Figura 1 – Radiação solar global horizontal – média anual 
Fonte: Adaptado de Atlas Brasileiro de Energia Solar, p. 36 ( PEREIRA, MARTINS, et al., 2006) 

 

A razão da escolha do estado do Piauí como objeto de estudo de caso da 

presente dissertação se deu em função de que: o estado apresenta restrição 

orçamentária, demandando capital privado para projetos de infraestrutura; a 

possibilidade de substituição do pagamento de contas à concessionária de energia 

elétrica pela produção própria de origem fotovoltaica; ao enorme potencial de geração 

pela fonte solar, dada a posição geográfica do estado; ao fato de que já existe a 

iniciativa do governo estadual para este propósito de implantação das miniusinas de 

geração fotovoltaica. Este conjunto de fatores tornou a escolha do caso de opção de 

PPP do governo do estado do Piauí viável para o estudo, onde a metodologia do VfM 

presente neste estudo consiste em um ponto determinante para a avaliação correta 

da opção de adoção ou não da PPP. 
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Figura 2 – Sistema interligado de distribuição de eletricidade no Brasil 
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar, p. 56 ( PEREIRA, MARTINS, et al., 2006) 

 

 

1.1  MOTIVAÇÃO  

 

O desequilíbrio nas finanças públicas, especialmente nos estados os quais 

possuem uma maior dependência de repasses da União, faz com que as restrições 

de investimentos sejam severas. Consequentemente, a busca de alternativas como a 

PPP para realização de tais investimentos é uma necessidade premente.  

Assim, a PPP é uma opção para o poder público em relação ao modelo 

tradicional de aplicação de recursos arrecadados via tributos. No caso específico, o 

projeto da PPP contempla a concessão administrativa, pelo governo do estado do 

Piauí, para implantação, operação, manutenção e gestão de miniusinas de geração 

de energia solar fotovoltaica, gestão e operação de serviços de compensação de 

créditos de energia elétrica. Desta maneira, o governo estadual espera obter 

vantagem econômica, pois vislumbra um valor de contraprestação de serviços de 

energia elétrica menor que os valores atualmente pagos junto à concessionária local 
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para atendimento dos prédios funcionais públicos. Além disto, busca ampliar a 

geração de energia renovável, contribuindo para uma matriz energética mais limpa. 

Têm-se, portanto, dois assuntos em voga atualmente: PPP e geração de 

energia elétrica pela fonte solar (minigeração distribuída, neste caso). 

A avaliação do VfM, dentro do PSC, é uma alternativa amplamente 

difundida como ferramenta de análise para determinação da viabilidade de se 

executar um projeto através de Parceria Público Privada (PPP) ou pelo próprio setor 

público. 

Porém o processo decisório baseado nos valores obtidos no VfM 

mensurado só tem valor real caso as variáveis utilizadas para determinação do 

resultado tenham correspondência com a realidade de mercado e forem 

apropriadamente utilizadas. Do contrário, a análise pode induzir a uma decisão  

errônea do ponto de vista de viabilidade para o poder público. 

Desta maneira, a motivação central desta dissertação é a análise do cálculo 

do VfM, notadamente nos aspectos atinentes à adequabilidade dos parâmetros de 

análise econômico-financeira usados, dada a possibilidade de modificação 

significativa do parecer final sobre a viabilidade do projeto. 

 

1.2  OBJETIVO  

 

Dada a importância mostrada a respeito do resultado obtido no cálculo do 

VfM dentro do método PSC para o processo decisório do poder público a respeito do 

investimento ou não via PPP, apresenta-se o objetivo geral da dissertação: 

 

• Analisar a eficácia da avaliação via VfM para definir a adoção ou não da PPP. 

 

1.3  JUSTIFICATIVA DO OBJETIVO ESCOLHIDO  

 

A correta definição e utilização de método é fundamental na definição de 

adotar ou não a PPP. Aspectos como estimação de fluxo de caixa, taxa de desconto 

e outros podem modificar sensivelmente o resultado da análise. Ao analisar o valor de 

um projeto, o governo deve levar em conta os seus custos e economias durante a vida 

útil do referido projeto. 
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Identificar, pois, se a análise efetuada dentro do modelo estabelecido, é 

eficaz ou não, é verificar a possibilidade de que decisões possam ou não estar sendo 

balizadoras de ações governamentais em prol do bom uso do recurso. 

Desta maneira, o objetivo definido reveste-se de grande importância na 

medida em que é determinante para a definição do correto processo decisório de 

alocação de recursos públicos, pautado no cálculo do VfM. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  Parceria Público-Privada - PPP 

 

Problemas de déficits fiscais nas finanças públicas são frequentes em 

vários países do mundo. O Brasil apresenta um significativo desequilíbrio fiscal, 

resultado direto de períodos de estagnação e decréscimos das receitas líquidas 

primárias, desde meados de 2011, com consistente e forte crescimento das despesas 

primárias, notadamente até 2016 (Gráfico 1). Este desequilíbrio produziu, entre 2014 

e 2018, um déficit de aproximadamente R$ 550 bilhões de reais. ( TESOURO 

NACIONAL, 2019).   

No orçamento da União para 2019 (LOA – Lei Orçamentária Anual), há um 

engessamento do orçamento público, que destina 90,4% dos recursos para despesas 

obrigatórias legais, deixando somente 9,6% manejáveis; o orçamento de investimento 

previsto é de R$ 120 bilhões (apenas 3,5% do receita prevista para 2019); é previsto 

um déficit de R$ 139 bilhões ( PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - CASA CIVIL - 

SUBCHEFIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, 2019). 

As PPPs apresentam-se como uma posição intermediária entre o 

financiamento público e a privatização. O financiamento público requer um 

investimento direto dos tributos, via governo, para implantação de uma facilidade 

destinada a prover um serviço ou infraestrutura a ser disponibilizado à população. A 

privatização é a transferência definitiva da infraestrutura ou empresa pública para a 

iniciativa privada, que passa a ser proprietária daquele ativo. 
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Gráfico 1 – Resultado Primário do Governo Central (últimos 12 meses, atualizado pelo IPCA). 
Fonte: Tesouro Nacional 

 

A adoção da alternativa da PPP é frequente, por exemplo, nos países 

europeus desde a última década do século XX. Países como Polônia, Hungria, 

Portugal, Irlanda, Inglaterra e República Checa, dentre outros, implementaram obras 

de infraestrutura viária, telecomunicações e outros projetos. Na américa do sul, 

especialmente no Chile, e também no Peru, projetos de concessões de serviços 

públicos viabilizados por PPPs já eram realidade na mesma década ( PASIN e 

BORGES, 2003). 

Fontes de estudo do presente trabalho a respeito do assunto PPP, assim 

como o modelo PSC e VfM, foram encontradas em âmbito governamental ou 

documentos elaborados por instituições de cunho de fomento ao desenvolvimento, 

tais como agências, organizações não governamentais e bancos de fomento ao 

desenvolvimento, tais como Banco Mundial e seu Conselho Consultivo de 

Infraestrutura Público-Privada, Tesouros do Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, 

Governo dos Estados Unidos, BNDES e outras instituições de mesma natureza. 

Nos Estados Unidos da América, o Departamento de Transportes, órgão 

do governo federal que avalia parte significativa das parcerias naquele país, define 

PPP como acordos contratuais entre um órgão público e uma entidade privada que 

permitem maior participação do mercado na entrega de projetos. Segundo o governo 
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norte-americano, o envolvimento do setor privado pode trazer inovação, eficiência e 

capital para resolver problemas complexos enfrentados pelos governos central e 

locais ( UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, 2019). 

A Comunidade Europeia define a PPP como forma de cooperação entre 

autoridades públicas e o setor privado, que visam modernizar a prestação de 

infraestrutura e serviços públicos estratégicos ( COMMISSION OF THE EUROPEAN 

COMMUNITIES, 2009). 

Um conceito amplamente difundido de PPP, reconhecido por governos e 

organismos internacionais, como por exemplo o Banco Mundial, é: 

 

Um contrato de longo prazo entre uma parte privada e uma entidade 
governamental, para fornecer um ativo ou serviço público, no qual a 
parte privada assume riscos significativos e a responsabilidade de 
gerenciamento e a remuneração está vinculada ao desempenho.  
( PPP KNOWLEDGE LAB, 2017, p. 14, tradução nossa). 

 
 

O governo do Reino Unido define, de maneira direta e resumida, que as 

PPPs são contratos de longo prazo nos quais o setor privado projeta, constrói, financia 

e opera um projeto de infraestrutura ( UK GOVERNMENT, 2019). 

Na Nova Zelândia, de acordo com o Guia para Entidades do Setor Público 

daquele país, uma PPP é um contrato de longo prazo para a prestação de um serviço, 

em que a prestação do serviço requer a construção de um novo ativo ou a ampliação 

de um ativo existente, financiado por fontes externas (privadas), permanecendo o 

ativo propriedade do governo ( NEW ZEALAND GOVERNMENT, 2015). 

O Green Book, do HM Treasury, que traz diretrizes para as avaliações a 

serem executadas pelo Governo Central Britânico, em seu anexo 4, que trata 

especificamente de PPPs, atesta que: 

 

Opções de PPP podem ser relevantes para considerar juntamente 
com outras como parte da prestação de serviços públicos na avaliação 
de alternativas. As opções de PPP podem oferecer modelos de 
financiamento alternativos para demandas públicas. Elas também 
podem oferecer acordos de parceria estratégica para a entrega e a 
operação de serviços públicos com boa relação custo-benefício. Estes 
incluem diferentes possibilidades de construção, operação, entrega e 
compartilhamento de riscos, os quais têm o potencial para diferentes 
custos, benefícios e graus de complexidade em relação à provisão ou 
financiamento do setor público. ( HM TREASURY, 2018, p. 83, 
tradução nossa). 
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2.2   PPP - Limitações e medidas complementares 

 

Embora dadas as vantagens de utilização das PPPs, destacando-se o 

financiamento, especialização técnica e de gestão (com potencial geração de ganho 

de eficiência) e assunção de riscos estabelecidos em muitos casos, a opção de PPP 

não deve ser vista como solução incontestável para todos os problemas de 

infraestrutura. Pelo contrário, pois indubitavelmente há casos nos quais pode não ser 

vantajosa a adoção da PPP ou, pior ainda, esta pode trazer prejuízos ao ente público 

e/ou população. 

Uma vez que na análise do cenário do projeto pretendido, na opção de 

adoção de PPP, os riscos ficam sob responsabilidade e gestão do agente privado - 

especialmente o financiamento e resultados esperados, é natural que haja uma 

tendência do ente público de diminuir a prudência recomendada na avaliação de 

viabilidade do projeto. Isso pode induzir os governos a aceitar maiores compromissos 

fiscais e riscos sob as PPPs do que seria esperado com execução própria do projeto. 

Embora as PPPs possam contribuir para uma melhor análise de projetos e 

adoção de soluções inovadoras que promovam eficiência, a responsabilidade pelo 

planejamento e seleção de projetos permanece principalmente com o setor público. 

Em situações nas quais não estão claros de maneira inequívoca os custos 

e dada muitas vezes a inflexibilidade contratual das PPPs, estas podem tornar o 

desempenho mais suscetível a insucessos.  

As vantagens da participação do setor privado na construção e gestão de 

infraestrutura, incluindo incentivos aprimorados para operação e manutenção, 

também dependem de contratos e aquisições efetivas de PPPs pelo governo. 

As limitações descritas mostram que as PPPs obviamente não são 

necessariamente uma solução para todos os problemas de carência de infraestrutura, 

não resolvendo incondicionalmente problemas de desempenho. Um processo 

decisório público solidamente suportado por robustos parâmetros e criteriosas 

análises, com uma estrutura de governança que promova a transparência e a 

prestação de contas, são requisitos para projetos de investimento público bem 

sucedidos. Evidências sugerem que o gerenciamento aprimorado pode reduzir as 

deficiências de infraestrutura, aproveitando melhor as instalações de infraestrutura 

existentes e o uso mais eficiente dos recursos públicos em projetos novos ( PPP 

KNOWLEDGE LAB, 2017). 
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Figura 3 – Os desafios da infraestrutura e como as PPPs podem ajudar 
Fonte: PPP KNOWLEDGE LAB, 2017, p. 32, tradução nossa 

 

No caso específico em estudo, o governo do estado do Piauí enfrenta 

principalmente o desafio de recursos insuficientes, o que limita a atuação efetiva do 

governo, fazendo com que incida indiretamente também nos outros desafios 

mostrados na Figura 3. 

 

2.3  Parceria Público-Privada no Brasil 

 

No Brasil, a legislação federal pertinente ao assunto fundamenta-se na Lei 

Nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, na qual a PPP é definida como o contrato 

administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. Pode ser 

concessão patrocinada, quando a concessão de serviços públicos ou de obras 

públicas envolve, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação 

pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, ou concessão administrativa, que 

é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária 

direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação 

de bens. 

Ainda no século XIX, através do Decreto nº 641, de 26 de Junho de 1852, 

O então Imperador do Brasil, Dom Pedro II, estabelecia as regras para a concessão 

de construção e operação, por um período previsto de 90 anos, de estradas de ferro 

entre a cidade do Rio de Janeiro e pontos dos estados de Minas Gerais e São Paulo. 

Vê-se, portanto, o quanto é antiga a ideia de parceria entre os entes público e privado 

no Brasil. 

A legislação brasileira preconiza que a opção pela adoção da PPP deva ser 

precedida por análise que demonstre a conveniência e a oportunidade da contratação, 

mediante identificação das razões que justifiquem esta opção. Trata-se de demostrar 

DESAFIOS DE INFRAESTRUTURA COMO AS PPPs PODEM AJUDAR AÇÕES COMPLEMENTARES
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a viabilidade e vantagem da adoção desta alternativa para o governo, e não 

simplesmente uma ação de discricionariedade, o que ressalta a importância do VfM. 

 

Como sumariza de forma clara Glória Moraes: 

 

As PPPs envolvem, por um lado, a utilização de recursos privados 
para que o Estado atinja seus objetivos e, por outro, permite que o 
setor privado realize negócios em atividades cuja natureza sempre foi 
mais afeita, exclusivamente, ao setor público. O mecanismo 
catalisador da parceria é a garantia prestada pelo setor público ao 
setor privado sobre suas possibilidades de retorno. ( MORAES, 2009, 
p. 2) 

 

 

2.4  Parceria Público-Privada no Piauí 

 

No estado do Piauí, a Lei Nº 5494, DE 19/09/2005, instituiu o Programa de 

Parcerias Público-Privadas (PPP Piauí), que se aplica aos entes da Administração 

Pública direta, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às 

sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pelo Estado do Piauí. Em parágrafo acrescentado pela Lei Nº 6.948, DE 

10/01/2017, este instituto foi expandido e passou a contemplar as PPPs firmadas no 

âmbito do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal 

de Contas do estado.  

No seu Art. 3º, a Lei estadual Nº 5494 conceitua Parceria Público-Privada 

como: 

 

“[...] o contrato administrativo de concessão, na modalidade 
patrocinada ou administrativa, na forma estabelecida por legislação 
federal correlata, inclusive no que diz respeito às normas de licitação, 
limites para assunção de encargos e contratação e participação 
tarifária, celebrado entre a Administração Pública direta e indireta, 
neste último caso sempre com a interveniência do Estado, e entidades 
privadas, com vigência não inferior a 5 (cinco) nem superior a 35 (trinta 
e cinco) anos, através do qual o agente privado participa da 
implantação e do desenvolvimento da obra, serviço ou 
empreendimento público, bem como da exploração ou da gestão, total 
ou parcial, das atividades deles decorrentes, cabendo-lhe contribuir 
com recursos financeiros, materiais e humanos [...]” ( GOVERNO DO 
ESTADO DO PIAUÍ, 2005) 
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Um requisito básico, que consta inclusive da legislação estadual em 

comento, é que haja a vantagem econômica e operacional da proposta da PPP para 

o estado e a melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, 

comparativamente às outras possibilidades de execução direta ou indireta pelo próprio 

poder público ( GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, 2005). Constitui-se em questão 

central da análise de viabilidade da proposta de uma PPP a constatação inequívoca 

desta vantagem citada, não obstante a influência significativa da componente de 

restrição de recursos públicos, como já enfatizado, na determinação de busca da 

opção de PPP em detrimento do projeto financiado pelo próprio estado ou a opção de 

delegação da estrutura e/ou projeto à iniciativa privada. Uma aplicação prática deste 

conceito é a análise de VfM, através da qual há uma mensuração projetada desta 

comparação. 

Um segundo requisito é a demonstração, ao menos em tese, de que a 

execução do projeto, apesar de ser vantajosa para o estado, deve ser viável para a 

empresa que operará tal empreendimento. Esta viabilidade é critério fundamental para 

a atratividade do empreendimento, sem a qual não haverá consumação da 

participação da iniciativa privada. 

A PPP objeto desta dissertação é o empreendimento de construção de 8 

miniusinas fotovoltaicas, com potência instalada de 5MW cada, para atender à 

demanda das instalações prediais da administração pública do estado do Piauí, com 

uma produção estimada de energia elétrica de 650.000 kWh/mês ( GOVERNO DO 

ESTADO DO PIAUÍ, SUPARC, 2019). O estado do Piauí destaca-se como o estado 

com maior número de parcerias com setor privado do Brasil ( CALEGARI, 2018). 

 

2.5  Value for Money - VfM 

 

A questão determinante a ser respondida para a definição da realização ou 

não de uma PPP é se o projeto, em regime de parceria, apresenta melhores projeções 

de resultados em relação à execução pelo próprio poder público demandante, a fim 

de garantir a melhor aplicação dos recursos dos contribuintes. Porém o conceito de 

melhor resultado requer maior especificidade, sendo fundamental a determinação de 

exatamente quais critérios devam ser levados em conta.  

Basicamente, existem três tipos de análise para avaliar as políticas de 

infraestrutura pública: a análise de custo-benefício (CBA), os modelos de equilíbrio 
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geral aplicados (ou computáveis) (AGE ou CGE) e a avaliação do valor do dinheiro 

(Value for Money - VfM). A CBA é um conjunto de técnicas destinadas a fornecer 

informações sobre a aceitação ou rejeição de um determinado projeto do setor público 

- ou para assegurar que recursos escassos sejam alocados com eficiência entre 

projetos públicos concorrentes e mutuamente excludentes. Os modelos CGE são 

construídos em modelagem rigorosa do comportamento de agentes 

microeconômicos. Uma vantagem dos modelos CGE é que a análise pode incorporar 

muito mais detalhes e complexidade. Embora as técnicas CBA e CGE tentem 

responder à questão de saber se existem usos melhores para os recursos públicos, 

elas não analisam as diferentes formas (opções) de aquisição de um determinado 

projeto, por exemplo entre PSC e PPP. Por outro lado, a análise VfM tenta encontrar 

a opção mais viável, uma vez que se tenha que optar pelo fornecimento do serviço 

pelo setor público (PSC) ou por meio de uma parceria (PPP) ( CONTRERAS, 2014). 

Portanto, neste intuito da escolha entre PSC e PPP, como método de 

avaliação, o conceito VfM é o mais difundido ( FAROOQI e SIEMIATYCKI, 2012).  

 

O VfM compara os resultados, impactos ou mudanças trazidos pelo 
trabalho (valor) em comparação com os recursos utilizados (dinheiro). 
É utilizado em avaliações de atividades e é uma parte fundamental da 
avaliação de eficiência. Isto significa olhar para os 3 Es - economia, 
eficiência, eficácia, bem como a força dos elos da cadeia. Value for 
Money significa maximizar cada um dos 3 Es, para que tenhamos 
máxima eficácia, eficiência e economia para cada atividade realizada. 
( DINU, 2014, p. 3, tradução nossa) 

 

“O bom ‘Value for Money (VfM)’ é o uso ideal de recursos para alcançar os resultados 

pretendidos. ‘Ideal’ significa ‘o mais desejável possível, dado restrições ou restrições 

expressas ou implícitas’.[...]” ( NAO - NATIONAL AUDIT OFFICE, 2019) 

 

Como pontua a publicação do Departamento de Transportes Britânico, 

embora a relação subjacente entre o uso de recursos públicos e o valor para o público 

seja complexa, uma avaliação útil da relação custo-benefício pode ser feita por meio 

de uma comparação do custo dos recursos públicos que se espera usar em uma 

proposta e seu impacto esperado no valor público. O objetivo da avaliação é ajudar 

os tomadores de decisão a avaliar: 
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“[...] se os custos esperados de uma proposta são justificados pelos benefícios 

esperados para o público como um todo, incluindo os impactos positivos e negativos 

da proposta sobre a economia, a sociedade, o ambiente e contas públicas.”                       

( DEPARTMENT FOR TRANSPORT - UK, 2015, p. 11, tradução nossa) 

 

Em suma, o VfM é amplamente difundido por tratar da avaliação das 

alternativas de projeto (investimento público ou privado) e oferecer um resultado que 

torna comparáveis as consequências destas alternativas, em uma base monetária. 

Isto permite a avaliação padronizada e sistemática da possibilidade de adoção da 

PPP. Estudo da OCDE aponta que 19 de 20 países pesquisados utilizam algum tipo 

de VfM nos processos de avaliação de opção de PPP, em uma busca constante de 

melhorias para evoluir para uma abordagem mais sistemática deste método                       

( BURGER e HAWKESWORTH, 2011). 

A Figura 4 ilustra de maneira resumida a sequência de ações no processo 

decisório no qual se avalia a adoção ou não da PPP, com a avaliação do VfM, através 

da comparação com cenário de opção do setor público (opção convencional). 

 

 

Figura 4 – Quadro unificado para opções de contratação pública 
Fonte: BURGER e HAWKESWORTH, 2011, p. 48, tradução nossa 
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Toda a análise para o caso em estudo, que trata da PPP do governo do 

estado do Piauí para a implementação de 8 miniusinas fotovoltaicas de geração de 

energia elétrica para suprir a demanda própria do governo é ex ante. Portanto, baseia-

se em prognósticos e expectativas do comportamento de variáveis as quais só serão 

conhecidas definitivamente após a execução do projeto, quando então poderá ser 

realizada a análise VfM ex post, com dados efetivamente colhidos a partir da 

realização do projeto implementado. 

Com finalidade de cumprir o papel de informar a correta decisão a ser 

tomada com relação à adoção ou não da PPP aos governantes, papel fundamental 

do VfM, existe uma estruturação que lhe é peculiar.  

A análise de VfM geralmente envolve uma combinação de abordagens 

qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa de VfM consiste na verificação do 

sentido lógico de usar ou não uma PPP. Isto requer questionamentos a respeito do 

projeto, a fim de que se possa checar se um projeto proposto é de um tipo que possa 

ser adequado para financiamento privado e se há condições vigentes para que a PPP 

tenha uma boa relação custo-benefício. Isso geralmente ocorre em um estágio 

relativamente inicial do desenvolvimento da PPP. Assim, a análise qualitativa do VfM 

pode fazer parte de uma etapa da triagem da PPP ( THE WORLD BANK, 2017 ). 

 

 

Figura 5 – Obtenção do Value for Money 
Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 2019, p. 5 
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2.5.1 Public Sector Comparator - PSC 

 

Como a alternativa da PPP dá-se em relação a opção tradicional de 

execução pelo próprio poder público, é fundamental a conceituação do que é esta 

execução tradicional: Comparativo do Setor Público (CSP). O termo é uma adaptação 

da expressão na língua inglesa Public Sector Comparator (PSC). 

 

O PSC é um cálculo teórico dos custos totais, para o setor público, de 
desenvolvimento e operação de uma infraestrutura e / ou serviço. É 
basicamente a soma dos fluxos de caixa (incluindo CAPEX e OPEX) 
por um período predeterminado, incorporando os ganhos de eficiência 
advindos da curva de aprendizado do gestor e do risco retido, 
assumindo um modelo de gestão pública. (CRUZ E MARQUES, apud 
BAXTER, 2016, p. 8, tradução nossa) 
 

 

O PSC é uma estimativa do risco ajustado pelo custo de vida de um 
projeto se ele fosse entregue pelo poder público usando métodos 
convencionais de aquisição. É usado principalmente como referência 
para comprar o custo presente líquido da aquisição do projeto como 
um PPP. O PSC é composto pelos custos de capital, operacionais e 
de gerenciamento de risco do projeto de referência da entidade 
adquiridora e por um ajuste fiscal para permitir uma comparação justa 
com as propostas de PPP do setor privado. ( NEW ZEALAND 
GOVERNMENT, 2015, p. 6, tradução nossa). 

 

O fundamento do PSC é a ideia da entidade pública compradora 

fornecendo o mesmo escopo de serviço e aceitando os mesmos riscos que os 

alocados ao setor privado através do contrato de PPP. O PSC compreende os custos 

de capital e operacionais para um projeto de referência, risco transferido e um ajuste 

fiscal. O PSC é usado na definição do limite de acessibilidade para a opção de PPP, 

que estabelece o preço máximo que a entidade compradora pagará pelo projeto e 

influencia diretamente as decisões tomadas pelos concorrentes na preparação de 

suas propostas. Portanto, variáveis para o PSC devem ser robustamente estimadas.   

 

Os principais objetivos em se utilizar os cálculos de PSC são: 
• Demonstração do Value for Money (VfM), que permite uma escolha 
economicamente racional entre a opção PPP e tradicional. 
• Permitir que o promotor do projeto se concentre na especificação dos 
resultados pretendidos. 
• Determinar a alocação de risco para o projeto. 
 (CRUZ E MARQUES, apud BAXTER, 2016, p. 9, tradução nossa) 
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A definição do escopo completo do projeto de referência em relação ao qual 

o PSC será atrelado e as estimativas que serão realizadas são imprescindíveis para 

êxito do uso da ferramenta PSC. Para tanto, ter um entendimento detalhado do custo 

para diferentes itens de escopo e risco deste projeto de referência permitirá que a 

entidade pública compradora faça julgamentos bem delineados a respeito de 

quaisquer trade-offs que possam ser necessários durante as negociações do contrato 

de PPP. Inicialmente, portanto, a entidade compradora deve determinar os resultados 

e as especificações de desempenho pretendidas para o projeto. A concepção do 

projeto de referência deve ser realizada juntamente com estabelecimento de seus 

custos estimados, de tal forma que seja possível estabelecer uma comparação com 

as mesmas variáveis esperadas (escopo, requisitos de desempenho e custos) do 

setor privado quando da opção de PPP. 

 

O projeto de referência deve: 
• Refletir a melhor prática de uma abordagem convencional de 
aquisição e prestação de serviços. 
• Fornecer o mesmo nível e qualidade de serviço que será exigido do 
contratado e incluir todos os custos de capital e operacionais 
associados ao projeto, construção e operação / manutenção do ativo 
ou instalações. 
• Reconhecer a necessidade de coordenar o projeto, a construção, as 
operações e a manutenção para otimizar todos os custos do ciclo de 
vida.  
( NEW ZEALAND GOVERNMENT, 2015, p. 10, tradução nossa). 

 

Em países desenvolvidos, a alternativa da PPP como opção de mais baixo 

custo para obtenção dos propósitos do ente público é comum, especialmente devido 

aos ganhos de eficiência que o setor privado é capaz de fornecer com expertise que 

possui. Assim, a avaliação de se o projeto em PPP traz ou não benefícios líquidos 

para a sociedade como um todo é normalmente feita utilizando-se o mecanismo de 

comparação versus um projeto alternativo do setor público que, como já explicado, 

forneceria os mesmos serviços – PSC. Já na realidade dos países em 

desenvolvimento, às vezes esta não é a principal justificativa.  A carência de recursos 

no setor público para investimentos em infraestrutura é frequentemente razão 

preponderante para adoção da PPP. Ao contrário dos países desenvolvidos, que 

muitas vezes buscam maior eficiência, dada especialização do setor privado, nos 

países em desenvolvimento a insuficiência de recursos para desenvolvimento e 

implantação dos projetos é o que predomina. 
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Há de se ressaltar que por vezes o exercício do PSC tem sido alvo de 

críticas e gerado controvérsias. Algumas fragilidades apontadas em relação a esta 

metodologia são: 

 

- Grande imprecisão: uma enorme quantidade de incerteza nos 
resultados. 
- Riscos omitidos: alguns riscos importantes são muito difíceis de 
estimar e são frequentemente ignorados. 
- Manipulação: fortes incentivos burocráticos para ajustar os insumos 
para alcançar os resultados desejados. 
- Alto custo: um estudo completo da PSC pode ser demorado e caro. 
- Em muitos países em desenvolvimento, não se pode presumir que 
um projeto viável do setor público fornecerá serviços idênticos - em 
qualidade ou quantidade. Nesse caso, a comparação se torna muito 
mais complicada e especulativa. 
- Em muitos casos, não existe uma alternativa realista ao setor público: 
se de fato nenhum financiamento do setor público será disponibilizado, 
o PSC não é viável e, portanto, é irrelevante. ( SHUGART, 2006, p. 3, 
tradução nossa). 

 

Porém a lógica original para usar o PSC continua válida e é especialmente 

importante nos países em desenvolvimento. Neles, os governos precisam refletir e 

documentar suas razões para usar alternativa do setor privado em vez de métodos 

tradicionais do setor público para fornecer serviços de infraestrutura. O PSC também 

força as agências patrocinadoras a pensar em quanto custa agora fornecer serviços 

semelhantes (VfM), que riscos estão associados a um projeto e como eles devem ser 

melhor gerenciados em um eventual projeto de PPP. Fazer comparações PSC para 

um ou vários projetos representativos de diferentes tipos também pode fazer sentido             

( LEIGLAND e SHUGART, 2006). 

 
O uso da ferramenta PSC não é isento de riscos. Há vários problemas 
que precisam ser resolvidos na fase de cálculo. Eles incluem: 
• Decisões sendo reduzidas a um único número comparativo 
calculado, propenso a erros que são tipicamente cometidos em 
previsões de longo prazo. 
• De que maneira custos comparáveis devem ser produzidos e qual 
taxa de desconto usar. 
• A possível falta de transparência nos cálculos do PSC. 
• A escassez de dados (históricos e projeções) que frequentemente 
existe, especialmente se o tipo de projeto nunca foi tentado por um 
proponente antes. 
• A dificuldade em estimar ganhos de eficiência durante um longo 
período de tempo. 
( BAXTER, 2016, p. 14, tradução nossa, grifo nosso) 
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A despeito das críticas sobre as fragilidades citadas, a avaliação da 

capacidade da PPP representar vantagens em relação ao projeto do setor público 

permanece, desde que haja um projeto realista para ser comparado. No caso em 

estudo, o projeto é a própria sistemática de compra de energia elétrica pelo governo 

do estado junto à concessionária, modalidade de compra de energia já existente para 

suprimento das demandas dos prédios governamentais. 

Neste sentido, faz-se importante identificar quais cenários são mais 

propícios à adoção da alternativa de PPP e quais não o são. Por exemplo, se os 

resultados desejados do serviço não puderem ser acordados entre partes 

interessadas e não puderem ser especificados em termos precisos, objetivos e 

verificáveis no longo prazo, isso implicaria forte recomendação contra a adoção da 

PPP. Em base mais teórica, quanto menos completo for o contrato, menos 

aconselhável a opção da PPP.  

 

 

Figura 6 – Componentes do PSC 
Fonte: NEW ZEALAND GOVERNMENT, 2015, p. 9, tradução nossa 

 

Os componentes constantes da Figura 6 podem assim ser descritos: 

Riscos Transferidos: risco de não concluir a construção do ativo dentro 

do orçamento ou prazos exigidos; risco de não atingir o desempenho operacional 

requerido. Uma vez que muitos dos riscos a serem transferidos para o contratado sob 

a PPP serão assumidos pela entidade adquirente no projeto de referência, o valor dos 
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riscos transferidos deve ser incluído no PSC para garantir uma comparação justa com 

as propostas dos respondentes. 

Ajuste fiscal: projetado para eliminar as vantagens competitivas líquidas 

que se acumulam à entidade compradora em virtude de sua propriedade pública e 

sua isenção de pagamento de imposto de renda. Isso permite uma avaliação justa e 

equitativa entre o PSC e as propostas recebidas para o projeto. 

É importante enfatizar que o ceticismo sobre o PSC não implica qualquer 

subestimação da importância da modelagem financeira. Recomenda-se que um 

modelo de fluxo de caixa prospectivo seja construído para cada arranjo da PPP 

previsto e progressivamente aperfeiçoado à medida que a preparação do projeto 

avança. O objetivo principal seria ajudar a entender melhor as características críticas 

do projeto da PPP e, assim, contribuir para a sua melhoria. ( SHUGART, 2006). 

Para isto, no caso em tela, o governo do estado do Piauí elaborou estudo 

de viabilidade - EVTEA. Este estudo analisou a vantagem para o ente público (com e 

sem miniusinas fotovoltaicas) - Value for Money (VFM) de construir e operar as 

miniusinas pelo método tradicional ou através da PPP ( GOVERNO DO ESTADO DO 

PIAUÍ, 2019).  

 

2.5.2 Value for Money – VfM – Análise Qualitativa 

 

Nesta primeira etapa, desenvolve-se a checagem da lógica ou não da 

execução da PPP. Questiona-se se o projeto proposto é do tipo que provavelmente é 

adequado para financiamento privado. Este questionamento geralmente ocorre em 

um estágio relativamente inicial do desenvolvimento de PPP. Em alguns governos 

e/ou instituições, podem ser criados critérios específicos e detalhados para essa 

análise ( WBI, PPIAF, 2013). 

Esta etapa de análise qualitativa envolve uma série de questionamentos e 

busca de repostas com relação aos aspectos lógicos de execução da PPP. Os pontos 

a serem cobertos variam, mas as questões centrais passam sempre por pontos 

ligados a custos do ciclo de vida do projeto e riscos envolvidos. Uma avaliação 

responsável da viabilidade de execução da PPP não pode prescindir desta etapa 

qualitativa. Ao contrário: deve se aprofundar, dado que a maior profundidade nesta 

análise trará a maior probabilidade de uma decisão correta.  
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As organizações do setor público que apresentarem propostas de PPP 
(organizações responsáveis) precisarão obter o máximo possível de 
evidências em resposta às perguntas como parte do processo. Em 
particular, eles precisam considerar os custos e os riscos envolvidos 
no projeto, incluindo aqueles decorrentes de rescisão antecipada. A 
avaliação de risco também deve considerar os principais riscos 
financeiros e operacionais que possam afetar o parceiro privado 
durante a vida do projeto. ( HM TREASURY, 2018, p. 83, tradução 
nossa) 

 

As perguntas referidas no trecho transcrito acima (pontos a serem 

avaliados) estão listadas no anexo 4 do mesmo The Green Book: 

- Capacidade do setor público para definir e medir objetivos e resultados 

- Alocação de risco e gestão de risco pelo setor privado 

- Flexibilidade operacional 

- Equidade, eficiência e responsabilidade 

- Inovação pelo setor privado 

- Duração do contrato e valor residual 

- Incentivos e monitoramento 

- O mercado 

- Escala de tempo 

- Competências e recursos 

 

Embora a presente dissertação não trate especificamente do aspecto 

qualitativo da avaliação do projeto da PPP, é fundamental a compreensão de que a 

criteriosa análise dos itens listados acima é pressuposto básico para a correta 

definição de realização ou não do projeto. Há de se observar, também, que a etapa 

de avaliação jurídica do projeto já tenha sido realizada. 

 

Como estabelece o Guia Suplementar para Avaliações de Value for Money 

do município do Rio de Janeiro, ao invés de representar um valor absoluto, o VfM é: 

 

[...] um conceito relativo que requer uma comparação dos potenciais 
resultados por meio de diferentes modelos de contrato, o que requer um 
alto grau de estimativas, especialmente quando as experiências adquiridas 
em projetos similares ou em outros modelos de contrato são limitadas. 
Sendo assim, como os resultados das análises quantitativas de VfM 
dependem de algumas projeções (especialmente em exercícios ex ante, ou 
seja, antes do evento) para a tomada de decisão sobre o uso de uma 
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estrutura de Concessão/PPP. ( PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO, 2019, p. 6) 
 

Resta clara a dependência, no seu nível mais básico, que a avaliação para 

determinação do VfM tem da definição dos parâmetros para realização das 

estimativas que produzirão o resultado comparativo buscado. Reveste-se de prioritária 

importância, portanto, a busca da maior qualidade e acuidade possível dos valores 

destes parâmetros a serem utilizados no modelo.  

O VfM, no entanto, como pontua o Centro Europeu de Especialização em 

PPP (EPEC) – uma iniciativa conjunta envolvendo o Banco Europeu de Investimento 

(BEI), a Comissão Europeia, os Estados-Membros da União Europeia, os países 

candidatos e alguns outros Estados: 

 

Muitas autoridades públicas usam análises de custo-benefício (“VfM”) 
para comparar a entrega de um investimento por meio de uma PPP 
com a implementação de uma aquisição “convencional”. Essas 
análises ex ante de VfM geralmente focam nos custos financeiros 
(ajustados ao risco) de fornecer o que se supõe ser uma opção 
equivalente. No entanto, quando houver razões para acreditar que os 
benefícios não financeiros da entrega sob uma PPP serão maiores do 
que nas aquisições convencionais, as abordagens tradicionais de VfM 
vão subestimar os benefícios das PPPs. De fato, os incentivos que são 
específicos dos projetos de PPP são especificamente destinados a 
proporcionar maiores benefícios não financeiros do que as aquisições 
convencionais. Ignorar esse problema pode levar a um viés 
injustificado contra os PPPs. ( EPEC, 2011, p. 6, tradução nossa) 

 

Cabe, nesta etapa de análise qualitativa, uma consideração importante a 

respeito do projeto objeto deste estudo, que é relacionado ao importante aspecto não 

financeiro de permutar todo consumo de energia elétrica do governo do estado do 

Piauí para uma fonte de energia limpa e renovável, que é a energia solar. Este 

aspecto, apesar de não objetivamente mensurável do ponto de vista financeiro, tem 

um significativo peso no processo decisório. 

Há potenciais benefícios a serem considerados na etapa qualitativa de 

análise dos projetos de PPP versus PSC. Uma vez claramente definidos os propósitos 

buscados pelo ente público quando da adoção do projeto de PPP, esta pode oferecer 

ao setor privado oportunidades mais amplas de aplicar a inovação em todos os níveis 
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de entrega de projetos. Esses incentivos, se efetivamente aproveitados, podem 

fornecer os benefícios não financeiros através de três mecanismos principais: 

 

“• entrega acelerada (entrega de serviços mais cedo); 

• entrega aprimorada (fornecimento de serviços para um padrão mais alto); 

• impactos sociais mais amplos (maiores benefícios para a sociedade como um todo).” 

( EPEC, 2011, p. 8, tradução nossa) 

 

Uma vez que a análise para a determinação do VfM tem como pilares 

estimativas para alimentação de modelos, esta análise está sujeita às variações, 

muitas vezes significativas, dos parâmetros e resultados destes. Portanto é prudente 

que os resultados sejam apreciados com visão crítica e holística, levando em conta 

não somente os resultados numéricos quantitativos obtidos. Esta é uma das mais 

relevantes contribuições da análise qualitativa para o processo. 

 

VfM positivo por si só não garante que o método da Concessão/PPP 
deva ser adotado. Fatores qualitativos (não mensuráveis) devem ser 
levados em consideração na tomada de decisão. 
VfM negativo por si só não significa que o método de Concessão/PPP 
é pior que uma aquisição tradicional. Sensibilidades nas premissas 
mais importantes devem ser realizadas de forma a testar a robustez 
dos resultados. ( PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO, 2019, p. 6) 

 

Uma avaliação qualitativa também deve considerar: 

• Viabilidade: se o volume de serviços e a qualidade exigidos pela entidade 

compradora podem ser adequadamente e sem ambiguidade capturados em um 

contrato baseado no desempenho? 

• Desejabilidade: os incentivos e a transferência de risco incorporados no 

contrato de PPP produzirão benefícios para a entidade adquirente que não poderiam 

alcançar por meio de aquisições convencionais? 

• Alcance: o setor privado tem capacidade para entregar o projeto? 
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É crucial que sejam respondidas estas perguntas a fim de garantir uma 

mínima capacidade de avaliação à fase da Análise Qualitativa do VfM ( NEW 

ZEALAND GOVERNMENT, 2015). 

 

2.5.3 Value for Money – VfM – Análise Quantitativa 

 

A etapa seguinte da determinação do VfM é a análise quantitativa. Esta 

etapa é amplamente difundida e normalmente aplicada nos processos de análises de 

viabilidade de PPP, como o caso em estudo. Trata-se da comparação de, no mínimo, 

dois cenários: projeto no modelo delegado à iniciativa privada (PPP) e o mesmo 

projeto financiado e construído pelo poder público, ou modelo tradicional de compras 

públicas (PSC). Em tal comparação, são realizados ajustes nos custos para refletir as 

variadas diferenças entre estas opções. Estes ajustes podem dizer respeito a 

implicações fiscais e alocação (mensuração e precificação) de riscos. Posteriormente 

são feitas as projeções de fluxos de caixa para finalmente se proceder ao desconto 

(através de uma taxa estabelecida e justificada) com objetivo de determinação do 

VPL. Este valor presente possibilitará uma comparação que resultará na determinação 

do VfM – objetivo principal da análise quantitativa. Avalia-se, através das estimativas 

e projeções a partir de parâmetros estabelecidos, quais seriam os custos e benefícios 

do projeto se fosse realizado via PSC ou PPP.  

Detalhando o processo suscintamente exposto, o exercício de comparação 

é feito a partir dos dois cenários estabelecidos: 

1. Execução própria do projeto pelo poder público. No caso em estudo (miniusinas 

fotovoltaicas) seria o cenário no qual projeto, construção e operação das cinco 

miniusinas necessárias para suprir a demanda de energia elétrica pelo estado, fossem 

realizados pelo próprio estado. Nesta situação, os riscos inerentes também fariam 

parte do processo. Seria o já citado PSC. 

2. Execução via iniciativa privada. No caso em estudo, representa a opção de  

conceder à iniciativa privada o projeto, construção e operação das miniusinas 

fotovoltaicas dimensionadas para suprir o consumo de energia elétrica do estado. 

Nesta opção, deve haver um processo licitatório para proceder à escolha da empresa 

que ofereça as melhores condições para o estado, sendo que este deve garantir a 

compra mínima estabelecida de energia elétrica produzida. É a opção da PPP. 
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Há também a alternativa de comparar as duas opções descritas acima com 

uma base econômica de custo-benefício, ou seja, ponderar quantitativamente os 

benefícios esperados de uma PPP sobre a aquisição tradicional em relação aos seus 

custos adicionais.  

A análise do VfM, particularmente quando utilizadas metodologias 

quantitativas de comparador do setor público, é objeto de amplo debate. Alguns 

questionam o valor e a relevância de uma abordagem de PSC, que pode parecer mais 

científica do que na realidade o é. Isto pode, a depender do cenário, levar tomadores 

de decisão a julgamentos enganosos ou, por outro lado, pode ser levada em conta 

tarde demais dentro de tal processo decisório e deixar de ser um componente 

relevante para a tomada de decisões ( THE WORLD BANK, 2017). 

A etapa de avaliação quantitativa do VfM envolve a comparação do valor 

do custo total do projeto, trazido a valor presente, da PPP, em relação ao PSC. Esta 

avaliação é desenvolvida durante as etapas seguintes de um projeto de PPP: 

1. Durante o desenvolvimento do business case, comparando o custo presente 

líquido do PSC com o custo presente líquido estimado para a PPP dada uma taxa 

mínima de atratividade (TMA), estabelecida em consonância com os padrões de 

mercado. Há a confiança de que qualquer lacuna entre a PPP projetada e o PSC 

poderá ser compensada pelo setor privado, decorrente de ganhos de eficiência no 

capital subjacente, custos operacionais e de gerenciamento de risco. 

2. Quando as propostas são recebidas dos proponentes em um processo de 

licitação da PPP, comparando o limite de admissibilidade planejado com o valor 

presente líquido das propostas apresentadas. 

3. Na etapa final, utilizando-se como parâmetro a melhor proposta recebida 

durante o processo de licitação da PPP.  

O presente estudo debruça-se sobre a etapa 1, visto que o processo de 

licitação da PPP das miniusinas do estado do Piauí encontra-se na etapa de consulta 

pública, não tendo havido ainda a etapa de apresentação de propostas. Trata, 

portanto, da análise comparativa dos valores de PSC versus estimativa gerada da 

PPP, considerando TMA a esta atribuída. 

 

2.5.4 Value for Money – VfM – Considerações Impactantes na Análise 

Quantitativa 
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No entanto, uma série de desafios nas análises quantitativas de VfM e 

divergências nas questões metodológicas existem e são constantemente discutidas, 

a depender inclusive da realidade na qual estão sendo realizadas. De maneira 

condensada, estão listadas no Relatório da Mesa Redonda Global do Banco Mundial, 

resultado do encontro intitulado: “Análise do VfM - práticas e desafios: como os 

governos escolhem quando usar a PPP para fornecer infraestrutura e serviços 

públicos” (2013): 
 

 

Figura 7 – Visão geral da análise quantitativa do VfM e principais questões metodológicas 
Fonte: WBI, PPIAF, 2013, p. 24, tradução nossa 

 

Premissas de custo e receita - um determinante significativo dos 
resultados da análise da VfM são as estimativas feitas dos custos do 
projeto sob opções públicas e privadas - em particular, a extensão em 
que uma PPP é presumida para alcançar custos mais baixos, por meio 
de eficiência ou inovação. Para países com históricos mais longos de 
PPP, tais premissas podem ser informadas por resultados históricos 
reais de projetos, embora o reconhecimento de mudanças nas 
circunstâncias continue sendo um problema; o desafio é maior para 
países com menos experiência em PPP. Diferenças nas premissas de 
receita do projeto entre PPP e contratos públicos também podem 
afetar os resultados do VfM. 
Escopo da análise - o escopo da análise quantitativa do VfM varia 
claramente. A partir de um ponto de partida de estimativas simples de 
custo, na maioria dos casos há ajustes para capturar custos ou 
benefícios adicionais e “equilibrar o campo de atuação” entre PPP e 
opções de compras públicas. 
Metodologias e premissas de mensuração de risco – na maioria 
dos casos o custo dos riscos assumidos é incorporado na análise do 
VfM - reconhecendo que a alocação de risco é uma importante 
distinção entre PPP e modelos mais tradicionais de implementação de 
projetos. Geralmente, a abordagem adotada é adicionar novamente à 
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análise o custo de quaisquer riscos significativos que serão 
transferidos sob o modelo de PPP - ou seja, os riscos retidos pelo 
governo, tanto no setor público quanto nos modelos de PPP, serão 
cancelados (equivalência). Esse tipo de análise e mensuração de risco 
é complexo e exige modelagem financeira sofisticada, bem como 
dados sobre os resultados de risco de projetos anteriores para 
alimentar os pressupostos. 
Taxas de Desconto - o passo final no cálculo do VfM relativo das PPP 
ou das opções tradicionais de compras governamentais é tipicamente 
calcular o valor presente líquido (VPL) dos pagamentos do governo 
sob cada opção. Como os perfis de fluxo de caixa do governo variam 
significativamente entre PPP e modelos de aquisição tradicionais, a 
taxa de desconto aplicada pode ter um impacto significativo no 
resultado da análise de VfM. A maioria dos governos representados 
na mesa-redonda (por exemplo: França, Chile, Coréia e EUA) usa a 
taxa de empréstimo apropriada do governo (isto é, livre de risco) para 
descontar os fluxos de caixa nas duas opções de aquisição. A 
justificativa é que o custo da assunção de risco é embutido na análise 
explicitamente através de seu impacto no fluxo de caixa e no custo do 
financiamento no caso do modelo da PPP; além disso, as taxas de 
desconto reflexivas ao risco são mais tipicamente usadas para 
capturar o risco dos fluxos de renda, em vez de fluxos de pagamento. 
( WBI, PPIAF, 2013, p. 27, tradução nossa, grifos nossos). 

 

A taxa de desconto possui especial relevância, pois é um componente 

significativo para a determinação do VfM. Prazos longos de concessão, como no caso 

em estudo – 25 anos (1 ano para a construção das usinas e 24 anos de operação) – 

tornam o impacto do valor da taxa de desconto extremamente relevante no cálculo do 

valor presente líquido e consequentemente na mensuração do VfM. 
 

 

Quadro 1 – Vantagens do Value for Money (VfM) versus Comparador do Setor Público (PSC) 
Fonte: Autor 

Comparador do Setor Público - PSC Value for Money - VfM

Desenvolvido em fase preliminar, sem considerar 

estimativas do setor privado

Contempla estimativas previstas para operação do 

projeto pelo setor privado

Assume modelo de gestão pública
Leva em conta potenciais ganhos de eficiência do setor 

privado

Projeções são realizadas a despeito da falta de 

experiência do setor público na gestão do projeto

Considera a expertise do setor privado na gestão 

daquele tipo de projeto

Considera somente o método tradicional de aquisição 

(Lei 8.666/93)

Avalia outras possibilidades de aquisição, envolvendo 

setor privado

Possui limitações na avaliação de riscos, dada a falta 

de conhecimento do projeto pelo poder público

Risco pode ser melhor avaliado no segmento de 

mercado ao qual o projeto pertence

Cenário limitado pela restrição de recurso público Considera a possibilidade de financiamento privado
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2.5.5 Método do Valor Presente Líquido - VPL 

 

BREALEY, MYERS e ALLEN (2011) dedicam um capítulo do seu livro 

inteiramente à tarefa de demostrar a superioridade do método do VPL em relação às 

outras alternativas, no que diz respeito à escolha do projeto que possui melhor retorno. 

O VPL está imune às armadilhas existentes nos outros métodos de avaliação de 

investimento, tais como taxa interna de retorno (TIR), payback (tempo de retorno) ou 

book rate of return (taxa média de retorno).  

As principais armadilhas de avaliação presentes nestes outros métodos 

são: 

• Payback:  

▪ Ignora todos os fluxos de caixa após a data de retorno. 

▪ Dá o mesmo peso a todos os fluxos de caixa antes da data de retorno. 

•  Taxa média de retorno: 

▪ depende de quais itens a contabilidade trata como investimentos de capital e 

quão rapidamente eles são depreciados. 

▪ Pode não representar uma real avaliação do desempenho operacional e 

financeiro do projeto. 

• Taxa Interna de Retorno (TIR) – taxa de desconto a qual iguala VPL a zero: 

▪ Projetos com mesma TIR podem ter VPL distintos (positivos e negativos, 

inclusive). 

▪ Múltiplas taxas de retorno quando há mudanças de sinal no fluxo de caixa. 

▪ No caso de projetos mutuamente exclusivos, a TIR mais favorável pode 

indicar erroneamente um projeto de menor VPL. 

▪ Há problemas de determinação da TIR quando houver mais de um custo de 

oportunidade de capital (taxas de desconto diferentes durante ciclo de vida do 

projeto). 

BERK e DEMARZO (2014) acrescentam ainda que, em algumas situações, 

a TIR pode não existir, como nas situações em que não haja taxa de desconto que 

iguale o VPL a zero. Nestes casos, o critério da TIR não fornece nenhuma orientação. 

Para estas situações, pode haver VPL positivo para qualquer que seja a taxa de 

desconto, o que é favorável. Por outro lado,  também pode haver, para a mesma 

situação de TIR não existente para igualar o VPL a zero, situações em que o VPL é 
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negativo independentemente do valor da taxa de desconto. Desta maneira, a TIR não 

se apresenta como critério válido para o processo decisório. 

O VPL leva em conta os valores investidos e o fluxo de caixa do projeto, 

evitando distorções de avaliação que ocorrem nas outras alternativas citadas 

anteriormente, sendo assim o mais indicado para avaliação dos cenários de PSC e 

PPP, além da opção de não realizar a construção e operação das miniusinas (situação 

atual do governo do estado). 

 

2.5.6 Value for Money – VfM – A Taxa de Desconto 

 

A taxa de desconto é usada para calcular o valor presente de fluxos 

projetados de custos de capital e custos operacionais do PSC, eventuais ajustes 

fiscais, valores de referência estimados para o projeto de PPP e fluxo de caixa das 

propostas do projeto de PPP (durante processo licitatório). Fundamental, portanto, 

para cálculo do VPL do projeto e análises comparativas propostas neste trabalho. Os 

valores da taxa de desconto são usados para diversas finalidades e em vários 

momentos durante o processo de análise e a busca da determinação do VfM. O 

impacto da taxa de desconto sobre os cálculos é significativo e determinante para os 

resultados.  

São basicamente dois motivos pelos quais é de grande relevância a taxa 

de desconto. Primeiramente, porque com a identificação da taxa de desconto 

adequada pode ser possível aferir se o projeto tem valor presente líquido positivo ou 

não. Ou seja, se ele apresenta ou não viabilidade. Ao mesmo tempo, esta taxa de 

desconto pode ser usada para comparar dois projetos, especialmente na situação 

onde os escopos técnicos dos projetos são idênticos, porém com modelagens e 

investidores com custos de capital diferentes, como governo (PSC) ou empresas 

privadas (PPP) ( YOUNG, 2002). 

Uma especificação consistente e bem embasada da taxa de desconto deve 

ser adotada na realização dos cálculos de valor presente para garantir integridade dos 

resultados. A compreensão da taxa de desconto está diretamente relacionada ao 

conceito de custo de oportunidade, o qual pode ser melhor entendido como um 

parâmetro de comparação de retornos esperados em diferentes projetos. 
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Os projetos, representados neste caso como PSC (opção de não adotar a 

PPP – governo do estado não construir as miniusinas e continuar contratando a 

concessionária de energia para consumo das edificações) e PPP (opção de adotar a 

concessão de construção e operação das miniusinas para a iniciativa privada), para 

serem coerentemente avaliados, demandam a fundamentada e correta mensuração 

da taxa de desconto. 

“A taxa de retorno é chamada de taxa de desconto, taxa de atratividade ou custo 
de oportunidade do capital. É um custo de oportunidade porque é o retorno que se 
perde investindo no projeto em vez de investir nos mercados financeiros.” ( BREALEY, 
MYERS e ALLEN, 2011, p. 23, tradução nossa, grifo nosso) 

 

“O custo de oportunidade do capital é o melhor retorno 
esperado disponível oferecido no mercado em um investimento 
de risco e prazo comparáveis. O custo de oportunidade do 
capital fornece a referência contra a qual os fluxos de caixa de 
um novo investimento devem ser avaliados.” (BERK e 
DEMARZO, 2014, p. 161, tradução nossa, grifo nosso). 

 

“Conceitualmente, a taxa de desconto correta para um fluxo de 
caixa esperado é o retorno esperado disponível no mercado 
em outros investimentos de mesmo risco. Essa é a taxa de 
desconto apropriada a ser aplicada porque representa um custo 
de oportunidade econômica para os investidores. É o retorno 
esperado que eles exigirão antes de se comprometer com o 
financiamento de um projeto. No entanto, a seleção da taxa de 
desconto para um investimento arriscado é uma tarefa bastante 
difícil.” ( ROSS, WESTERFIELD e JAFFE, 2013, p.90, tradução 
nossa, grifo nosso). 

 

Os conceitos de taxa de desconto, taxa de retorno e custo de oportunidade 

estão diretamente ligados, como se pode verificar pelas definições de consagrados 

autores da área de Finanças Corporativas.   

A taxa de desconto é a variável principal a ser utilizada na metodologia do 

fluxo de caixa descontado (discounted cash flow – DCF). Parâmetro pelo qual os 

valores do fluxo de caixa projetados ou estimados são trazidos a valor presente, para 

realização da comparação e determinação do VfM.  O DCF segue um processo pelo 

qual todos os fluxos de caixa futuros são projetados em um determinado período e 

depois ajustados para uma data de referência comum usando a taxa de desconto. A 
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taxa de desconto reflete o valor do dinheiro no tempo e o prêmio exigido pelos 

investidores no projeto para compensá-los pelo risco sistemático inerente ao projeto, 

convertendo os fluxos de caixa futuros em fluxos atuais equivalentes e permitindo que 

o VfM seja medido entre as opções de forma consistente ( AUSTRALIAN 

GOVERNMENT, 2013). 

 

2.5.6.1 As Taxas de Desconto no Setor Público 

 

Existem duas abordagens principais em relação às taxas de desconto para 

análises de projetos com o propósito de realizar tomadas de decisão do setor público. 

Uma característica fundamental de ambas é que elas têm um elemento de custo de 

oportunidade subjacente. A primeira abordagem considera uma taxa de desconto 

como a taxa de retorno que um investidor esperaria de diferentes oportunidades com 

risco igual. A segunda abordagem é pensar em uma taxa de desconto como a 

mudança no valor do consumo em diferentes períodos.  

No gráfico 2, a linha de poupança, S, indica o valor que as pessoas poupam 

ao considerar se consomem ou não agora ou no futuro. Esta é a oferta de capital 

porque o valor poupado da produção atual está disponível para investimento.  As 

pessoas economizam mais se a taxa de retorno for maior.  A linha de poupança pode 

ser usada para determinar a taxa social de preferência temporal (social rate of time 

preference: SRTP). A SRTP é igual à taxa marginal de substituição entre o consumo 

em um dado período e o período seguinte. É a taxa de retorno necessária para tornar 

a sociedade indiferente entre consumir X hoje e X (1 + r) no próximo período. Em uma 

alocação eficiente (sem distorções ou outras imperfeições de mercado), todos os 

indivíduos têm a mesma taxa marginal de preferência temporal. A SRTP é uma taxa 

conveniente para a decisão governamental de implementar ou não um novo serviço 

ou atividade. Levará em conta as preferências sociais para determinar se os 

investimentos devem ser feitos pelo governo para usufruto público. É, portanto, uma 

taxa de desconto adequada para decidir se o governo deve ou não estar envolvido 

determinado novo projeto para a sociedade. 

Também no gráfico 2, a linha de investimento, I, mostra a relação entre o 

quanto os investidores recebem por diferentes níveis de investimento na produção. À 
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medida que o custo de oportunidade é menor, as empresas acham viável empregar 

mais capital. Portanto, esta linha é a demanda por capital e pode ser usada para 

determinar o custo de oportunidade social do capital (social opportunity cost of capital 

– SOCC). A taxa de desconto de custo de oportunidade social é a taxa que reduz o 

VPL da melhor alternativa de uso privado dos recursos para zero. Isso significa que o 

SOCC reflete amplamente o custo em termos de mercado financeiro. Isso leva a uma 

abordagem em que o governo leva em consideração que projetos “similares” 

proporcionariam mesmos retornos se realizados no setor privado. Portanto, a 

abordagem de SOCC é a abordagem mais adequada se o governo está pensando em 

investimentos que também poderiam ser empreendidos pelo setor privado. A 

abordagem taxa de desconto SOCC também é a mais apropriada a ser considerada 

ao avaliar a recuperação de investimentos de uma atividade existente ou que possa 

ser realizada no setor privado, porque ela diz respeito à decisão de investimento que 

está sendo tomada, e não ao serviço que está sendo fornecido ( YOUNG, 2002). 

 

Gráfico 2 – Investimento e poupança versus taxas de desconto SOCC e SRTP. 
Fonte: YOUNG, 2002, p. 6, tradução nossa 

 

David Baxter, do Institute for Public Private Partnerships, em sua 

apresentação na Istanbul PPP Week, realizada nesta cidade em novembro de 2016, 

sumarizou: 

• Os investidores privados descontam valores futuros a uma taxa mais 

alta, enquanto os governos tendem a dar um valor maior ao fluxo de 

caixa futuro e, portanto, usam taxas mais baixas. 
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• Os governos tendem a ter uma perspectiva de longo prazo sobre 
crescimento e desenvolvimento e assumem menos riscos. 
• Os investidores privados estão mais preocupados com retornos de 
curto a médio prazo. 
• O cálculo do PSC é necessário para descontar o fluxo de caixa futuro. 
• A taxa de desconto é usada para acomodar o perfil de risco do 
projeto. 
• Taxas de desconto mais altas favorecerão a opção de PPP. 
 ( BAXTER, 2016, p. 33, tradução nossa) 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para a realização da análise proposta, antes são necessários 

estruturalmente três passos, conforme já detalhado na Revisão de Literatura.  

Primeiramente, projeções dos fluxos de caixa de pagamento das contas de 

energia elétrica do governo do estado na modalidade tradicional, com a compra da 

energia elétrica junto à concessionária. Esta é a situação atualmente existente, para 

a qual busca-se uma alternativa.  

Em um segundo passo, tem-se o estabelecimento de um modelo de 

negócios contemplando o projeto, construção e operação de 8 (oito) minusinas 

fotovoltaicas com produção de energia suficiente para a demanda equivalente do 

governo do estado. Neste cenário, está prevista a contratação das usinas com base 

na legislação atual de compras públicas (Lei 8.666/93), com o governo assumindo 

todos os riscos inerentes a esta operação e inteiro ciclo de vida do projeto.  

Em um terceiro cenário, estima-se o projeto realizado pela iniciativa privada 

através de uma PPP, contemplando as projeções de fluxo de caixa ajustadas para tal 

situação, assim como os riscos inerentes ao projeto. 

Uma vez calculados os três cenários, os fluxos de caixa das projeções são 

trazidos a valor presente e determina-se o VfM. No entanto, para realização desta 

sequência, é necessária a análise e estabelecimento de parâmetros específicos, 

dentre os quais se destaca a taxa de desconto, como está detalhadamente previsto 

no subitem 3.3. Também fundamental para determinação do VfM é a análise do custo 

de dívida a ser assumida pelo governo do estado para realização do cenário PSC, 

como detalhado no subitem 3.4. 
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3.1  Fluxo de caixa descontado - FCD 

 

O método do fluxo de caixa descontado será utilizado para calcular os 

valores dos fluxos de caixa estimados, tanto de custos como de receitas, tanto na 

opção PSC como PPP, a valor presente, utilizando-se uma taxa de desconto r 

(SOCC), de tal forma que assim será possível fazer uma comparação coerente de 

valores no mesmo instante de tempo, eliminando-se a distorção de comparar valores 

em  momentos diferentes.  

 

 
𝐹𝐶𝐷 =  

𝐶1

(1 + 𝑟)
+

𝐶1

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝐶𝑇

(1 + 𝑟)𝑇
=  ∑

𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

  

 

 

Equação 1 

Onde C  é o fluxo de caixa líquido anual da usina, r  é a taxa de desconto, t 

é o ano e T  o total de anos do projeto ( ROSS, WESTERFIELD e JAFFE, 2013). 

O método do FCD será também utilizado para calcular o valor presente dos 

fluxos de caixa correspondentes ao pagamento das contas de energia elétrica do 

governo do estado. Este valor será usado para a comparação versus a opção do 

governo de construir e operar as 8 miniusinas: PSC. 

 

3.2  Regra do valor presente líquido - VPL 

 

A regra do valor presente líquido (VPL) é consagrada como superior em 

relação a outros métodos de valoração de empresas e projetos, conforme reafirmam 

Berk e Demarzo (2013). Esta superioridade se dá especialmente pelo fato de que, 

diferentemente de outros métodos como taxa interna de retorno (TIR), payback, 

payback descontado ou taxa média de retorno, a regra do valor presente líquido não 

apresenta falhas de avaliação que, nos outros métodos, podem acontecer em 

determinadas situações específicas e acabam por distorcer o resultado. 

A metodologia da regra do VPL será usada para calcular o valor presente 

dos fluxos líquidos de caixa e investimentos, tanto do PSC como da PPP, por se tratar 

da opção mais confiável.  
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𝑉𝑃𝐿 =  

𝐶1

(1 + 𝑟)
+

𝐶1

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝐶𝑇

(1 + 𝑟)𝑇
− 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

Equação 2 

 

 

 𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=1 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  Equação 3 

 

Onde C  é o fluxo de caixa líquido anual da usina, r  é a taxa de desconto, 

t é o ano e T o total de anos do projeto. “investimento“ é o valor do investimento da 

miniusina no ano zero ( ROSS, WESTERFIELD e JAFFE, 2013). 

 

3.3  Taxa de desconto 

 

A taxa de desconto tem um papel preponderante na definição do FCD e 

VPL. Na verdade, é o parâmetro através do qual os valores dos fluxos projetados são 

trazidos a valor presente, sejam quais fores os fluxos considerados, líquidos ou não. 

Desta maneira, reveste-se de especial importância para acuidade dos resultados 

buscados e posterior comparação justa e fiel. Ainda mais, a determinação da taxa de 

desconto guarda correspondência íntima com risco e retorno projetados pelos 

investidores. Quanto maior o risco, maior a taxa de desconto esperada para justificar 

o investimento, ao passo que menores taxas de desconto refletem menores riscos. 

Berk e Demarzo (2014), de maneira simples, definem que a taxa de 

desconto a ser utilizada para avaliar os fluxos de caixa deverá ser o custo de 

oportunidade do capital ou, mais simplesmente, o custo de capital – melhor taxa de 

retorno disponível no mercado para um investimento de risco e prazo comparáveis ao 

fluxo de caixa que está sendo descontado.  

 

3.3.1 Custo de oportunidade social (social opportunity cost of capital – SOCC) 

 

Como, neste estudo, para atendimento dos objetivos específicos, será 

utilizada a taxa de desconto social (SOCC) para cálculo do VPL das alternativas PSC 

e PPP e posteriormente a avaliação do VfM, é feita a seguir uma condensada 

descrição da metodologia para cálculo desta taxa de desconto. 

De acordo com Young (2002), embora haja basicamente três métodos que 

podem ser usados para calcular a taxa de desconto - custo de oportunidade social 
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(SOCC), quais sejam: Arbitrage Pricing Theory (APT); Fama and French’s multi-factor 

models e Capital Asset Princing Model (CAPM), o método CAPM prepondera sobre 

os demais. O retorno / taxa de desconto obtido usando o CAPM assume que todos os 

riscos que podem ser eliminados pela diversificação o foram. Em outras palavras, 

apenas o risco que não pode ser eliminado pela diversificação permanece. O CAPM 

fornece um retorno esperado igual ao retorno livre de risco (ajustado pelo imposto) 

mais um prêmio de risco relacionado ao mercado. O prêmio de risco é baseado na 

relação entre o investimento e o mercado (βe). Já a diferença entre o retorno esperado 

no mercado (Rm) e a taxa livre de risco após impostos (Rf (1-Tc)) é o prêmio de risco 

de mercado após impostos (Rm - (1-Tc) Rf), onde Tc é o imposto. Multiplicando-se beta 

equity (βe) e o prêmio de risco de mercado obtém-se o retorno adicional para o risco 

sistemático:  

 

 SOCC = Rf (1 - Tc) + [Rm - Rf (1-Tc)] βe Equação 4 

 

3.4  Custo do endividamento do governo do estado para cenário PSC 

 

No cenário PSC um fato relevante a ser considerado é que o ente público, 

ao optar pela realização de todo o processo, além de assumir os riscos envolvidos no 

projeto, construção e operação das miniusinas, arca também com o custo de 

oportunidade financeira correspondente ao endividamento para realização do projeto. 

O ente público, ao assumir tal endividamento, necessariamente trava a utilização 

deste mesmo recurso em outra oportunidade de, por exemplo, prover um outro serviço 

aos cidadãos. Embora não contabilizados em balanços, tais custos de oportunidade 

são cruciais para determinação do VfM, o qual determinará a viabilidade ou não da 

adoção da PPP. 

No caso em estudo o estado do Piauí ( GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, 

SUPARC, 2019) determinou que a metodologia a ser adotada para cálculo deste valor 

de custo de oportunidade a ser levado em conta no VfM seja calculado como o valor 

dos rendimentos do CAPEX das miniusinas, investido em aplicação financeira com 

rendimento referenciado pela Selic, pelo prazo de dez anos, trazido a valor presente 

utilizando-se como taxa de desconto a projeção da inflação para o período. 
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3.5  Value for Money – VfM 

 

Após determinação do VPL de ambas as alternativas, será realizada a 

determinação do VfM, que consiste basicamente na comparação dos valores de FCD 

obtidos e checagem da existência ou não de vantagem para o governo na adoção da 

PPP em relação ao PSC. 

 

4. RESULTADOS OBTIDOS 

 

4.1  Cenário 1 – Energia comprada da concessionária – modelo tradicional. 

 

Corresponde ao modelo padrão de suprimento de energia através de 

compra da concessionária de energia elétrica que opera no mercado do Piauí. 

Segundo os dados fornecidos pelo próprio governo estadual ( GOVERNO DO 

ESTADO DO PIAUÍ, SUPARC, 2019), a estimativa do montante a ser pago pelas 

faturas de energia elétrica, com base no consumo de 58.320.934 Kw/ano, é de R$ 

46.221.806,30 no mesmo período, ou R$ 3.851.817,19 por mês. O valor total 

calculado para 24 anos é de R$ 1,109 bilhão, a preços de 2019, considerando a 

inflação projetada para o período como taxa de desconto. Nesta situação, é 

considerado um acréscimo previsto de 25% sobre os valores da tarifa atualmente 

vigentes da concessionária de energia elétrica, valor sobre o qual incidem 

posteriormente as correções anuais referenciadas pelas projeções de inflação anual. 

Os valores projetados para os 24 anos (em todos os cenários analisados, 

o ano de 2019 foi desconsiderado, pois será igual em todos e não impactará os 

resultados) corrigidos pela inflação estimada conforme Bacen, são apresentados na 

tabela 1.  
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Tabela 1 – Valores em R$ projetados de tarifas e contas de energia elétrica do governo do estado do 
Piauí - período de 2020 a 2043, corrigidos pela inflação projetada. 

 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, SUPARC, 2019 

 

Os valores nominais referentes ao somatório das contas projetadas 

totalizam um FC de R$ 1,808 bilhão, ou FCD de R$ 1,109 bilhão a valor presente de 

2019, utilizando-se a própria projeção de inflação como taxa de desconto. Neste 

cenário, não há absolutamente nenhum investimento ou aporte de nenhuma natureza 

a ser realizado pelo poder público. Apenas considera-se o pagamento (custeio) das 

faturas correspondentes ao consumo. Portanto, este é o VPL do cenário 1: R$ 1,109 

bilhão. Os riscos estão todos sob gestão da concessionária de energia, sendo os 

custos referentes a estes mesmos riscos (operacionais, de mercado, financeiros, etc.) 

embutidos nos valores das tarifas de energia. Também não há custo de dívida, pois 

as faturas são obrigatoriamente classificadas como custeio do governo e devem ser 

pagas dentro deste orçamento, sendo vedado o endividamento com a finalidade de 

cobrir tal tipo de desembolso. 
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4.2  Cenário 2 – PSC – ente público constrói e opera miniusinas fotovoltaicas 

para suprir demanda. 

 

4.2.1 Taxa de desconto para cálculo do FCD é a projeção de inflação 

 

Para atender à demanda de consumo de 58.320.934 KW/ano do governo 

do estado do Piauí, considera-se neste cenário a quantidade de geração de energia 

elétrica correspondente, que é de 5.200.000 kWh/mês (cinco milhões e duzentos mil 

quilowatt-hora por mês), equivalente à projeção de produção de energia mensal das 

8 (oito) miniusinas fotovoltaicas. Este cenário corresponde ao PSC – comparador do 

setor público, no qual a opção do próprio estado construir e operar as miniusinas é 

representada pela realização de processo público de licitação, tendo como base a Lei 

8.666/93. Neste contexto são adotados os seguintes pressupostos ( GOVERNO DO 

ESTADO DO PIAUÍ, SUPARC, 2019):  

i. o processo de licitação e construção está estimado em 3 anos; 

ii. durante estes 3 anos a concessionária de energia elétrica continuará suprindo 

o governo do estado integralmente; 

iii. a partir do 4º ano as 8 miniusinas construídas assumirão toda a carga 

demandada pelo governo do estado do Piauí; 

iv. o CAPEX estimado para esta aquisição é 27,4% superior ao estimado para a 

iniciativa privada, sendo de R$ 28,6 milhões por miniusina, totalizando R$ 229 milhões 

pelas 8 miniusinas; a aplicação deste valor de construção das miniusinas fotovoltaicas 

é realizada ao longo dos três anos iniciais do projeto, antes do início da operação;  

v. os terrenos para a construção são considerados como do próprio estado, sem 

custo adicional;  

vi. para o OPEX, retira-se a economia prevista de 21% para o cenário da iniciativa 

privada (ganho de eficiência desta em relação ao setor público), além de se 

acrescentar 27,4% para todas as despesas projetadas, exceto para os itens de custo 

operacional “Agrespi” e “verificador independente”; 

vii. o FCD considera os custos das usinas construídas e operadas no modelo PSC 

do 4º ao 25º ano (22 anos);  

viii.  foi considerada uma deprecição de 0,93% ao ano para os equipamentos, 

considerando-se o valor residual como ativo servível e, portanto, participante da 

composição do VPL do projeto nestes moldes;  
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ix. para o cálculo do VPL foi utilizada como taxa de desconto a taxa de inflação 

projetada para os mesmos períodos;  

Os riscos relacionados à elaboração de projetos, construção, 

financiamento e operações, neste cenário, são todos assumidos pelo governo e serão 

mensurados e levados em conta no cálculo do VPL. 

Os fluxos projetados com base nos pressupostos citados estão detalhados 

na tabela 2. Durante 2020 e 2021 considera-se o pagamento das faturas de consumo 

de energia elétrica à concessionária, como no cenário 1. A partir de 2022 estas 

despesas com a concessionária são substituídas por despesas operacionais de 

custeio com as oito miniusinas que passarão a suprir a demanda de energia elétrica 

do governo do estado. A premissa de início da operação do PSC somente em 2022 

se dá pelo processo burocrático previsto para cumprimento da lei 8.666/93 e falta de 

expertise e capacidade de mobilização do governo no assunto. 

O custo de oportunidade financeira do ente público, dada a aplicação de 

recursos na construção de miniusinas – PSC, é o custo de não utilizar este recurso 

para outras finalidades, como as aplicações sociais, por exemplo. Considerando que 

a aplicação deste recurso seria atualizada pela taxa Selic e descontada à inflação or 

um prazo de 10 anos ( GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, SUPARC, 2019), o valor 

comprometido seria de R$ 100,2 milhões de reais, demonstrado na tabela 3.  

O resultado é um VPL de R$ 856,8 milhões. Somado ao custo de 

oportunidade financeiro do investimento de R$ 100,2 milhões, totaliza R$ 957 milhões. 

Em relação à alternativa de continuar pagando as contas à concessionária, mostrada 

no item 4.1, qué é de R$ 1,109 bilhão, tem-se um VfM de R$ 152 milhões, favorável à 

construção e operação das miniusinas PSC. Este modelo, utilizando as previsões de 

inflação como taxa de desconto, foi o adotado pelo governo do estado do Piauí para 

cálculo dos FCDs e estabelecimento do racional da vantagem de se adotar as 

miniusinas em relação à prática tradicional de compra da energia elétrica da 

concessionária. A avaliação de realizar o projeto pelo PSC ou PPP é realizada em 4.3. 
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Tabela 2 – PSC – FC e FCD em R$ mil da construção/operação das miniusinas. Para 2020/2021, 
considerado pagamento de faturas. Taxa de desconto é inflação projetada. 

 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, SUPARC, 2019 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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Tabela 3 – PSC – custo de oportunidade financeira em R$ mil de utilização dos recursos do ente 
público para investimento nas miniusinas (modelo tradicional). 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

4.2.2 Taxa de desconto para cálculo do FCD é a projeção de inflação para os 

anos de 2020 e 2021 e a taxa Selic para 2022 a 2043 

 

Uma análise alternativa da dissertação é a determinação do VfM do modelo 

PSC em relação ao modelo tradicional de pagamento à concessionária, assim como 

no item 4.2.1, porém com alteração da taxa de desconto para cálculo do VPL. Para os 

anos 2020 e 2021, como ainda refletirão pagamento de faturas, permanece a inflação 

como taxa de desconto. Já para anos a partir de 2022, a taxa de desconto a ser 

adotada será a taxa Selic, que pode refletir de maneira mais coerente a aplicação de 

recursos do governo do estado para fazer frente aos custos operacionais. Os fluxos 

projetados com base nos pressupostos citados estão detalhados na tabela 4.  

O resultado é um VPL de R$ 701,3 milhões, menor R$ 155,5 milhões que 

os R$ 856,8 milhões calculados utilizando a inflação como taxa de desconto durante 

todo o período.  Somado ao custo de oportunidade financeiro do investimento de R$ 

100,18 milhões, totaliza R$ 801,5 milhões. Em relação à alternativa de continuar 

pagando as contas à concessionária, mostrada no item 4.1, qué é de R$ 1,109 bilhão, 

tem-se um VfM de R$ 307,8 milhões, favorável à construção e operação das 

miniusinas PSC. Nesta análise, conclui-se que adocão da taxa de desconto Selic para 

cálculo do PSC reforça a opção pela construção das miniusinas em relação à compra 

de energia da concessionária, pois o VfM é praticamente duplicado. 
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Tabela 4 – PSC – FCD (R$ mil) da construção/operação das miniusinas. Taxa de desconto é inflação 
para contas pagas à concessionária e Selic para custos de operação. 

 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, SUPARC, 2019 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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4.3 Cenário 3 – PPP – ente público licita concessão de construção/operação das 

miniusinas fotovoltaicas. 

 

4.3.1 Taxa de desconto do FCD das contraprestações é a inflação e do VPL do 

projeto é 8,71% a.a. 

 

As condições de demanda são as mesmas apontadas para o PSC. Porém 

agora o cenário é de adoção da PPP. Para isto, estima-se um ano de processo 

burocrático de licitação da concessão e miniusinas fotovoltaicas produzindo a partir 

do segundo ano (2020).  

Neste contexto são adotados os seguintes pressupostos ( GOVERNO DO 

ESTADO DO PIAUÍ, SUPARC, 2019):  

 

i.o processo de licitação da PPP está estimado em um ano; 

ii.a partir do segundo ano (2020) as 8 miniusinas construídas pelo ente privado 

vencedor da licitação assumem toda a carga demandada pelo governo do estado 

do Piauí; 

iii.o CAPEX estimado para esta aquisição é R$ 21,8 milhões por miniusina, 

totalizando R$ 174,6 milhões pelas 8 miniusinas; a aplicação deste valor de 

construção das miniusinas fotovoltaicas é realizada no primeiro ano;  

iv.os terrenos para a construção são considerados como do próprio governo do 

estado, sem custo adicional;  

v.a receita da minusina corresponde à contraprestação paga pelo governo e é 

calculada com base em uma estimativa de 21 % de desconto sobre o valor de tarifa 

atualmente praticado pela concessionária de energia junto ao estado; 

vi.o FCD considera os custos das usinas construídas e operadas no modelo PPP do 

2º ao 25º ano (2020 a 2043);  

vii.para o OPEX, considera-se valor anual de R$ 2,15 milhões ao ano para as 8 

miniusinas, corrigidos anualmente pela inflação; 

viii.foi considerada uma deprecição de 0,93% ao ano para os equipamentos, 

considerando-se o valor residual como ativo servível e, portanto, participante da 

composição do VPL do projeto nestes moldes; para tanto, foi considerada a 

reversibilidade dos ativos; 
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ix.para o cálculo do VPL foi utilizada como taxa de desconto a taxa de inflação 

projetada para os mesmos períodos;  

 

Os riscos relacionados à elaboração de projetos, construção, 

financiamento e operações, neste cenário, são todos assumidos pela empresa 

vencedora da licitação e estão embutidos no FC. 

Os fluxos projetados com base nos pressupostos citados estão detalhados 

na tabela 5. A partir de 2020 as despesas com a concessionária são substituídas por 

contrapartidas pagas pelo governo do estado às empresas vencedoras da licitação da 

PPP. 

Neste caso, não há custo de oportunidade financeira para o ente público, 

dado que os investimentos necessários são realizados pelas empresas privadas que 

constroem e operam o sistema. 

VfM - o resultado é um VPL referente às contraprestações de R$ 909,6 

milhões, que equivale à receita bruta em valor presente de 2019. Deduzindo-se o valor 

residual das minusinas, que segundo os pressupostos adotados pelo GOVERNO DO 

ESTADO DO PIAUÍ, SUPARC, 2019 é de 80% do valor inicial, correspondentes a R$ 

139,7 milhões, tem-se R$ 770 milhões de VPL final do projeto neste contexto. Em 

relação à alternativa de continuar pagando as contas à concessionária, mostrada no 

item 4.1, qué é de R$ 1,109 bilhão, tem-se uma economia de R$ 339 milhões, 

favorável à construção e operação das miniusinas PPP em detrimento da continuação 

da contratação de fornecimento de energia junto à concessionária. Comparando-se 

com o VPL final do modelo PSC, já apresentado em 4.2, que é de R$ 957 milhões, o 

VfM é de R$ 187 milhões, o que representa uma economia deste montante, em 

valores de 2019, para o governo do estado, para o período de 24 anos. Os fluxos 

projetados (com simplificações, para permitir melhor visualização) com base nos 

pressupostos citados estão detalhados na tabela 5. 

 

Análise do resultado financeiro para o investidor privado da PPP - para esta 

mesma situação, conforme também exposto na tabela 5, considerando uma taxa 

mínima de atratividade (TMA) de 8,71% e calculando-se o FC líquido para valor 

presente de 2019 por esta taxa de desconto, o valor é um VPL de R$ 2,812 milhões 

por miniusina, ou R$ 22,5 milhões para a PPP completa, dado um investimento 

estimado de R$ 174,6 milhões. A taxa interna de retorno (TIR) correspondente ao FC 
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líquido do projeto é de 10,03%.  O payback simples é de 11,1 anos. Este foi o payback 

apontado pelo estudo do governo do Piauí ( GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, 

SUPARC, 2019), que serviu de fonte de dados para esta dissertação. O payback 

descontado, para os mesmos parâmetros (e utilizando a taxa de desconto de 8,71% 

= TMA fornecida) é calculado neste trabalho em 20,4 anos. No entanto, conforme já 

abordado em 2.5.5, o melhor método de avaliação é o VPL, sendo sobre este critério 

de análise de investimento o objeto deste estudo, conjuntamente com a análise da 

taxa de desconto que será usada na determinação deste VPL. 

 

4.3.2 Taxa de desconto do FCD das contraprestações é a inflação e do VPL do 

projeto é SOCC. 

 

Com relação ao VfM não há qualquer alteração em relação aos resultados 

apresentados no item 4.3.1, posto que os parâmetros são os mesmos: FC e a taxa de 

desconto. 

Coeteris paribus, a ponderação neste momento é feita em relação à análise 

de sensibilidade da alteração do VPL do projeto da miniusina dada a variação da taxa 

de desconto. Como já descrito, o cálculo da taxa de desconto, para determinação do 

VPL do projeto para o investidor, segundo Young (2002), deve seguir a metodologia 

do SOCC (3.3.1), que de maneira mais robusta representa a taxa de desconto 

adequada para a avaliação em comento.  

Foram adotados os seguintes pressupostos para determinação das 

variáveis do CAPM usado no cálculo do SOCC (equação 4): 

 

i. Rf = taxa SELIC vigente = 6,5% ao ano 

ii. Tc = 34 % (tributação) 

iii. Rm = risco do mercado = 10,13% ( DAMODARAN, 2019) 

iv. βe = beta do setor elétrico. Para o beta do setor, duas possibilidades são 

possíveis: considerar as miniusinas como do ramo de energia (power) ou do 

ramo de empresas de produção de energia renovável (Green & Renewable 

Energy) ( DAMODARAN, 2019) 
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Tabela 5 – PPP – FCD (R$ mil) da construção/operação das miniusinas. Tx. de desconto é a inflação. 

 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, SUPARC, 2019 
Nota: Dados trabalhados pelo autor.  

Valor Período 

2019 - 2043
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

 Receita Bruta            185.335 4.900 5.094 5.289 5.485 5.689 5.901 6.120 6.348 6.584 6.829 7.083 7.346 

 (-) Deduções da Receita            -16.031 -424 -441 -457 -474 -492 -510 -529 -549 -570 -591 -613 -635 

 PIS / COFINS            -6.765 -179 -186 -193 -200 -208 -215 -223 -232 -240 -249 -259 -268 

 ISSQN            -9.267 -245 -255 -264 -274 -284 -295 -306 -317 -329 -341 -354 -367 

 Receita Líquida            169.304 4.476 4.653 4.831 5.010 5.197 5.390 5.591 5.799 6.014 6.238 6.470 6.711 

 (-) Custos Operacionais            -81.243 -2.148 -2.233 -2.318 -2.404 -2.494 -2.587 -2.683 -2.783 -2.886 -2.993 -3.105 -3.220 

 Lucro Bruto            88.060 2.328 2.420 2.513 2.606 2.703 2.804 2.908 3.016 3.128 3.245 3.365 3.491 

(-) IR + CSLL           -19.588 -509 -530 -551 -573 -595 -618 -642 -667 -692 -719 -747 -775 

 (-) CSLL         -8.896 -235 -244 -254 -263 -273 -283 -294 -305 -316 -328 -340 -353 

 (-) IR         -5.338 -141 -147 -152 -158 -164 -170 -176 -183 -190 -197 -204 -212 

 (-) Adicional de IR         -5.355 -133 -139 -145 -152 -158 -165 -172 -179 -187 -195 -203 -211 

Lucro Líquido           68.472 1.819 1.890 1.961 2.033 2.108 2.186 2.266 2.349 2.436 2.526 2.619 2.715 

% Margem Lucro 40,6% 40,6% 40,6% 40,6% 40,6% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5%

Fluxo de Caixa do Projeto (RS)

Atividades Operacionais           1.819 1.890 1.961 2.033 2.108 2.186 2.266 2.349 2.436 2.526 2.619 2.715 

(+/-) EBT           2.328 2.420 2.513 2.606 2.703 2.804 2.908 3.016 3.128 3.245 3.365 3.491 

(-) IR + CSLL           -509 -530 -551 -573 -595 -618 -642 -667 -692 -719 -747 -775

Atividades de Investimento           -21.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxo de Caixa Líquido do Projeto           46.648 -21.824 1.819 1.890 1.961 2.033 2.108 2.186 2.266 2.349 2.436 2.526 2.619 2.715

Fluxo de Caixa Líquido Acumulado           -21.824 -20.005 -18.115 -16.153 -14.120 -12.012 -9.826 -7.560 -5.211 -2.775 -249 2.370 5.085

VPL fluxo de caixa (Tx. desconto = TMA) 2.812 -21.824 1.673 1.599 1.527 1.456 1.388 1.324 1.263 1.205 1.149 1.096 1.045 997

VPL acumulado fluxo de caixa (Tx. 

desconto = TMA)
-21.824 -20.150 -18.551 -17.024 -15.568 -14.180 -12.856 -11.593 -10.388 -9.240 -8.144 -7.099 -6.102

VPL Receita Bruta (descontada à inflação) 113.706 4.713 4.725 4.741 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739

Valor Período 

2019 - 2043
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

 Receita Bruta            185.335 7.620 7.903 8.197 8.502 8.818 9.146 9.487 9.839 10.205 10.585 10.979 11.387 

 (-) Deduções da Receita            -16.031 -659 -684 -709 -735 -763 -791 -821 -851 -883 -916 -950 -985 

 PIS / COFINS            -6.765 -278 -288 -299 -310 -322 -334 -346 -359 -372 -386 -401 -416 

 ISSQN            -9.267 -381 -395 -410 -425 -441 -457 -474 -492 -510 -529 -549 -569 

 Receita Líquida            169.304 6.961 7.219 7.488 7.767 8.055 8.355 8.666 8.988 9.323 9.670 10.029 10.402 

 (-) Custos Operacionais            -81.243 -3.340 -3.464 -3.593 -3.727 -3.866 -4.009 -4.159 -4.313 -4.474 -4.640 -4.813 -4.992 

 Lucro Bruto            88.060 3.620 3.755 3.895 4.040 4.190 4.346 4.507 4.675 4.849 5.029 5.217 5.411 

(-) IR + CSLL           -19.588 -805 -836 -868 -901 -935 -971 -1.008 -1.047 -1.086 -1.128 -1.171 -1.215 

 (-) CSLL         -8.896 -366 -379 -393 -408 -423 -439 -455 -472 -490 -508 -527 -547 

 (-) IR         -5.338 -219 -228 -236 -245 -254 -263 -273 -283 -294 -305 -316 -328 

 (-) Adicional de IR         -5.355 -220 -229 -238 -248 -258 -269 -280 -291 -303 -315 -327 -340 

Lucro Líquido           68.472 2.815 2.919 3.027 3.139 3.254 3.375 3.499 3.629 3.763 3.902 4.046 4.196 

% Margem Lucro 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,3% 40,3%

Fluxo de Caixa do Projeto (RS)

Atividades Operacionais           2.815 2.919 3.027 3.139 3.254 3.375 3.499 3.629 3.763 3.902 4.046 4.196 

(+/-) EBT           3.620 3.755 3.895 4.040 4.190 4.346 4.507 4.675 4.849 5.029 5.217 5.411 

(-) IR + CSLL           -805 -836 -868 -901 -935 -971 -1.008 -1.047 -1.086 -1.128 -1.171 -1.215

Atividades de Investimento           -21.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxo de Caixa Líquido do Projeto           46.648 2.815 2.919 3.027 3.139 3.254 3.375 3.499 3.629 3.763 3.902 4.046 4.196

Fluxo de Caixa Líquido Acumulado           7.900 10.820 13.846 16.985 20.240 23.614 27.114 30.742 34.505 38.407 42.453 46.648

VPL fluxo de caixa (Tx. desconto = TMA) 2.812 951 907 865 825 787 751 716 683 651 621 593 565

VPL acumulado fluxo de caixa (Tx. 

desconto = TMA)
-5.151 -4.245 -3.380 -2.555 -1.768 -1.017 -301 381 1.033 1.654 2.247 2.812

VPL Receita Bruta (descontada à inflação) 113.706 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739 4.739

VPL Receita Bruta (ou contrapartidas), com 

taxa desconto = inflação, para as 8 usinas
909.645
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Para um βe = 0,85, representativo de empresas do ramo de produção de 

energia ( DAMODARAN, 2019): 

SOCC = 6,5 (1 – 0,34) + [10,13 – 6,5 (1-0,34)] 0,85 

SOCC = 9,25 % 

Para um βe = 1,06, representativo de empresas do ramo de energia 

renovável ( DAMODARAN, 2019): 

SOCC = 6,5 (1 – 0,34) + [10,17 – 6,5 (1-0,34)] 1,06 

SOCC = 10,48 % 

 

4.3.3 Análise de sensibilidade da variação do VPL do projeto PPP em função da 

variação da SOCC 

 

Da tabela 5, o FCL do projeto de 25 anos, para cada miniusina, em valores 

nominais, é de R$ 46,648 milhões, ou R$ 373,186 milhões para as 8 miniusinas. Na 

tabela 6 são apresentados os resultados de uma análise de sensibilidade do VPL 

decorrente deste FCL, com as taxas de desconto variando entre 6 e 11% ao ano. Na 

mesma tabela também são calculados e destacados os VPLs correspondentes aos 

valores de SOCC anteriormente determinados para as indústrias do ramo de energia 

e renováveis, 9,25 e 10,48%, respectivamente. 

O valor da TMA arbitrada pelo governo ( GOVERNO DO ESTADO DO 

PIAUÍ, SUPARC, 2019) foi de 8,71%. Este valor adotado como taxa de desconto 

resulta em um VPL de R$2,812 milhões por usina, ou R$ 22,498 milhões para as 8 

miniusinas. Estes valores, para comparação, também constam da tabela 6. Observa-

se que, para um SOCC de 9,25% ao ano (empresas do ramo de energia), ainda que 

positivo, o VPL é de R$ 1,601 milhão por miniusina, significativamente abaixo dos R$ 

2,812 milhões calculados pelo governo do estado como a referência para 

demonstração de viabilidade do projeto. Já para um SOCC calculado de 10,48% ao 

ano (empresas do ramo de energia renovável), o VPL é negativo em R$ 6,692 milhões 

de reais para as 8 minusinas, o que resultaria em inviabilidade do projeto. O gráfico 3 

apresenta estes resultados, mostrando que empresas com exigência de TMA acima 

de aproximadamente 10% não terão, para os dados propostos na PPP, expectativa 

de VPL positivo. 
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Tabela 6 – PPP – VPL (R$ mil) - projeto de construção e operação das miniusinas versus SOCC. 

 

Fonte: Autor (2019) 
 
 

 

 

  

Gráfico 3 – VPL do projeto de uma miniusina fotovoltaica versus SOCC. 
Fonte: Autor (2019) 

VPL do Fluxo de Caixa Líquido 

do Projeto (1 miniusina)

VPL do Fluxo de Caixa Líquido 

do Projeto (8 miniusinas)
Taxa de Desconto ao Ano

10.584 84.670 6,00%

9.895 79.156 6,20%

9.226 73.811 6,40%

8.578 68.628 6,60%

7.950 63.602 6,80%

7.341 58.727 7,00%

6.750 53.998 7,20%

6.176 49.410 7,40%

5.620 44.957 7,60%

5.079 40.635 7,80%

4.555 36.439 8,00%

4.046 32.365 8,20%

3.551 28.408 8,40%

3.071 24.564 8,60%

2.812 22.498 8,71%

2.604 20.831 8,80%

2.150 17.203 9,00%

1.710 13.677 9,20%

1.601 12.811 9,25%

1.281 10.249 9,40%

865 6.917 9,60%

460 3.677 9,80%

66 526 10,00%

-317 -2.539 10,20%

-690 -5.521 10,40%

-836 -6.692 10,48%

-1.053 -8.423 10,60%

-1.406 -11.247 10,80%

-1.750 -13.996 11,00%
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4.3.4 Análise de sensibilidade da variação do VPL do projeto PPP dada variação 

da contraprestação. 

 

Em todos os cenários até agora calculados e demonstrados, os valores da 

tarifa de energia elétrica a serem cobrados pelas empresas na opção PPP foram 

considerados constantes, correspondentes a 21% de desconto em relação à base 

tarifária praticada pelo ente público junto à concessionária de energia elétrica. Sobre 

este pressuposto repousa a análise do VfM realizada para preparação da licitação. 

Este modelo corresponde a um método conhecido como PBM (proxy bid 

model), no qual se estabelece uma estimativa considerada plausível para que seja 

desenhado um cenário a ser levado em conta no processo licitatório, visto que este 

acontece ex ante, sendo portanto impossível a determinação do resultado exato após 

os lances a serem ofertados pelos licitantes. Não obstante, ao invés de se cravar um 

valor exato para o desconto sobre as tarifas, como feito, esta subseção realiza uma 

análise de sensibilidade da variação do VPL dada alteração nos valores de 

contraprestraçoes, decorrentes de diferentes valores de desconto em relação às 

tarifas da concessionária. Tomando-se como ponto inicial 21% de desconto, é 

apresentada uma simulação para variações nos valores de desconto de 0 a 25% e 

respectivos resultados nos VPLs das contraprestrações a serem pagas pelo ente 

público, assim como o VfM em relação à opção PSC. Os resultados resumidos destas 

simulações são mostrados na tabela 7, onde estão destacados os descontos de 5 %, 

que corresponde ao desconto mínimo concedido pelas empresas participantes, o qual 

começa a gerar um VfM positivo, variando até 25%. Também está destacado o 

desconto de 21%, estabelecido como parâmetro pelo ente público para cálculos do 

VfM pretendido. O gráfico 4 mostra os mesmos dados da tabela 7, para uma melhor 

visualização. 

 

  



63 

 

Tabela 7 – PPP – VPL (R$ mil) – contraprestações e VfM versus desconto na tarifa. 

 

Fonte: Autor (2019) 
 

Contraprestações 8 

miniusinas

VPL Contraprestações 8 

miniusinas

Desconto em relação à 

tarifa concessionária
VfM

1.650.319 1.145.430 0,00% -53.390

1.633.816 1.133.976 1,00% -41.936

1.617.313 1.122.521 2,00% -30.481

1.600.809 1.111.067 3,00% -19.027

1.584.306 1.099.613 4,00% -7.573

1.567.803 1.088.158 5,00% 3.882

1.551.300 1.076.704 6,00% 15.336

1.534.797 1.065.250 7,00% 26.790

1.518.293 1.053.795 8,00% 38.245

1.501.790 1.042.341 9,00% 49.699

1.485.287 1.030.887 10,00% 61.153

1.468.784 1.019.433 11,00% 72.607

1.452.281 1.007.978 12,00% 84.062

1.435.777 996.524 13,00% 95.516

1.419.274 985.070 14,00% 106.970

1.402.771 973.615 15,00% 118.425

1.386.268 962.161 16,00% 129.879

1.369.765 950.707 17,00% 141.333

1.353.262 939.252 18,00% 152.788

1.336.758 927.798 19,00% 164.242

1.320.255 916.344 20,00% 175.696

1.303.752 904.890 21,00% 187.150

1.287.249 893.435 22,00% 198.605

1.270.746 881.981 23,00% 210.059

1.254.242 870.527 24,00% 221.513

1.237.739 859.072 25,00% 232.968
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Gráfico 4 – PPP – VPL (R$ mil) – contraprestações e VfM versus desconto na tarifa. 
Fonte: Autor (2019) 
 

 

 

 

Tabela 8 – PPP – VPL (R$ mil) dos FC do projeto versus desconto na tarifa. 

 

Fonte: Autor (2019)  

VPL do Fluxo de Caixa do 

Projeto (1 miniusina)

Desconto em relação à tarifa 

concessionária

3.013 16,00%

2.993 16,50%

2.973 17,00%

2.953 17,50%

2.932 18,00%

2.912 18,50%

2.892 19,00%

2.871 19,50%

2.851 20,00%

2.831 20,50%

2.811 21,00%

2.790 21,50%

2.770 22,00%

2.750 22,50%

2.729 23,00%
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5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito do trabalho foi analisar a eficácia da utilização da metodologia 

Value for Money para definir a adoção ou não da alternativa de PPP para o ente 

público. O caso concreto objeto do estudo trata da avaliação do uso desta metodologia 

no processo de PPP do governo do estado do Piauí, cujo objetivo é licitar a concessão 

de construção e operação de 8 miniusinas de energia solar (fotovoltaica) e assim 

eliminar a despesa com pagamentos de faturas hoje existentes para a concessionária 

de energia elétrica que opera no estado, garantindo a compra de energia elétrica das 

miniusinas e revertendo o ativo das mesmas para o estado após o período de 24 anos 

de concessão. Toda esta análise é realizada ex ante. 

A importante decisão de realizar ou não a PPP lastreia-se na verificação da 

geração ou não de valor para o governo, através do VfM, que compara valores 

presentes da PPP com a alternativa tradicional PSC. Mas as reais informações para 

realizar esta verificação de forma precisa e concreta só serão conhecidas após o 

conhecimento das propostas vencedoras. Por isto, é de suma importância montar um 

modelo ex ante que se aproxima, através do estabelecimento de pressupostos com 

bases sólidas, da PPP a ser realizada. A este modelo dá-se o nome de proxy bid 

model (PBM). Mas é necessário também, para analisar a eficácia do VfM, realizar 

simulações de alterações das principais variáveis que modelam os seus resultados.  

Assim, este estudo realizou análises de sensibilidade, após a montagem e 

estabelecimento do PSC, de duas importantes variáveis, conforme preconizado nos 

objetivos: a taxa de desconto utilizada para cálculo do VPL; e o percentual de desconto 

aplicado sobre as tarifas vigentes de energia elétrica.  

Com relação às taxas de desconto, após a identificação da SOCC, 

calculada através do CAPM, obtendo-se os valores de 9,25% para as indústrias do 

ramo de energia e 10,48% para indústrias do setor de energia renovável, verifica-se 

que a TMA de 8,71% arbitrada pelo governo do estado está abaixo dos retornos 

esperados pelas empresas desta indústria. Como mostrado na tabela 6, utilizando-se 

a taxa de desconto de 9,25% ainda se obtém um VPL positivo de R$ 1,601 milhão por 

miniusina. Porém, para a taxa de desconto (ou custo de oportunidade) das empresas 

da indústria de renováveis, de 10,48%, se obtém um VPL negativo, de R$ 0,836 

milhão por miniusina. Nestas duas avaliações foi considerada a variável de 21% de 

desconto no valor da tarifa de energia elétrica a ser cobrada pela vencedora da PPP 
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ao governo do estado, quando comparada com a tarifa vigente da concessionária de 

energia elétrica. Na mesma análise, foi calculado o valor de da taxa de desconto de 

aproximadamente 10% que geraria um VPL dos fluxos de caixa próximo a zero, ponto 

a partir do qual definitivamente o projeto não será atrativo para nenhuma empresa. 

Ao se realizar a análise de sensibilidade da variação do VfM do projeto em 

função da variação do percentual de desconto a ser aplicado sobre a contraprestação 

financeira do governo em favor das empresas vencedoras da licitação, conforme 

descrito em 4.3.4, observa-se na tabela 7 que caso os descontos concedidos pelas 

empresas fiquem abaixo de aproximadamente 5%, o VfM será negativo. Isto significa 

que, para o ente público, somente são interessantes descontos nos valores das 

contraprestações, quando comparadas à tarifa atual da concessionária, 

significativamente acima de 5%. Obviamente, quanto maior o desconto, maior o VfM 

para o governo, qua adota o valor de 21% como parâmetro. No entanto, a mesma 

análise mostra que o desconto aumenta, decresce o VPL dos fluxos de caixa do 

projeto, como descrito na tabela 8. 

Dados os resultados das análises, mostra-se útil e também eficaz a 

utilização da metodologia do VfM para a avaliação da opção de executar ou não uma 

PPP, como também para definir os limites de viabilidade financeira para os dois lados 

participantes: o ente público concedente e a empresa a assumir a obra/serviço 

ofertado. 
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