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RESUMO 

 

Neste trabalho, revisitamos a literatura econômica internacional sobre renegociações de 

contratos de concessão. Tendo em vista que não é possível que um contrato de concessão seja 

capaz de prever todas as hipóteses que poderão ocorrer nos trinta anos de sua vida, quando 

houver alterações dos cenários fáticos, os contratos deverão ser renegociados para que sejam 

adequados à nova realidade. A literatura internacional, ao analisar a América Latina (incluindo 

o Brasil) verifica níveis de renegociações mais elevados do que seria o racionalmente esperado 

tendo em vista apenas a sua incompletude, de modo que essa diferença seria explicada por atos 

de corrupção ou oportunismo. O objeto deste trabalho é questionar as premissas adotadas pela 

literatura, evidenciando que há boas razões para se imaginar que (i) renegociações não são 

necessariamente ruins, (ii) a quantidade de renegociações ocorridas não é métrica adequada 

para avaliar a qualidade do programa de concessões do Brasil, (iii) há outras hipóteses 

explicativas para a ampla quantidade de renegociações no Brasil que não envolvam 

necessariamente oportunismo e corrupção e, por fim, (iv) ao contrário do que a literatura 

internacional pressupõe, o argumento de vieses e otimismos como desnaturadores da 

concorrência das licitações não parece adequado. 

 

Palavras-Chaves: Direito Público; Direito Administrativo; Regulação; Corrupção; Contratos 

Administrativos; Renegociações; Completude de Contratos. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this paper, we revisit the international economic literature on renegotiation of concession 

contracts. Bearing in mind that it is not possible for a concession contract to be able to predict 

all the hypotheses that may occur in the thirty years of its life, when there are changes in the 

factual scenarios, the contracts must be renegotiated in order to be adapted to the new reality. 

The international literature, when analyzing Latin America (including Brazil), finds higher 

levels of renegotiation than would be rationally expected considering only its incompleteness, 

so that this difference would be explained by acts of corruption or opportunism. The object of 

this work is to question the assumptions adopted by the literature, showing that there are good 

reasons to imagine that (i) renegotiations are not necessarily bad, (ii) the number of 

renegotiations occurred is not an adequate metric to assess the quality of the concession 

program of Brazil, (iii) there are other explanatory hypotheses for the wide range of 

renegotiations in Brazil that do not necessarily involve opportunism and corruption and, finally, 

(iv) contrary to what international literature assumes, the argument of biases and optimisms as 

obstacles to bidding competition does not seem adequate. 

 

Keywords: Public Law; Administrative law; Regulation; Corruption; Administrative 

Contracts; Renegotiations; Completeness of Contracts. 
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1 Introdução 

O ambiente institucional de determinado país exerce fundamental influência sobre o 

ambiente de negócios públicos e privados. Um dos setores mais dependentes do ambiente 

institucional está justamente na intersecção entre a esfera pública e a privada, os contratos de 

parceria.1 Isso porque os contratos de parceria dependem de investimentos afundados que 

apenas serão amortizados no longo prazo, razão pela qual estes contratos duram entre 20 e 30 

anos. Intuitivamente, estes investimentos estão atrelados à necessidade de garantias de que não 

haverá expropriação dos investimentos privados, de que os níveis de corrupção não 

prejudicarão o retorno dos investimentos etc. 

Os contratos de parceria tendem a ser mais comuns em países em que há maior 

estabilidade macroeconômica.2 Maior estabilidade política e menor corrupção gerarão um 

ambiente institucional com maior segurança jurídica. E, tendo em vista que os investimentos 

em infraestrutura envolvem altos custos afundados, a segurança jurídica – derivada da 

estabilidade econômica e de menores níveis de corrupção – contribuirá para o desenvolvimento 

de parcerias. 3 

Em consequência deste aumento de estabilidade econômica, a América Latina vem 

vivenciando desde a década de 1980 um aumento expressivo da participação de atores privados 

nos projetos de infraestrutura.4 Isso se deu em quatro principais setores: telecomunicações, 

energia, transporte e saneamento. Sendo que em transporte e em saneamento, a participação 

 

1 O termo contrato de parcerias advém da Lei do Programa de Parcerias de Investimentos, sendo um gênero que 

inclui concessões comuns, concessões patrocinadas, concessões administrativas etc. O art. 1º, §2º, Lei 13.334/16, 

dispõe: “§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se contratos de parceria a concessão comum, a concessão 

patrocinada, a concessão administrativa, a concessão regida por legislação setorial, a permissão de serviço público, 

o arrendamento de bem público, a concessão de direito real e os outros negócios público-privados que, em função 

de seu caráter estratégico e de sua complexidade, especificidade, volume de investimentos, longo prazo, riscos ou 

incertezas envolvidos, adotem estrutura jurídica semelhante”. Feita esta ressalva, utilizaremos indistintamente os 

termos contratos de parceria, concessões e PPPs. 
2 Isto é, “less corruption and effective rule of law are associated with more PPP projects”. YEHOUE, Mr Etienne 

B.; HAMMAMI, Mona; RUHASHYANKIKO, Jean-François. Determinants of public-private partnerships in 

infrastructure. International Monetary Fund, 2006. 
3 Nesse sentido, “a estabilidade política e o controle da corrupção são fatores que fortificam as instituições e 

facilitam o ambiente de negócios com o setor privado, sendo instrumentos propulsores da promoção de projetos 

de infraestrutura”. FERNANDEZ, Rodrigo Nobre et al. Impacto dos determinantes das parcerias público privadas 

em economias emergentes. Planejamento e Políticas Públicas, n. 44, 2015. 
4 HARRIS C., 2003, ‘Private participation in infrastructure in developing countries. Trends, impacts, and policy 

lessons’, World Bank Working Paper No.5, Washington DC. 
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dos atores privados ocorreu majoritariamente por meio de contratos de concessão. De modo 

geral, entre 1990 e 2000, 89% dos projetos de saneamento, 98% dos projetos de transporte e 

54% dos projetos de energia foram adjudicados utilizando o modelo de concessões.5  

A partir dessa constatação de que há uma série de condições que podem incentivar a 

celebração de contratos de concessão, a literatura internacional passou a se dedicar a analisar 

as causas e consequências de diversos fatores institucionais para os contratos de parceria. A 

análise pode ser dividida basicamente em dois momentos distintos. A primeira é a fase pré-

contratual, sendo o momento da fixação da modelagem dos direitos e garantias para cada uma 

das partes e a alocação de riscos. A segunda é a fase pós-contratual, e em que as previsões 

realizadas na fase pré-contratual serão confrontadas com a realidade, evidenciando, em muitos 

casos, um descasamento entre as previsões e a realidade. 

Cada uma dessas fases gera incentivos diversos para os atores que participam dos 

contratos de concessão e, consequentemente, geram resultados diferentes sobre os próprios 

contratos. A premissa adotada pela literatura é de que contratos de concessão são, por sua 

própria natureza, incompletos. Isto é, tendo em vista que a execução de contratos ocorre em 

prazos longos, não é possível prever de antemão todos os possíveis estados de mundo que 

possam vir a se materializar no decorrer da execução contratual. 6 

Partindo dessa premissa, a literatura em geral investiga quais são os fatores que podem 

gerar contratos mais ou menos completos – isto é, contratos que pretendem prever e se antecipar 

em relação a um número maior ou menor de possíveis eventos futuros. A depender do nível de 

completude do contrato, aponta-se que pode haver maiores possibilidades de renegociações no 

decorrer da execução contratual. A título exemplificativo, aponta-se que, na fase pré-contratual, 

é comum que contratos incompletos sejam escolhidos em frequência acima do ponto ótimo 

quando agentes públicos responsáveis por sua elaboração são corruptos – ou seja, corrupção 

seria um fator capaz de distorcer o nível de completude de um contrato de concessão que 

esperaria caso considerássemos apenas os custos de transação e a racionalidade limitada dos 

 

5 GUASCH, J. Luis, Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing it Right, Washington, 

D.C.: The World Bank, 2004; GUASCH, J. Luis; STRAUB, Stéphane, Renegotiation of infrastructure 

concessions: An overview, Annals of Public and Cooperative Economics, v. 77, n. 4, p. 479–493, 2006, p. 6. 
6 HART, Oliver D., Incomplete Contracts and the Theory of the Firm, Journal of Law, Economics, & 

Organization, v. 4, n. 1, p. 119–139, 1988. 
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pactuantes. 7 Já em relação à fase pós-contratual, a corrupção poderia ajudar a explicar a vasta 

quantidade de renegociações pós-contratuais em concessões na América Latina.8 

Esta é uma literatura que busca analisar como os incentivos de determinados atores 

institucionais são capazes de influenciar o desenho e a execução de contratos de concessão. 

Consequentemente, dois dos principais focos desta literatura serão em corrupção e 

oportunismos de atores políticos e particulares, como os dois exemplos acima ilustram. E, tendo 

em vista que o objetivo deste trabalho é analisar os impactos destes incentivos sobre contratos 

de concessão, utilizaremos de modo quase que indiscriminado os diversos incentivos, seja 

corrupção, seja oportunismo etc. O objetivo deste trabalho é dialogar com esta literatura, 

apontando que algumas nuances do contexto brasileiro devem ser levadas em consideração para 

que os resultados encontrados reflitam a realidade. 

Originalmente, este trabalho pretendia verificar em que medida os contratos de 

concessões rodoviárias federais e estaduais nos últimos 30 anos refletiam os achados da 

literatura internacional. Esta tentativa se baseava no fato de que grande parte dos estudos sobre 

contratos de concessão incluem em seu objeto de análise as concessões brasileiras, incluindo 

concessões rodoviárias.9 Entretanto, uma revisão de literatura mais profunda e a tentativa de 

análise dos dados das rodadas de concessões realizadas pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) revelou uma série de discrepâncias entre as premissas adotadas pela 

literatura e a realidade brasileira. Dito de outro modo, os estudos internacionais incluem em sua 

amostra dados do Brasil, mas parece que foram utilizadas certas premissas que não 

correspondem à realidade institucional brasileira. É evidente que modelagens para fins de 

estudos quantitativos implicam necessariamente a redução de complexidades da realidade. Mas 

esta redução não pode deixar de considerar premissas essenciais sobre a realidade que se busca 

 

7 Ou seja, “incomplete contracts may be chosen too often when public officials in charge of designing contracts 

are corrupt”. IOSSA, Elisabetta; MARTIMORT, David. Corruption in PPPs, incentives and contract 

incompleteness. International journal of industrial organization, v. 44, p. 85-100, 2016. 
8 GUASCH, J. Luis; STRAUB, Stéphane. Corruption and concession renegotiations.: Evidence from the water 

and transport sectors in latin america. Utilities Policy, v. 17, n. 2, p. 185-190, 2009. 
9 Por exemplo, GUASCH, J Luis; STRAUB, Stéphane; LAFFONT, Jean-Jacques, Renegotiation of concession 

contracts in Latin America, Washington, D.C.: The World Bank, 2003; GUASCH, J. Luis; LAFFONT, Jean-

Jacques; STRAUB, Stéphane, Concessions of infrastructure in Latin America: Government-led renegotiation, 

Journal of Applied Econometrics, v. 22, n. 7, p. 1267–1294, 2007. 
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analisar, e esse pareceu ser um possível obstáculo à literatura internacional, o que justificou a 

mudança do foco deste trabalho para o questionamento sobre tais premissas. 

Deste modo, foi necessário dar um passo atrás e questionar se a própria literatura adota 

premissas corretas para a análise da realidade brasileira, de modo que este se tornou o objeto 

do presente trabalho. Como aparentemente as premissas adotadas pela literatura não refletem a 

realidade brasileira, é possível que seja necessário revisitá-las futuramente para realizar a sua 

compatibilização com a realidade. Para o questionamento desses pressupostos adotados pela 

literatura internacional, o trabalho será dividido em duas partes. 

A primeira parte do trabalho (seção 2) apresentará os principais achados da literatura 

internacional sobre renegociações de contrato de concessão, contextualizando os principais 

efeitos de possíveis comportamentos de atores institucionais sobre contratos de concessão, 

passando por aspectos como corrupção e oportunismo. Esta literatura identifica os efeitos 

econômicos decorrentes de problemas na modelagem de contratos e do excesso de 

renegociações em âmbito internacional, em um aspecto mais genérico, sem o enfoque na 

América Latina ou em contratos de concessão específicos. Um dos pontos que é bastante 

relevante para a literatura é de que a corrupção é capaz de distorcer a estruturação dos projetos 

de infraestrutura, aumentar os preços ou gerar atrasos e piorar a qualidade na prestação dos 

serviços. 

Na sequência, na subseção 2.2, será apresentada a literatura específica sobre níveis de 

completude e renegociações de contratos de concessão, em especial na América Latina. A 

discussão sobre incompletude de contratos e sobre renegociações parte da constatação teórica 

de que é impossível a existência de contratos completos (contratos que sejam compreensíveis 

sobre os estados de mundo imagináveis e inimagináveis). Dados os custos de transação, a teoria 

econômica demonstra que as partes não serão capazes de escrever contratos que antecipem 

todos os eventos que possam vir a ocorrer e as formas de lidar com eles. É nesse contexto de 

incompletude de contratos que surgem as renegociações contratuais como mecanismos de 

adequação de contratos à realidade das décadas de execução dos contratos, ou seja, como “a 
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mudança nos termos e condições do contrato original, em oposição a ajustes no pagamento (ou 

tarifas) que decorrem de mecanismos definidos no próprio contrato”.10 

A literatura internacional aponta que as renegociações de contrato podem estar 

relacionadas a diversos fatores que podem representar atuações oportunistas (tanto do poder 

concedente quanto de concessionárias) e de corrupção. Mais especificamente, (i) há correlação 

positiva entre renegociações iniciadas por concessionárias e níveis de corrupção, (ii) há 

correlação negativa entre renegociações iniciadas pelo poder concedente e níveis de corrupção, 

(iii) as variáveis financeiras e as variáveis de corrupção geram modificações com sinais 

trocados sobre o ator que inicia as renegociações (concessionária ou poder concedente), (iv) 

governos em fim de mandato tendem a gastar mais em renegociações, deixando os custos para 

as administrações futuras, (v) decisões bilaterais entre concessionária e poder concedente geram 

resultados mais custosos para a administração pública do que as decisões de painéis arbitrais e 

(vi) a presença de órgãos reguladores diminui significativamente os efeitos marginais da 

corrupção na renegociação iniciada por concessionárias. 

Com a apresentação deste marco teórico e empírico sobre contratos de concessão, 

esperamos evidenciar que a literatura extrai uma série de correlações e mecanismos explicativos 

para o que são considerados pela literatura como altos níveis de renegociações contratuais na 

América Latina. 

A partir da colocação destes resultados, o passaremos à segunda parte do trabalho. A 

seção 3 passará apresentará algumas das premissas que são adotadas pela literatura e que não 

encontram amparo na realidade brasileira. Para isso, apresentaremos dados colhidos em 

entrevistas com especialistas em infraestrutura e concessões – tanto profissionais do setor 

público quanto privado –, juntamente com alguns exemplos que demonstram possíveis falhas 

de premissas. É importante notar que o objetivo não é unicamente de afirmar que é necessário 

considerar nuances contextuais, e sim demonstrar que alguns resultados encontrados podem 

simplesmente não explicar a realidade por simplesmente desconsiderá-la. Ou seja, como há 

tantas especificidades encontradas no contexto brasileiro – e que não foram levadas em 

 

10 No original, “a change in the original contractual terms and conditions, as opposed to an adjustment in the 

payments (or tariffs) that takes place under a mechanism defined in the contract”. GUASCH, José Luis et al, The 

Renegotiation of PPP Contracts: An Overview of its Recent Evolution in Latin America, International Transport 

Forum Discussion Papers 2014/18, 2014, p. 9. 
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consideração pela literatura – há grandes riscos de a literatura, que se pretende empírica, estar 

descolada da realidade. Evidentemente que nossa análise se restringe ao contexto brasileiro, 

como um dos países integrantes da base de dados da literatura, sendo o Brasil um dos países 

com o programa de parcerias mais pujante na América Latina. 

As entrevistas foram baseadas em formulários semiestruturados. Em um primeiro 

momento foi descrito superficialmente o objetivo da pesquisa, apresentando a seguinte hipótese 

para os entrevistados: 

Hipótese: a literatura pressupõe que renegociações contratuais, como ocorrem 

em grande quantidade, são necessariamente ruins para o modelo de 

concessões. O argumento completo se divide em duas etapas: (i) como há um 

número de renegociações que é superior ao que seria esperado se as 

renegociações ocorressem apenas porque houve uma mudança no plano fático 

e as regras tiveram que se ajustar à nova realidade, essa disparidade seria 

explicada por uma série de comportamentos oportunistas dos atores 

envolvidos e (ii) com esse número maior de renegociações, haveria uma 

frustração do próprio modelo das concessões. 

A partir dessa diferenciação, a entrevista buscou tratar de forma independente das duas 

variáveis apresentadas como hipóteses. As seguintes perguntas foram apresentadas para 

orientar as discussões: 

Variável 1: forma de contagem de renegociações: 

a. Nem toda renegociação é igual (renegociações para cumprir o contrato vs 

renegociações para mudar o contrato) 

i. Você acha que é possível dividir as renegociações em (i) renegociações 

para cumprir o contrato e (ii) renegociações para mudar o contrato? 

b. Literatura apresenta duas formas de medir renegociações contratuais: (i) se o 

contrato de concessão foi renegociado ao menos uma vez no decorrer da sua 

vida e (ii) a quantidade de alterações ou modificações nos contratos de 

concessão 

i. Se a concessionária estiver diante de um pleito de reequilíbrio que 

possa ser dividido em vários pleitos distintos, a concessionária teria 

incentivos para considerar realizar essa divisão? E no caso contrário? 

ii. Há motivos legais para que a concessionária agrupe ou desagrupe 

pleitos de reequilíbrio? 

iii. As concessões de rodovias e saneamento podem apresentar um número 

de renegociações maior do que outras concessões, dado que são 

infraestruturas “enterradas” (maximizando reequilíbrios por vícios 

ocultos, remanejamento de interferência, desapropriações etc.)? 

iv. Pergunta direta: a literatura usa basicamente duas formas de mensurar 

renegociações contratuais (i) se o contrato de concessão foi 
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renegociado ao menos uma vez no decorrer da sua vida e (ii) a 

quantidade de alterações ou modificações nos contratos de concessão; 

você acha que essa métrica é adequada para medir a realidade e os 

impactos de uma renegociação? 

c. Possível explicação para a quantidade de renegociações que não seja 

oportunismo: possibilidade de falhas no desenvolvimento dos contratos de 

concessão 

i. Pergunta direta: analisando a literatura, há uma pressuposição de que 

renegociações ocorrem acima do nível esperado se fossem justificadas 

apenas pelo fato de contratos serem incompletos; você acha que uma 

hipótese explicativa para o alto número de renegociações seria o fato de 

que não há mecanismos de feedback da prática para a modelagem de 

contratos, de modo que os contratos não se aperfeiçoam ao longo do 

tempo? 

d. Possível explicação para a quantidade de renegociações que não seja 

oportunismo: contratos talvez sejam mais incompletos do que a literatura 

pressupõe 

i. Há alterações substanciais nos contratos de concessão de diferentes 

rodadas realizadas por um mesmo ente federativo? 

ii. Quais são os principais tipos de cláusulas que geram entraves à 

modelagem de um contrato? 

iii. Pergunta direta: voltando àquela discussão de que a literatura olha o 

número de renegociações e entende que é acima do esperado, outra 

possível explicação para além de oportunismo poderia ser o fato de que 

simplesmente os contratos sejam incompletos pelo fato de que os 

custos de transação são muito altos e que há outros meios de ajuste do 

contrato ao longo da concessão? 

Variável 2: consequências da grande quantidade de renegociações 

e. Viés de otimismo 

i. O setor de rodovias e saneamento é um setor com um número reduzido 

de empresas participantes? Se são sempre as mesmas empresas que 

participam do mercado, é razoável supor que todas têm a mesma 

expertise e os mesmos dados sobre a realidade do setor? 

f. Possibilidade de prever as possibilidades de renegociação: 

i. O ambiente institucional e legal são suficientemente estáveis para que a 

concessionária consiga antecipar as probabilidades de renegociar 

contratos de concessão? 

 

No total, foram entrevistados 7 especialistas em concessões e PPPs, incluindo agentes 

públicos e advogados especializados. Dois foram os grandes obstáculos à realização das 

entrevistas. O primeiro foi a quantidade de entrevistados, de modo que houve uma certa 
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concentração de entrevistados com os quais tínhamos algum tipo de relações pessoais ou 

indicados por aqueles agentes que tinham acesso a atores com poder decisório que estivessem 

dispostos a fazer indicações. O segundo obstáculo foi relacionado à disparidade de tempo das 

entrevistas – houve variação de entrevistas entre 20 minutos e aproximadamente três horas – de 

modo que não parece ser possível realizar qualquer comparação quantitativa entre 

entrevistados. Por essa razão, o foco das entrevistas, e sua utilidade, foi revelar informações 

sobre o funcionamento dos contratos concessionais, com apresentação de situações e problemas 

práticos; isto é, não se buscou quantificar respostas sobre quantos entrevistados consideravam 

corretas as afirmativas ou perguntas realizadas na entrevista, dado que este seria um resultado 

de pouca utilidade. 

Uma observação final é que tendo em vista as diretrizes éticas recomendadas pelo 

“Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos da Fundação 

Getulio Vargas (CEPH)”, os dados obtidos com as respostas foram tornados anônimos. Por esta 

razão, optou-se por não informar qual dos entrevistados emitiu as opiniões veiculadas na seção 

3 deste trabalho – apenas mencionou-se que se tratava de opinião ou informação dada por um 

dos entrevistados. 

 

2 Incentivos, corrupção e oportunismos em contratos administrativos (revisão de 

literatura) 

Os setores de infraestrutura terão seus contratos de concessão afetados na medida em 

que variam os possíveis incentivos e o desenho institucional daquele setor. Estes incentivos 

afetam desde escolhas por concessões – ao invés de outros modalidades de prestação de serviços 

públicos – como o próprio desenho dos contratos e sua execução. Vão desde agentes políticos 

optando por concessões por conta da forma de contabilização dos gastos para efeitos de metas 

de gestão fiscal até oportunismos ou corrupção de atores privados e de particulares. O objetivo 

desta seção é apresentar os principais achados da literatura internacional sobre contratos 

administrativos e contratos de concessão para que seja possível, com base nesta descrição, 

aprofundar e questionar, na seção 3, determinadas premissas adotadas por esta literatura. Esta 

seção tem, portanto, o objetivo de demonstrar a grande importância que a literatura extrai de 

comportamentos individuais para o desenho de contratos administrativos e, principalmente, de 

contratos de concessão. Para que esse objetivo seja alcançado, a exposição da literatura será 
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realizada nesta seção buscando apenas descrever os resultados sem questioná-los ou adiantar 

objeções que serão apresentadas no restante do trabalho. 

 

2.1 Possíveis distorções e ineficiências relacionadas à corrupção 

A corrupção nos setores de infraestrutura, especialmente nos contratos de concessão e 

de PPPs, é capaz de gerar uma série de distorções e ineficiências econômicas. A literatura 

aponta que a corrupção nos setores de infraestrutura, principalmente nos contratos de concessão 

e de PPPs, é capaz de gerar uma série de prejuízos à população. No setor de infraestrutura de 

transportes, por exemplo, a corrupção é capaz de distorcer o interesse público de, ao menos, 

três maneiras: (i) distorção da estrutura de gastos e da modelagem de projetos, (ii) aumento de 

preços para uma dada qualidade dos serviços prestados e (iii) cumprimento das obrigações de 

forma atrasada e com diminuição de qualidade (chegando, em alguns casos, ao não 

cumprimento do contrato).11   

Em relação ao primeiro ponto, a passagem de um país de baixa corrupção para um de 

alta corrupção, de acordo com o Corruption Risk Index, está associada ao aumento de 

aproximadamente 6,3% do total da fatia de recursos dispendidos nos três maiores projetos de 

infraestrutura.12 Isto é, a presença de corrupção no setor de transportes gera um viés de gastos 

em novos projetos (com altos valores e formas complexas de investimento) em detrimento do 

investimento na manutenção e operação de projetos já em operação.13 Outra possibilidade de 

distorção se refere à própria escolha do projeto em países com corrupção endêmica, na medida 

em que é comum se optar pela realização de maior número de projetos, e com maior 

complexidade, de modo a evitar a detecção dos ganhos monopolísticos. Neste caso, a perda é 

 

11 Nesse sentido, “(1) distorting spending structure and project design; (2) inflating prices for a given quality; and 

(3) contributing to delayed and low quality provision, in extreme cases non-completion”. FAZEKAS, Mihály; 

TÓTH, Bence, The extent and cost of corruption in transport infrastructure. New evidence from Europe, 

Transportation research part A: policy and practice, v. 113, p. 35–54, 2018, p. 48. 
12 Ibid. 
13 Mais especificamente, “corruption in transport infrastructure provision is likely to distort spending structure, in 

particular to bias public investment towards high value, high complexity investments into new infrastructure as 

opposed to spending on maintenance and operations”. Ibid. 
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dupla, uma vez que há gastos não apenas com a corrupção em si, mas também com projetos 

desnecessários cujo único objetivo é encobrir os atos de corrupção.14 

Em relação ao segundo ponto, por exemplo, o aumento de 10% na escala de medição de 

corrupção criada pela Transparência Internacional é capaz de gerar o aumento de custos de 

projetos em 7%.15 Em caso semelhante, a diferença de custos de construção de uma rodovia 

entre países com baixa corrupção (como a Suécia) e com alta corrupção (como a Bulgária) é da 

ordem de 35% ou 1,2 milhões de euros por quilômetro de rodovia construída.16 

Já em relação ao terceiro ponto, em diversos casos foi documentado que a corrupção 

pode contribuir para o atraso e para a diminuição da qualidade da prestação dos serviços, com 

uma média de atraso de 41% ou 9 meses em países europeus e chegando a um ano em países 

em desenvolvimento africanos. 17 

 

2.1.1 Como as ineficiências e distorções são causadas? 

É importante notar que há diversas formas identificadas pela literatura para o aumento 

de custos de modo artificial. Há estudos que demonstram que a redução artificial das previsões 

de custos é feita de modo estratégico para que projetos pareçam menos custosos à primeira 

 

14 Assim, “If corruption is endemic in large public undertakings, it will give officials incentives to create extra 

unneeded projects to hide monopoly gains to be split between government officials and their private sector 

counterparts. These projects may be self-consciously designed as special purpose deals to make monitoring 

difficult by both insiders and outsiders, such as aid and lending organizations. In such cases the loss to society is 

not just the bribes paid; it is the total of wasted resources spent on the project. 

Corrupt payments and excess profits can be more easily hidden in complex, special purpose deals. This implies 

that one anti-corruption strategy is to change the types of things the government buys to favor standardized, off-

the-shelf products as much as is feasible. The government would go “shopping.” It would, for example, buy 

standardized fighter jets already in wide use around the world for the air force, purchase ordinary automobiles 

for the police with special features prices separately and transparently. Government land purchases or sales would 

be made public and benchmarked in comparison with private sales (Rose-Ackerman 1999)”. ROSE-

ACKERMAN, Susan; TRUEX, Rory, Corruption and policy reform, Yale Law & Economics Research Paper, 

n. 444, 2012, p. 25. 
15 COLLIER, Paul Kirchberger; KIRCHBERGER, Martina; SÖDERBOM, Måns, The Cost of Road Infrastructure 

in Low- and Middle-Income Countries, World Bank Economic Review, v. 30, n. 3, p. 522–548, 2016, p. 18–19. 
16 De acordo com a literatura, “moving from the CRI of an average Bulgarian to an average Swedish road 

construction project (i.e. ∼1.5 standard deviation increase or ∼1 additional red flag) is associated with a EUR 

1.2 million or ∼35% increase in the cost of 1 km new road construction compared to the average road price”. 

FAZEKAS; TÓTH, The extent and cost of corruption in transport infrastructure. New evidence from Europe, 

p. 48. 
17 Ibid., p. 36–37. 
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vista, o que facilitaria a sua aprovação pelo governo. Nove entre dez projetos mostram uma 

escalada de custos no decorrer de sua execução, com valores de 45% para ferrovias, 34% para 

túneis e pontes, 20% para rodovias. 18 

E, dentre as explicações para a escalada destes custos, outros estudos apontam três 

principais características: (i) duração da fase de construção, (ii) tamanho do projeto e (iii) tipo 

de propriedade.19 Assim, (i) para cada ano que se passa entre a decisão de realizar o projeto e o 

início de sua operação, a média de escalada de custos é de 4,64%; (ii) ao menos para pontes e 

túneis, projetos maiores e complexos geraram escaladas de custos em porcentagens maiores do 

que projetos menores (relação esta que não foi encontrada para rodovias e ferrovias)20 e (iii) 

não foram encontradas correlações de que projetos de propriedade pública são mais eficientes 

em evitar escalada de custos do que os privados. 21 

O que se percebe, portanto, é que há uma série de variáveis que são capazes de explicar 

– ou que, ao menos, se relacionam com – o aumento de custos em casos de corrupção, por uma 

série de mecanismos. Uma das formas pelas quais os projetos podem ser modificados ao longo 

do tempo – e terem seus custos aumentos – é por meio de renegociações contratuais.  

 

2.1.2 Contratos incompletos e hold up problem 

Tendo em vista que contratos são, por natureza, incompletos, um dos possíveis 

mecanismos de solução de contingências é a elaboração de contratos relacionais – introduzindo 

maior flexibilidade sem a necessidade de gerar renegociações custosas, como veremos na seção 

2.2. Contudo, como contratos públicos são vulneráveis a riscos de terceiros e ao oportunismo 

 

18 Ou seja, “cost underestimation is used strategically to make projects appear less expensive than they really are 

in order to gain approval from decision-makers to build the projects”  ̧FLYVBJERG, Bent; SKAMRIS HOLM, 

Mette K; BUHL, Søren L, How common and how large are cost overruns in transport infrastructure projects?, 

Transport reviews, v. 23, n. 1, p. 71–88, 2003, p. 84. 
19 Mais especificamente, “(1) the length of the implementation phase; (2) the size of the project; and (3) the type 

of ownership”. (FLYVBJERG, Bent; SKAMRIS HOLM, Mette K; BUHL, Søren L, What causes cost overrun in 

transport infrastructure projects?, Transport reviews, v. 24, n. 1, p. 3–18, 2004, p. 16–17.) 
20 Isto é, “for bridges and tunnels, larger projects have larger percentage cost escalations than do smaller 

projects; for rail and road projects, this does not appear to be the case”. (Ibid.) 
21 Ibid. 
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governamental, estes contratos tendem a ser caracterizados por maior burocracia e rigidez, o 

que implica a necessidade de renegociações formais para a solução de contingências.22 

Além disso, como projetos de infraestrutura apresentam custos afundados, há amplas 

oportunidades para o governo se aproveitar dos investimentos realizados, uma vez que as 

empresas não podem retirá-los (hold up problem). Ao mesmo tempo, como é raro o governo 

decretar a extinção do projeto por culpa do contratado – por razões técnicas, legais, políticas 

etc. –, torna-se relativamente difícil a punição para empresas que não cumprem o contrato, o 

que, por sua vez, cria oportunidades para atuações oportunistas.23 

E não é por outra razão que a literatura encontrou evidências perversas ao analisar mais 

de mil concessões de infraestrutura na América Latina entre 1985 e 2000. Neste caso, foi 

descoberto que mais da metade dos contratos de concessão apresentaram alterações substanciais 

em seus termos (54,7% no setor de transportes e 74,4% em serviços de abastecimento de água). 

E, mais do que isso, o lapso temporal entre a adjudicação do contrato e a sua primeira 

renegociação foi pouco maior do que três anos.24 Isso demonstra que não é razoável supor que 

todas estas alterações tenham ocorrido por alterações fáticas não previstas inicialmente. 

Neste sentido, Della Porta e Vannucci explicam como as revisões de preço, 

modificações do contrato ou obstáculos a um pagamento rápido pelos contratos de concessão 

podem ser motivados por atos de corrupção. Da mesma forma, Søreide (2002) entende que as 

modificações de escopo do projeto podem ser justificadas por novas condições descobertas 

durante a execução contratual, o que pode ser amplificado nas situações em que a administração 

pública falha em realizar bons projetos e planejamentos. E, de acordo com os autores, uma 

justificativa para possíveis alterações de escopo são os “incentivos para o contratado manipular 

decisões sobre modificações ou adições ao projeto original, dado que esse tipo de trabalho 

normalmente aumenta os lucros privados (mesmo quando as taxas para trabalhos suplementares 

 

22 Assim, “The fact that contracts are intrinsically incomplete can be addressed with relational contracts, 

introducing more flexibility without the need for costly renegotiation (McNeil, 1978). Nevertheless, in the case of 

public contracts, relational contracts are vulnerable to‚ third party risks‛ and ‚government opportunism‛. This 

calls for public contracts to be more bureaucratic and rigid, making formal renegotiation necessary (Spiller, 

2008)”. BITRAN, Eduardo; NIETO-PARRA, Sebastián; ROBLEDO, Juan Sebastián, Opening the Black Box of 

Contract Renegotiations, OECD Publishing, n. 317, 2013, p. 8. 
23 ENGEL, Eduardo; FISCHER, Ronald; GALETOVIC, Alexander, Public-private partnerships: When and how, 

Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University, 2008, p. 13–15. 
24 GUASCH, Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing it Right. 
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são definidas contratualmente)”. Com isso, problemas contratuais poderiam ser utilizados de 

forma estratégica, de modo que a empresa contratada consegue prever deficiências congênitas 

ao projeto, antevendo possíveis modificações durante a execução, o que lhe garantiria maior 

possibilidade de vencer a licitação. Além disso, subornos podem ser pagos com a promessa de 

obter modificações no escopo do projeto, de modo que a empresa conseguiria oferecer melhores 

ofertas na licitação. 25 

 

2.1.3 Presença da corrupção nas diversas etapas dos contratos concessionais 

Em geral, a corrupção se apresenta de modos diversos nas diferentes etapas dos 

contratos da Administração Pública, desde o momento em que se deve determinar o que será 

licitado, passando pelo desenho da licitação, pela qualificação de licitantes, pela própria 

licitação e até o momento da licitação propriamente dita e execução do contrato de concessão. 

As oportunidades de corrupção são inúmeras a depender do estágio de um contrato de concessão 

e, didaticamente, é possível dividi-las em três grupos, que apresentam características distintas 

quanto às suas formas e riscos: (i) estimativa das necessidades (administração da demanda), (ii) 

licitação e (iii) monitoração da qualidade (administração da oferta).26 

No primeiro momento (anterior à licitação), deve-se verificar quais os serviços, bens ou 

trabalho que serão adquiridos de particulares ou concedidos à iniciativa privada. Também é 

necessário definir quanto tempo durará o contrato, como será executado e que base de preço 

será utilizada. Nesta etapa, uma série de oportunidades para a corrupção aparecem. É possível, 

por exemplo, limitar o número de concorrentes por meio de restrições às qualificações técnicas 

 

25 Em suas palavras: “Changes of initial projects or supplementary works can be justified by new events or 

conditions found after the contract has been drawn. When the bureaucratic capacity of projecting and planning is 

inefficient such changes are particularly likely to occur. One explanation may be the incentives of the contractor 

to manipulate decisions regarding modifications or additions to the original project, as this kind of work usually 

increases the enterprise profits (also when rates for supplementary works are contractual). Hence, inadequacy 

among public officials in charge of the project can be misused by the executing enterprise. The enterprise ability 

to understand deficiencies of the initial project and to forecast the nature and dimension of the changes may thus 

become important to win public procurement contracts in general. Bribes are paid in this context to obtain promises 

of changes and additions of the work, so that the enterprise can win the bid with an inferior offer.” SØREIDE, 

Tina, Corruption in public procurement. Causes, consequences and cures, Bergen: Chr. Michelsen Intitute, 

2002, p. 16–17. 
26 PIGA, Gustavo, A fighting chance against corruption in public procurement, International handbook on the 

economics of corruption, v. 2, p. 141–181, 2011, p. 154. 
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ou financeiras que sejam arbitrárias e incompatíveis com o objeto da licitação.27 Em pesquisa 

realizada com empreendedores noruegueses, 49% dos respondentes relataram que normalmente 

há negociações entre os licitantes e os agentes públicos, de modo que informações críticas não 

são disponibilizadas para os outros participantes. E menos de um quinto dos respondentes 

relataram serem estas informações disponibilizadas para todos os licitantes. Ainda, 41% dos 

respondentes afirmaram que já presenciaram as especificações da licitação sendo desenhadas 

para corresponder às características de uma companhia específica – isto é, houve o 

direcionamento da licitação.28 Além disso, é possível, por exemplo, que haja restrição de tempo 

para a apresentação de propostas das empresas de modo a diminuir a concorrência e a garantir 

um monopólio para as empresas corruptas. Também, verifica-se, em situações de emergência, 

a utilização de tais fatos excepcionais para o afastamento das regras de licitação de modo a 

garantir objetivos corruptos.29 

Já no momento da licitação, é necessário definir o tipo de licitação e o critério de 

julgamento a ser utilizado para o julgamento das propostas apresentadas. Esta é a etapa que 

mais vem recebendo atenção dos órgãos públicos para evitar a corrupção, inclusive muitas 

vezes deixando de lado a cautela em relação às outras duas etapas – que são tão importantes 

quanto o momento da licitação em si. E, como consequência, é pouco provável um evento de 

corrupção baseado na não observância do procedimento previsto nas regras licitatórias. Por 

exemplo, é pouco provável que atos corruptos gerem a falta de divulgação da licitação nos 

termos estabelecidos pela lei. Do mesmo modo, é relativamente difícil que, com as regras sobre 

fechamento de envelopes, algum ator corrupto busque a sua abertura para modificá-los de modo 

a influenciar no resultado da licitação.30 Contudo, escolhas estratégicas feitas pela 

administração pública podem facilitar acordos corruptos com licitantes, principalmente no que 

diz respeito à possibilidade de participação de consórcios, escolha do critério de julgamento 

 

27 SØREIDE, Corruption in public procurement. Causes, consequences and cures, p. 11–19. 
28 SØREIDE, Tina, Corruption in international business transactions: the perspective of Norwegian firms, 

International handbook on the economics of corruption, p. 381–417, 2006, p. 405. 
29 Cf., de modo geral, IOSSA, Elisabetta; MARTIMORT, David, Post-tender corruption and risk allocation: 

implications for public-private partnerships, 2011, p. 3; SØREIDE, Corruption in public procurement. Causes, 

consequences and cures, p. 11–19. 
30 PIGA, A fighting chance against corruption in public procurement, p. 160. Sobre as possibilidades de corrupção 

em relação à abertura de envolopes, cf. LENGWILER, Yvan; WOLFSTETTER, Elmar, Corruption in procurement 

auctions, in: DIMITRI, Nicola; PIGA, Gustavo; SPAGNOLO, Giancarlo (Orgs.), Handbook of procurement, 

New York: Cambridge University Press, 2006, p. 412–429. 
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(e.g., menor preço ou técnica e preço). Alguns autores argumentam, por exemplo, que a 

participação de consórcios formados por grandes empresas que, de outra forma, poderiam 

competir individualmente deveria ser proibida por facilitar a formação de cartéis.31 

Contudo, é a corrupção pós-licitação o problema mais sério a ser enfrentado, sendo mais 

fácil que as partes envolvidas em acordos ilícitos entreguem o objeto da licitação em qualidade 

inferior àquela acordada anteriormente. Este fato é facilitado porque estas transações ilegais 

ocorrerão fora do holofote e, portanto, serão dificilmente monitoradas. Por um lado, a imprensa 

e autoridades públicas não terão a capacidade de monitorar estas transações porque 

necessitariam do monitoramento por períodos longos e dependeriam da expertise destes atores 

para identificar modificações de padrões, tendências de favorecimento em cláusulas contratuais 

etc. Por outro lado, empresas rivais não são capazes de analisar a prestação dos serviços da 

vencedora da licitação – sendo muito difícil provar em juízo eventuais atos corruptos praticados 

e suas consequências no dia a dia da licitante vencedora – e as empresas tendem a não querer 

prejudicar sua relação com rivais e com o poder público.32  

Neste caso, é possível que o contratado utilize materiais de qualidade inferior e que isso 

não seja percebido pela administração pública. Agentes públicos corruptos podem proteger o 

contratado quando os recibos destes materiais utilizados sejam falsificados; ou podem justificar 

a extensão do prazo do contrato ou revisões de valores quando determinadas circunstâncias 

ocorrem. Novos trabalhos podem ser requeridos pela entidade contratante depois da assinatura 

do contrato, sendo esta necessidade manipulada por agentes corruptos. Agentes responsáveis 

pela fiscalização podem ser subornados para ignorar parte do contrato ou para desconsiderar o 

não atendimento a diversos índices de performance contratuais.33 

 

31 PIGA, A fighting chance against corruption in public procurement, p. 159–164. 
32 Ou seja, “Such corruption is monitored less effectively than others: (a) by the press or judges or authorities, as 

it involves long and expensive periods of monitoring and often higher expertise than is needed for the comparison 

of a simple price with other prices or of blatant favoritism in the tender documents, and (b) by rival suppliers who 

cannot properly see the nature of the services delivered, who know that reporting such activity would be costly to 

prove in court (more costly than identifying a mistake in the tender documents!) and who do not want to destroy 

good relationships both with the public procurement official and with its rival supplier, who are both likely to be 

met again in similar circumstances, and who would be extremely upset to see an activity disturbed that has started 

already and has generated set- up costs for both parties”. Ibid., p. 165–166. 
33 IOSSA; MARTIMORT, Post-tender corruption and risk allocation: implications for public-private partnerships, 

p. 3. 
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2.2 Contratos incompletos e renegociação de contratos de concessão 

Pela análise acima, percebemos que diversas formas de corrupção podem surgir em 

diversas etapas dos contratos da Administração Pública, o que inclui tanto compras públicas 

como contratos de concessão. No entanto, a partir deste ponto é necessário focarmos mais 

especificamente nos contratos de concessão, uma vez que eles têm a peculiaridade de serem 

contratos de longo prazo e que, portanto, necessitam de flexibilidade suficiente para se 

adaptarem às modificações fáticas que ocorrerão ao longo de sua execução.34 E, 

consequentemente, a corrupção em contratos de concessão passa a adquirir aspectos peculiares, 

principalmente em relação às consequências sobre a completude e a renegociação de contratos 

de concessão. 

De modo geral, não é possível que um contrato de concessão seja capaz de prever todas 

as hipóteses que poderão ocorrer nos trinta anos de sua vida e, portanto, alguns dos impactos 

decorrentes de modificações fáticas deverão ser objeto de renegociações contratuais para 

adequar o contrato à nova realidade. Contudo, a literatura aponta que a corrupção é capaz de 

explicar a escolha pela maior ou menor especificação de diretos e distribuição de riscos (i.e., 

completude contratual) e a grande quantidade de renegociações contratuais na América Latina 

– mesmo em momentos iniciais do contrato de concessão, de modo que as renegociações nestes 

casos não são explicadas por alterações fáticas. E, evidentemente, os dois temas são 

complementares, na medida em que contratos incompletos são normalmente escolhidos em 

cenários institucionais mais corruptos e, como estes contratos deixam maiores lacunas sobre 

especificação de direitos e distribuição de riscos, são mais prováveis de serem renegociados.  35 

Por esta razão, a seção 2.2 analisará a literatura sobre (in)completude contratual e renegociações 

contratuais, passando pela justificativa teórica para renegociações de contratos e pela literatura 

 

34 Nesse sentido, Garcia (2017) afirma que “constata-se que os contratos concessionais são dinâmicos, flexíveis, 

inacabados e incompletos. Por mais exauriente e eficiente que seja o planejamento prévio à contratação, existirão 

lacunas e espaços a serem integrados pelas partes, como se sucede, por exemplo, na hipótese ora examinada com 

a mudança”.GARCIA, Flávio Amaral, A imprevisão na previsão e os contratos concessionais, in: DUTRA, Joísa 

Campanher; SAMPAIO, Patrícia (Orgs.), 20 anos de concessões em infraestrutura no Brasil., Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 2016, p. 20. 

da base objetiva do negócio. 
35 IOSSA, Elisabetta; MARTIMORT, David, Corruption in PPPs, incentives and contract incompleteness, 

International journal of industrial organization, v. 44, p. 85–100, 2016, p. 95. 
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que demonstra, por meio de argumentos empíricos e teóricos, as potenciais relações entre 

renegociações e as diversas ineficiências e formas de corrupção e oportunismo em contratos de 

concessão. 

 

2.2.1 Contratos concessionais são naturalmente incompletos 

Em um mundo no qual é possível pensar, planejar e escrever regras para lidar com todos 

os eventos futuros, as partes de uma relação seriam capazes de criar um contrato que 

especificasse as obrigações de cada parte em cada estado de mundo concebível. Neste caso, não 

haveria razão para que contratos fossem modificados ou atualizados, dado que quaisquer 

eventos seriam previstos de antemão e incluídos no contrato previamente, imaginando-se que 

não houvesse custos de transação.36 

Contudo, não existe um mundo em que os custos de transação sejam iguais a zero e as 

partes consigam escrever contratos compreensivos sobre todos os estados de mundo. Na prática, 

custos de transação são perversos e altos, de modo que as partes não serão capazes de escrever 

contratos que antecipem todos os eventos que possam vir a ocorrer e as formas de lidar com 

eles.37  

Assim, as partes escreverão contratos que são incompletos, contendo uma série de 

lacunas e com ausência de provisões específicas. O contrato estabelecerá algumas ações que as 

partes deverão tomar em determinados casos, mas não em outros. Nesses eventos imprevistos 

é desejável que as partes ajam de modo diferente daquilo que está especificado no contrato e, 

portanto, será necessário renegociar os contratos. Ou ainda, é possível que as partes discordem 

sobre o significado de determinada cláusula contratual, necessitando de um terceiro para 

solucionar eventuais disputadas originadas desta indeterminação.38 

 

36 HART, Incomplete Contracts and the Theory of the Firm, p. 121–122. 
37 Ibid., p. 123. 
38 Nas palavras de Hart, “A result of this incompleteness is that events will occur which make it desirable for the 

parties to act differently from the way specified in the contract. As a consequence the parties will want to revise 

the contract. In addition the parties may sometimes disagree about what the contract really means; disputes may 

occur and third parties may be brought in to resolve them”. Ibid. 
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As renegociações contratuais são decorrentes da impossibilidade de contratos de 

concessão preverem todas as hipóteses que se materializarão ao longo do tempo de vida de uma 

concessão. Como não é possível prevê-las de antemão, quando surgirem, será necessário 

realizar adequações nos contratos para contemplar possíveis soluções. Isto é, as renegociações 

ocorreriam todas as vezes em que o contrato original ou o equilíbrio econômico-financeiro fosse 

significativamente alterado por razões que não decorressem da alocação de riscos previstas no 

contrato.39 

Assim, eventos externos que não foram causados pelo poder concedente nem pela 

concessionária podem afetar de modo significativo o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato de concessão e, portanto, podem gerar oportunidades de modificações dos contratos. 

Exemplos típicos destes eventos são os choques macroeconômicos internos ou externos, como 

a desvalorização monetária na Argentina em 2001 ou no Brasil em 1999.40 

 

2.2.2 Impossibilidade de estabelecer contratos relacionais em contratos públicos para 

mitigar riscos inerentes à incompletude contratual 

Em contratos privados, mesmo na ausência de um terceiro para garantir o seu 

cumprimento, os contratos tendem a se sustentar ao longo do tempo pois há o desenvolvimento 

de uma relação entre as partes envolvidas que ajuda a solucionar conflitos que, de outro modo, 

seriam resolvidos por meio de mecanismos formais (i.e., judicialização). Com o passar do 

tempo, há o desenvolvimento de “contratos relacionais”, de modo que o ponto de partida para 

as adaptações contratuais a serem realizadas se dá menos com base no contrato assinado 

originalmente e mais com base na relação desenvolvida pelas partes.41 

 

39 Nas palavras de Guasch: “Renegotiation occurs when the original contract and financial impact of a concession 

contract is significantly altered and such changes were not the result of contingencies spelled out in the contract. 

For example, stated and standard tariff adjustments resulting from inflation or other stated drivers do not count as 

renegotiation. Nor do periodic tariff reviews stipulated in a contract, or contingencies (such as significant 

devaluations) in a contract that induces tariff changes. Only when substantial departures from the original contract 

occurred and the contract is amended can one say that a renegotiation took place”. (GUASCH, Granting and 

Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing it Right, p. 34.) 
40 GUASCH, J. Luis; LAFFONT, Jean-Jacques; STRAUB, Stéphane, Renegotiation of concession contracts in 

Latin America: Evidence from the water and transport sectors, International Journal of Industrial 

Organization, v. 26, n. 2, p. 421–442, 2008, p. 423. 
41 MACNEIL, Ian R, Restatement second of contracts and presentation, Va. L. Rev., v. 60, p. 589, 1974, p. 595. 
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Entretanto, contratos públicos – dentre os quais se inserem os contratos de concessão – 

estão submetidos a dois riscos adicionais: oportunismo governamental e riscos de terceiros. O 

oportunismo governamental surge com a possibilidade de o governo modificar as regras do 

jogo após o investimento em custos afundados pelo particular. Nesta situação, algumas 

consequências podem surgir. Por um lado, é possível que o ator privado simplesmente deixe de 

investir ou que investirá apenas com o recebimento de compensações de modo adiantado em 

vista dos riscos. Por outro lado, o ator privado exigiria mecanismos de proteção para seu 

investimento, o que implicaria a necessidade de tornar os contratos mais completos para evitar 

interpretações oportunistas pelo governo.42 

Já o risco de terceiros pode ocorrer porque, como contratos públicos têm ampla 

divulgação de informações, terceiros podem buscar questionar a probidade de agentes públicos 

quando isso beneficiar determinados grupos privados, de modo que agentes públicos passarão 

a gastar muitos recursos e tempo para defender suas ações. Este tipo de risco de terceiros expõe 

tanto o agente público como a parte privada de um contrato, que irão responder aumentando a 

especificidade dos contratos e criando contratos com processos mais rígidos, incluindo 

processos formais para renegociações. Assim, vê-se que os “contratos relacionais” são menos 

prováveis de ocorrerem em contratos públicos.43 

Deste modo, renegociações são esperadas em quaisquer contratos de concessão, dado o 

seu longo prazo, a presença de investimentos e custos afundados, as dificuldades de previsão 

de todas as possíveis contingências que ocorrerão no tempo de vida daquele contrato e a 

impossibilidade de surgimento de “contratos relacionais”.44 A necessidade de realizar 

renegociações de contratos de concessão é agravada pelos riscos governamentais – que, como 

vimos acima, gera um problema de hold up – e também pelo fato de que em muitos tipos de 

 

42 Assim, “Facing the threat of governmental opportunism, private agents would require stronger safeguards to 

undertake contracts with the state than they would in contracts with other private agents. These safeguards may 

involve making the contract even more complete and more specific so as to avoid opportunistic interpretations or 

the transfer of some of the specific investments to the state.  

In the absence of strong judicial independence, and of procedural safeguards, the threat of governmental 

opportunism may simply imply the payment of substantial upfront rents, or that the private sector may not contract 

with the state. Thus, in the absence of safeguards against governmental opportunism, public integration (whereby 

the government provides the service directly) and public ownership become equilibrium outcomes”. SPILLER, 

Pablo T, An institutional theory of public contracts: Regulatory implications, Cambridge: National Bureau of 

Economic Research, 2008, p. 9. 
43 Ibid., p. 5–13. 
44 BITRAN; NIETO-PARRA; ROBLEDO, Opening the Black Box of Contract Renegotiations, p. 8. 
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infraestrutura é difícil para o governo (por razões legais, técnicas, políticas) assumir a concessão 

sem gerar interrupções ou disfunções na prestação dos serviços. Com isso, se torna 

relativamente difícil que a falta de cumprimento pelo particular leve ao término de um contrato 

de concessão. Portanto, o recurso às renegociações se torna mais comum, dado o risco de hold 

up tanto pelos atores privados quanto pelo governo.45 

Condições não previstas nos contratos surgirão ao longo de uma concessão e que irão 

necessitar a sua renegociação para adequá-lo às novas condições fáticas. Contudo, como o 

exemplo do risco de hold up evidencia, a incompletude contratual não é a única razão para a 

ocorrência de renegociações, de modo que se torna necessário distinguir renegociações de boa-

fé daquelas realizadas com má-fé. Idealmente, as renegociações de boa-fé seriam bem-vindas e 

as de má-fé deveriam ser combatidas.46 

 

2.2.3 Contudo, incompletude contratual e ausência de contratos relacionais não é a 

explicação única para a elevada quantidade de renegociações na América Latina 

Não é surpreendente, portanto, que a quantidade de renegociações em contratos de 

concessão seja alta, como se pode ver na Tabela 1. Em estudo realizado por Luís Guasch em 

mais de mil infraestruturas concedidas no período entre 1985 e 2000, verificou-se que mais da 

metade dos contratos de concessão sofreu modificações substanciais (54,7% no setor de 

transportes e 74,4% no saneamento). Mais do que isso, a média de tempo entre a adjudicação 

do contrato e a primeira renegociação foi pouco maior do que 3 anos – e a maior parte das 

renegociações foi iniciada pelas concessionárias.47 Isso mostra, portanto, que as renegociações 

não poderiam ser explicadas unicamente pela incompletude dos contratos de concessão, uma 

vez que não é razoável que, em uma média de 3 anos, tenham ocorrido modificações fáticas 

substanciais que justificassem a readequação dos contratos. 

 

45 ENGEL; FISCHER; GALETOVIC, Public-private partnerships: When and how, p. 13–15. Contudo, no Brasil 

é possível encontrar uma série de casos em que houve a declaração de caducidade de concessões mesmo na 

hipótese em que os descumprimentos contratuais não foram causados pelo ator privado. Este é o caso da 

caducidade da concessão de titularidade da Concessionária de Rodovias Galvão BR-153. 
46 Ibid. 
47 GUASCH, Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing it Right. 
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Tabela 1 – Porcentagem de contratos renegociados por região e setor 48 

Região/País Setor 
% de renegociação 

de contratos 
Fonte 

América Latina e 

Caribe 

Total 68% 

Guasch, 200449 

Eletricidade 41% 

Transporte 78% 

Água 92% 

EUA Estradas 40% 
Engel Fischer & 

Galetovic, 201150 

França 

Estradas 50% 
Athias e Saussier, 

200751 

Estacionamentos 73% Beuve et al., 201352 

Reino Unido Todos os setores 55% NAO, 2001 

 

Com o diagnóstico de que há uma série de renegociações contratuais que não são 

explicadas apenas pela incompletude de contratos de concessão, a literatura passou a investigar 

as possíveis causas que justificam tais renegociações. 

 Uma série de causas podem explicar renegociações contratuais. Uma das possíveis 

explicações para as renegociações pode ser a presença de corrupção, de modo que países mais 

 

48 ESTACHE, Antonio; SAUSSIER, Stéphane, Public-private partnerships and efficiency: A short assessment, 

CESifo DICE Report, v. 12, n. 3, p. 8–13, 2014, p. 8. 
49 GUASCH, Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing it Right. 
50 ENGEL, Eduardo; FISCHER, Ronald; GALETOVIC, Alexander, Public-private partnerships to revamp U.S. 

infrastructure, Hamilton Policy Brief, Brookings Institution, 2011. 
51 ATHIAS, Laure; SAUSSIER, Stéphane, Un partenariat public-privé rigide ou flexible? Théorie et application 

aux concessions routières à péage, Revue économique, v. 58, n. 3, p. 565–576, 2007. 
52 BEUVE, Jean; DE BRUX, Julie; SAUSSIER, Stéphane, Renegotiations, Discretion and Contract Renewals An 

Empirical Analysis of Public-Private Agreements∗, 2014. 
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corruptos tendem a apresentar maiores níveis de renegociações de contratos de concessão.53 

Modificações nos projetos iniciais ou trabalhos adicionais podem ser justificados por novos 

eventos que ocorreram após a assinatura do contrato de concessão, principalmente quando há 

ineficiências ou problemas de qualidade na sua modelagem. Outra explicação pode ser os 

incentivos do contratante de manipular decisões sobre modificações ou adições ao projeto 

original, dado que este tipo de alteração aumenta os lucros auferidos por concessionárias. 

Agentes públicos responsáveis pelo projeto podem gerar inadequações contratuais que 

favorecerão as concessionárias. Concessionárias podem analisar as imperfeições dos projetos 

iniciais e, com isso, quantificar as futuras modificações contratuais que serão necessárias, 

obtendo vantagens competitivas na licitação. Subornos podem ser pagos por empresas para 

vencerem a licitação.54  

Os mesmos tipos de acordos ilícitos podem ser realizados a partir da assinatura do 

contrato. Agentes públicos responsáveis pela administração contratual podem ser subornados 

para não realizarem a devida fiscalização. Os responsáveis por avaliar a necessidade de 

trabalhos adicionais podem ser subornados. Também podem excluir partes de contratos depois 

da sua assinatura.55 Pagamentos da administração pública ao ator privado podem ser 

postergados para facilitar a obtenção de subornos ou para punir atores privados que não 

cumpram suas promessas de suborno – isto é eficiente na medida em que os custos com a 

execução do projeto vão aumentando ao longo do tempo e, portanto, quanto maior o atraso, 

maiores os incentivos para o ator privado cumprir sua promessa de corrupção ou aceitar 

propostas de suborno.56   

 

 

53 GUASCH; LAFFONT; STRAUB, Renegotiation of concession contracts in Latin America: Evidence from the 

water and transport sectors, p. 429. 
54 DELLA PORTA, Donatella; VANNUCCI, Alberto. Corrupt exchanges: Empirical themes in the politics 

and political economy of corruption. In: ARTIGO PREPARADO PARA CONFERÊNCIA, 2001, Bielefeld. pp. 

14-20. Apud SØREIDE, Corruption in public procurement. Causes, consequences and cures, p. 16–17. 
55 ANDVIG, Jens Christopher. Økonomisk utroskap og trusler i oljeindustrien: En utredning. Norsk 

utenrikspolitisk institutt, 1994. Apud SØREIDE, Corruption in public procurement. Causes, consequences and 

cures, p. 16–17. 
56 DELLA PORTA, Donatella; VANNUCCI, Alberto. Corrupt exchanges: Empirical themes in the politics 

and political economy of corruption. In: ARTIGO PREPARADO PARA CONFERÊNCIA, 2001, Bielefeld. pp. 

14-20. Apud SØREIDE, Op. cit., p. 16–17.; JAIN, Arvind K. (Ed.). Economics of corruption. Springer Science & 

Business Media, 1998. Apud SØREIDE, Op. Cit. p. 16–17. 
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2.2.4 Análises empíricas sobre explicações alternativas à incompletude contratual e à 

ausência de contratos relacionais: o exemplo da corrupção e oportunismo 

Estas possíveis explicações para as renegociações foram testadas empiricamente por 

uma série de estudos internacionais, muitos dos quais com foco na América Latina. Nos 

parágrafos que se seguem analisaremos vários destes estudos. Primeiro, a maior presença de 

corrupção em um país está relacionada a mais renegociações iniciadas por concessionárias 

(correlação positiva) e a menos renegociações iniciadas pelo governo (correlação negativa). 

Segundo, apenas as variáveis financeiras e as variáveis de corrupção geram modificações com 

sinais trocados sobre o ator que inicia as renegociações (concessionária ou poder concedente). 

Terceiro, governos também apresentam comportamentos oportunistas no que se refere a 

renegociações, o que inclui: (a) predisposição de governos em fim de mandato a realizarem 

maiores gastos em renegociações (que serão suportados pela administração futura), (b) decisões 

bilaterais gerando resultados mais custosos para a administração pública do que as decisões de 

painéis arbitrais, e (c) a presença de órgãos reguladores diminui significativamente os efeitos 

marginais da corrupção na renegociação iniciada por concessionárias (e também pelo poder 

concedente, desde que o regulador tenha participado desde o início do contrato). Detalharemos 

estes estudos na sequência. 

 

2.2.4.1 Quem inicia a renegociação é um fator determinante para oportunismo e 

governos atuam estrategicamente para impor ônus financeiros a 

governantes futuros 

O trabalho mais relevante sobre como corrupção é um importante fator para a explicação 

da ocorrência de renegociações nos contratos de concessão na América Latina foi escrito por 

Guasch e Straub.57 Utilizando a mesma base de dados de estudos anteriores,58 os autores 

focaram em 307 concessões de água e transporte em cinco países (Argentina, Brasil, Chile, 

 

57 GUASCH, J. Luis; STRAUB, Stéphane, Corruption and concession renegotiations.: Evidence from the water 

and transport sectors in Latin America, Corruption and Infrastructure Services, v. 17, n. 2, p. 185–190, 2009. 
58 GUASCH; LAFFONT; STRAUB, Concessions of infrastructure in Latin America: Government-led 

renegotiation; GUASCH; LAFFONT; STRAUB, Renegotiation of concession contracts in Latin America: 

Evidence from the water and transport sectors. 
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Colômbia e México) entre os anos de 1988 e 2000. A evidência coletada sugere que corrupção 

aumenta a probabilidade de ocorrer a renegociação de contratos iniciada por empresas, ao 

mesmo tempo em que limita aquela proposta pelo governo. Mais especificamente, o aumento 

de 1 ponto no índice International Country Risk Index – que varia de 1 a 6 – implica o aumento 

da probabilidade de renegociação iniciada por empresas entre 0,8% e 1,3% ao mesmo tempo 

em que diminui a probabilidade de renegociações iniciadas pelo governo entre 3,2% e 3,9%. 

Isso significa dizer que a passagem do país mais corrupto da base de dados (Colômbia em 1988) 

para o menos corrupto (Chile entre 1997 e 2000) gera o aumento da probabilidade de 

renegociação iniciada por empresas de 2% a 3,3% e a diminuição da probabilidade de 

renegociação iniciada pelo governo entre 8% e 10%.59 

Estes resultados mostram que renegociações podem ou não ser problemáticas a 

depender de quem as solicita.60 Complementando a análise acima, Luís Guasch e outros, usando 

a mesma base de dados de estudos anteriores,61 investigaram especificamente as diferenças 

entre as renegociações de contratos de concessão iniciadas por concessionárias e aquelas 

iniciadas pelo governo. As evidências sugeriram que as variáveis financeiras (i.e., aquelas que 

afetam os payoffs do status quo das partes participantes da renegociação, como financiamentos 

privados e obrigações de investimento) e as variáveis de corrupção tendem a se apresentar com 

 

59 GUASCH; STRAUB, Corruption and concession renegotiations.: Evidence from the water and transport sectors 

in Latin America, p. 187. Nas palavras do autor: “The first striking information from Table 1 is that corruption 

appears to have a markedly different impact of the two types of renegotiations. While it increases the probability 

of firm-calls, it decreases that of government calls. These effects remain significant when altering the specification 

to control for the private–public nature of financing, and more importantly when introducing bureaucratic quality 

as an additional control. Note that contrary to corruption, the effect of bureaucratic quality is the same in both case, 

and it implies that a better bureaucracy reduces the incidence of renegotiations. 

As for marginal effects, a one point increase in the corruption index implies that the probability of firm-led 

renegotiation increases by between 0.8 and 1.3%, while the probability of government-led renegotiation decreases 

by between 3.2 and 3.9%. A move from the most corrupt country in our sample (say Colombia in 1998) to the 

least corrupt one (say Chile between 1997 and 2000), would therefore increase (respectively, decrease) the 

probability of renegotiation by firms (respectively, governments) by between 2 and 3.3% (respectively, between 

8 and 10%). To give an overview of marginal effects overall, the following Table 2 presents their values for the 

two canonical estimations in Table 1, namely columns 1 and 4”. 
60 ESTACHE, Antonio; TRUJILLO, Lourdes, Corruption and infrastructure services: An overview, Corruption 

and Infrastructure Services, v. 17, n. 2, p. 153–155, 2009, p. 154. 
61 GUASCH; LAFFONT; STRAUB, Concessions of infrastructure in Latin America: Government-led 

renegotiation; GUASCH; LAFFONT; STRAUB, Renegotiation of concession contracts in Latin America: 

Evidence from the water and transport sectors; GUASCH; STRAUB, Corruption and concession renegotiations.: 

Evidence from the water and transport sectors in Latin America; GUASCH; STRAUB; LAFFONT, Renegotiation 

of concession contracts in Latin America. 
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sinais trocados, o que é esperado pelo modo em que essas variáveis afetam as concessionárias 

e os governos nos processos de renegociação.62  

Em síntese, a Tabela 2 abaixo resume os resultados relativos aos sinais (positivo ou 

negativo) dos fatores que têm efeitos tanto sobre renegociações iniciadas pelo poder concedente 

quanto aquelas iniciadas pelas concessionárias. Dentre os resultados, os mais importantes – que 

foram destacados em negrito – mostram que, de fato, os sinais das variáveis sobre 

investimentos, financiamento privado e corrupção são trocados.63 

 

Tabela 2 - Resumo comparativo 64 

 Renegociações iniciadas pelo 

poder concedente 

Renegociações iniciadas por 

concessionárias 

Existência de regulador Negativo Negativo 

Regulação por price cap Positivo Positivo 

Duração Positivo Positivo 

Obrigações de investimento Negativo Positivo 

Financiamento privado Negativo Positivo 

Qualidade do corpo técnico 

burocrático 

Negativo Negativo 

Corrupção Positivo Negativo 

Eleições Positivo Positivo 

Crescimento Negativo Negativo 

Garantia de receita mínima Positivo Positivo 

 

62 GUASCH; LAFFONT; STRAUB, Concessions of infrastructure in Latin America: Government-led 

renegotiation, p. 1289. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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Contudo, a literatura mostra que governos também podem agir oportunisticamente por 

meio de renegociações de contratos. Em estudo sobre renegociações das 62 rodovias concedidas 

entre os anos de 1993 e 2010 no Chile, Colômbia e Peru, a maioria das concessões foram 

renegociadas ao menos uma vez. E, dentre estes contratos renegociados, a primeira 

renegociação ocorreu, na média, dois anos após a assinatura do contrato de concessão e cada 

contrato foi renegociado aproximadamente uma vez ao ano.65 Os custos gerados por tais 

renegociações incluíram custos fiscais na ordem de sete bilhões de dólares, aumento do prazo 

de concessões em 20%, aumento de tarifas, aumento dos riscos assumidos pelo poder 

concedente e atrasos nos prazos de construção.66 

Além disso, o trabalho testou duas hipóteses sobre o oportunismo do poder concedente 

nas renegociações contratuais em rodovias. A primeira era de que renegociações iniciadas pelo 

governo que aumentem a quantidade de faixas de rolamento e aquelas que incluem trabalhos 

adicionais durante o último ano de um mandato eram mais custosas do que outras 

renegociações, medidas pela porcentagem sobre o valor inicial do contrato. Neste caso, o 

governo estaria agindo oportunisticamente porque estaria adicionando novos trabalhos ou 

faixas de rolamento – ou melhorando as já existentes – ao mesmo tempo em que evitaria os 

processos licitatórios regulares e reduziria o seu impacto no orçamento fiscal, dado o tratamento 

fiscal particular dado às concessões. Também seria uma atitude oportunista do governo porque 

conseguiria aumentar seu capital político no final do mandato para disputar as eleições 

subsequentes. Já a segunda hipótese era de que o poder concedente posterga maiores 

 

65 Neste sentido: “Renegotiations should increase as concession time elapses, since the environment changes as 

times passes. Nevertheless, close to a half of renegotiations were done early in the concession. In Chile and 

Colombia, renegotiations during construction, which usually takes no more than 4 years, were slightly higher than 

50%, while more than 60% in Peru. Furthermore, in the case of Colombia, the first change in the contract was on 

average less than a year after contracts were signed. The first changes in Peru and Chile occurred on average 1.4 

years and 2.7 years after contracts were signed, respectively. The early start of contract renegotiation could be 

the consequence of two shortcomings. First, governments could have the incentive to provide additional 

infrastructure services to surrounding communities with the goal of obtaining political benefits, taking advantage 

of having a concessionaire with machinery working at the site that could deliver the work quickly. Second, the 

very early start of renegotiation after contract signing can evidence that contracts were not thoroughly designed. 

This measure can be a proxy of how well-conceived concessions were”. BITRAN; NIETO-PARRA; ROBLEDO, 

Opening the Black Box of Contract Renegotiations, p. 26. 
66 Ibid., p. 7. 
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percentuais dos custos fiscais decorrentes de renegociações no último ano do mandato, 

transferindo o ônus financeiro para os governos seguintes. 67 

Os resultados encontrados confirmaram as duas hipóteses. As renegociações iniciadas 

pelo governo no término de mandato foram em média entre 1% e 10% mais custosas do que 

outros tipos de renegociação. E as renegociações iniciadas pelo governo para incluírem novas 

faixas de rolamento foram 1% mais custosas do que outros tipos. Em conjunto, essas evidências 

parecem confirmar a primeira hipótese.68 E, sobre a segunda hipótese, os dados demonstraram 

que as renegociações iniciadas pelo poder concedente para a inclusão de novas faixas de 

rolamento e de trabalhos adicionais no último ano do governo foram mais custosas do que as 

outras. Também se evidenciou que os governos tendem a adiar a maior parte dos custos fiscais 

de renegociações iniciadas pela administração pública durante o último ano do mandato, de 

modo que o próximo governante eleito que arcará com os ônus daquela alteração contratual.69 

Estes resultados também foram reproduzidos em estudos semelhantes, como em estudo 

realizado sobre renegociações ocorridas na Colômbia, Chile e Peru, no qual verificou-se que 

metade das renegociações foram iniciadas pelo Estado e um terço foram de iniciativa conjunta 

do poder concedente e das concessionárias. A razão disto é apresentada pela literatura como 

evidência de comportamentos oportunistas do governo, no sentido de que “o fato de o Estado 

normalmente ser o iniciador das renegociações significa que comportamentos políticos 

oportunistas pelo governo podem ser um fator chave para explicar sua frequência”, sendo que 

 

67 Ibid., p. 33. 
68 No original: “The fact that the State is often the originator of renegotiations means that political opportunistic 

behaviour by the government could potentially be a key factor in explaining their frequency. In contrast, hold up 

risk, which entails private initiative, can only account for up to a fifth of total renegotiations”. Ibid., p. 35. 
69 Ibid., p. 38, 40–41. Mais especificamente sobre Chile, Colômbia e Peru, os autores verificaram que: “A large 

fraction of the cost of renegotiations is paid in fiscal years different from that in which the renegotiation was made. 

Only 14% of renegotiations in Peru are paid with current fiscal funds. In Chile, although 66% of renegotiations 

included present fiscal transfers, these transfers usually only represented a fraction of the total estimated cost of 

those renegotiations. Close to 90% of renegotiations in Chile were paid at least partly in the future by assigning 

future fiscal funds, such as increasing toll tariffs, extending the contact’s term or transferring exchange risk to the 

State. Furthermore, around one third of renegotiations were paid exclusively in the future. In the case of Colombia, 

although 88% of the renegotiations were paid with current fiscal transfers, their value only accounts for 40% of 

total fiscal costs. Although only 6% of all contract modifications assigned future funds to pay for them, the value 

of these renegotiations accounts for up to 60% of all fiscal transfers. These deferred transfers go as far as 2027 

(Figure 2). The use of future funds to pay for concession contracts in Colombia started with the third generation 

of contracts, when some of the small initial State contributions were paid under this mechanism. Between 2008 

and 2010 their use to pay renegotiations became commonplace, allowing for costlier renegotiations. In 2010, the 

average renegotiation had a fiscal cost equivalent to 65% of the average initial value of the contracts being 

renegotiated”. (Ibid., p. 28–29.) 
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“os riscos de hold up, que dizem respeito a atores privados, são responsáveis a apenas um quinto 

do total de renegociações”.70 

 

2.2.4.2 Diferenças entre renegociações por acordos e renegociações por painéis 

arbitrais 

Outro estudo encontrou resultados semelhantes ao analisar as informações sobre 50 

contratos concedidos no Chile entre 1993 e 2006. Os custos contratuais totais saltaram de 8,4 

bilhões de dólares para 11,3 bilhões com as renegociações, o que representa um acréscimo de 

quase um terço do valor inicial, com 78% das renegociações ocorrendo ainda na fase de 

construção. E, dentre os 2,3 bilhões de dólares oriundos de renegociações bilaterais, apenas 

35% dos custos adicionais foram pagos pela mesma administração que realizou os acordos, o 

que novamente sustenta as hipóteses de oportunismo levantadas anteriormente.71 

Além disso, o estudo demonstrou que a maior parte deste aumento (83% do custo total) 

decorreu de renegociações bilaterais, enquanto o resto ocorreu por meio de decisões de painéis 

arbitrais.72 Estes efeitos de maiores custos são potencializados pelo fato de que as renegociações 

firmadas por meio de acordos bilaterais são mais comuns do que por meio de arbitragens. Na 

análise de Bitran et al. (2013) verificou-se que a maior parte das renegociações ocorreram por 

meio de acordos bilaterais, representando a totalidade das renegociações ocorridas no Peru, 

98% na Colômbia e 17% no Chile. 

Esta tendência de maiores custos de renegociações bilaterais se conecta também com o 

custo suportado pela administração, ou seja, governos tendem a pagar uma parte maior dos 

custos decorrentes das renegociações quando estas se dão por meio de arbitragens, ao passo que 

maiores custos são deixados para as próximas gestões quando acordos bilaterais são firmados 

entre o poder concedente e as concessionárias.73 

 

70 BITRAN; NIETO-PARRA; ROBLEDO, Opening the Black Box of Contract Renegotiations, p. 25. 
71 ENGEL, Eduardo; FISCHER, Ronald; GALETOVIC, Alexander, Soft budgets and renegotiations in public-

private partnerships, Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2009, p. 2–3. 
72 Ibid. 
73 ENGEL; FISCHER; GALETOVIC, Soft budgets and renegotiations in public-private partnerships. 
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2.2.4.3 Os impactos da presença de órgãos reguladores 

Por fim, a literatura também investiga as possíveis consequências da presença de órgãos 

ou agentes reguladores intermediando a relação entre as concessionárias e os poderes 

concedentes. Neste sentido, Guasch e Straub analisam renegociações nos casos em que há 

reguladores, uma vez que eles podem constituir um obstáculo a comportamentos oportunistas 

das partes contratantes. No caso das renegociações iniciadas por concessionárias, a presença de 

um regulador reduz significativamente os efeitos marginais da corrupção na renegociação. Ou 

seja, a presença do regulador limita a possibilidade de concessionárias se utilizarem de pedidos 

de renegociação oportunistas.74 

Já em relação àquelas renegociações iniciadas pelo poder concedente, os efeitos da 

corrupção diminuem apenas quando o regulador está presente desde o início do contrato, o que 

pode ser interpretado como evidência de que o regulador pode ser uma barreira efetiva ao 

oportunismo político. Contudo, estes resultados podem ser explicados porque é possível que 

governos muito corruptos conseguem realizar acordos ex ante para obter pagamentos ilícitos 

por futuras concessionárias. E, assim, como já conseguiram obter rendas ilícitas ex ante, podem 

ser menos propensos a buscar renegociações no decorrer da execução do contrato de 

concessão.75 

Outro estudo que explorou possíveis consequências da presença de agentes reguladores 

foi realizado por Guasch, Laffont e Straub. As evidências encontradas por eles demonstraram 

que a variável mais significante sobre o impacto das renegociações foi a presença de órgãos 

reguladores no momento da assinatura dos contratos de concessão. Consideraram como 

variável “presença do regulador” todas as vezes em que houvesse uma agência distinta do 

 

74 GUASCH; STRAUB, Corruption and concession renegotiations.: Evidence from the water and transport sectors 

in Latin America, p. 188–189. 
75 Ibid. 
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governo local, o que aconteceu em 13,5% nas concessões de saneamento e em 77,1% nas 

concessões de transporte analisadas.76 

Este fato significativamente reduziu a ocorrência de renegociações futuras. A presença 

de uma agência reguladora implicou uma redução média da probabilidade de renegociação entre 

5% e 7,3% em relação a uma situação na qual não houvesse a presença de regulador.77 Esta 

evidência empírica pode ser explicada pelo simples fato de que, com a presença do regulador, 

os contratos seriam mais bem modelados, o que reduziria as possibilidades de erros e, portanto, 

implicariam a menor necessidade de ajustes no decorrer da concessão. Neste cenário, seria 

esperado que contingências ocorridas durante o período de execução de um contrato poderiam 

ser solucionadas por meio de processos normais de revisão dentro da estrutura regulatória 

existente.78  

Há literatura que chega a afirmar que “os efeitos prometidos da privatização de rodovias 

falharam em se materializar” por conta das contínuas renegociações de contratos de concessão 

da América Latina. Na maioria dos países, as renegociações contratuais ocorreram sem haver 

um escrutínio público, facilitando a transferência dos custos para os contribuintes. E, assim: 

Opportunistic renegotiations have been pervasive because of two design flaws 

that are present in all the franchising programs we examined. First, countries 

have followed a "privatize now, regulate later" approach. In Argentina and 

Colombia, the lack of a clear contractual structure led to cost overruns and 

renegotiation of the conditions of the original contract. Moreover, the 

government agency interested in the success of the franchise program was 

 

76 Em suas palavras, “if the specific concession is regulated by an agency distinct from the (local) government 

itself. This happens to be the case for 13.5% of the water concessions and 77.1% of the transport concessions in 

the sample”. GUASCH; LAFFONT; STRAUB, Renegotiation of concession contracts in Latin America: Evidence 

from the water and transport sectors, p. 429. 
77 Ibid., p. 430. 
78 Em suas palavras, “it can be expected that contingencies occurring during the life of the project could be dealt 

with through a normal revision process inside the existing regulatory framework” (Ibid., p. 432. Adicionalmente, 

os autores argumentam que: “Furthermore, the pre-existence of a regulator increases the quality of enforcement 

by better commitment. Moreover, this aspect can be related to the deeper issue of contract incompleteness. It is 

sometimes argued that concession contracts should be made as complete as possible, i.e. trying to include every 

possible contingency to avoid leaving room for ex post renegotiations. 

However, there are limits to this approach. First, in a very complex world, describing infinite contingencies is just 

impossible and so contracts are bound to be incomplete. Second, imperfect enforcement limits the effectiveness of 

these contracts. Finally, complex contracts might be counter-productive if they lack transparency, contain 

contradictory requirements and lend themselves to opportunistic revision claims. These problems favor an 

alternative approach, which relies on short concession specific documents, while general rules regarding 

concessions would be found in laws and the relevant jurisprudence. With this type of contract, previous experience 

in dealing with the design of concessions should have an important role in limiting the risk of later renegotiations, 

and this is precisely what we should expect from a specialized and experienced regulator”. (Ibid., p. 432–433.) 
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usually the same agency that supervised the franchise contracts. Since the 

success of these agencies is often measured by the percentage of the program 

they succeed in building, they tend to be lax in enforcing compliance with 

franchise contracts and are inclined to ease the conditions for franchise 

holders. 79 

No contexto brasileiro, normalmente os contratos de concessão contam com a presença 

de órgãos reguladores – no momento da elaboração do contrato e da renegociação – e também, 

em regra, as renegociações ocorrem por meio de processo com participação de agências 

reguladoras (apenas em casos excepcionais que há discussões em sede arbitral).80 A revisão de 

literatura nos mostrou uma tendência de que, todas as vezes em que houvesse apenas o poder 

concedente e a concessionária elaborando e renegociando contratos, maiores as tendências de 

atitudes oportunistas. Maior é a tendência de que governos posterguem para o mandado 

seguinte, maiores os custos fiscais suportados pela administração pública e maiores os atos de 

corrupção em si. 

 

3 Principais desafios à literatura: nuances importam 

A revisão de literatura apresentada na seção anterior retrata um cenário bastante 

pessimista sobre a relação entre incentivos de atores institucionais (e.g., corrupção, 

oportunismo) sobre a elaboração (i.e., completude de contratos) e execução de contratos de 

concessão (i.e., renegociações). 

O modelo teórico de incentivos apresentado pela literatura parece fazer sentido, já que 

pressupõe a existência de agentes auto interessados que, dentro das limitações impostas pelo 

desenho institucional, buscarão maximizar suas preferências individuais, em detrimento do 

interesse público. Em uma perspectiva abstrata, é razoável pensar em vários mecanismos que 

justifiquem correlações positivas entre renegociações e a presença de corrupção.81 É possível 

imaginar que contratantes tendem a manipular decisões sobre modificações ou adições ao 

 

79 GUASCH; LAFFONT; STRAUB, Renegotiation of concession contracts in Latin America: Evidence from the 

water and transport sectors, p. 433. 
80 A título de exemplo, a PGE-SP divulga os procedimentos arbitrais referentes às concessões estaduais de São 

Paulo: <http://www.pge.sp.gov.br/Portal_PGE/Portal_Arbitragens/paginas/default.asp?TKU=&IDProc=3&>. 

Acesso em 20 out. 2020 
81 Tal como a encontrada por GUASCH; LAFFONT; STRAUB, Renegotiation of concession contracts in Latin 

America: Evidence from the water and transport sectors, p. 429. 

http://www.pge.sp.gov.br/Portal_PGE/Portal_Arbitragens/paginas/default.asp?TKU=&IDProc=3&
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projeto original, que agentes públicos responsáveis pelo projeto podem gerar inadequações 

contratuais que favorecerão as concessionárias ou que subornos possam ser pagos por empresas 

para vencerem a licitação.82 

A dificuldade parece surgir a partir do momento em que se busca analisar empiricamente 

a ocorrência de tais fenômenos. Para além de problemas intrínsecos a estudos sobre corrupção 

(e.g., dificuldade de mensuração de corrupção, como a dificuldade de utilização de índices de 

percepção de corrupção),83 que não são objeto deste trabalho, é possível perceber que algumas 

das premissas utilizadas pela literatura, em suas análises sobre América Latina e sobre o Brasil, 

apresentam problemas. O objetivo desta seção é justamente demonstrar que algumas das 

premissas utilizadas pela literatura são demasiadamente descoladas da realidade brasileira, 

apesar de parte destes trabalhos pretensamente utilizarem em suas amostras países da América 

Latina, incluindo o Brasil. Se as premissas apresentam descolamentos da realidade, os 

resultados encontrados não serão capazes de descrever fenômenos reais. Estas são premissas 

que, isolada e individualmente, não criam obstáculos intransponíveis aos estudos empíricos 

realizados. Mas em conjunto, vários dos resultados encontrados podem não estar de fato 

relacionados às hipóteses que se pretendiam provar nestes estudos. 

Para sistematizar as críticas sobre as premissas utilizadas nesse trabalho, utilizaremos 

como base o trabalho seminal sobre renegociações na América Latina, desenvolvido por Luis 

Guasch.84 Este é um trabalho que tem duas grandes vantagens de ser utilizado como base para 

as críticas: (i) por ser um trabalho seminal, é o fundamento de toda a literatura que 

posteriormente foi desenvolvida sobre o tema e (ii) é um trabalho mais extenso, em formato de 

livro, em que o autor tem maiores possibilidade de desenvolver suas premissas, o que evita que 

façamos argumentos sobre possíveis espantalhos. 

Além disso, o presente trabalho busca dialogar com a literatura econômica internacional 

por duas razões. Primeiro, ela é utilizada muitas vezes de forma acrítica por estudos jurídicos 

 

82 DELLA PORTA, Donatella; VANNUCCI, Alberto. Corrupt exchanges: Empirical themes in the politics 

and political economy of corruption. In: ARTIGO PREPARADO PARA CONFERÊNCIA, 2001, Bielefeld. pp. 

14-20. Apud SØREIDE, Corruption in public procurement. Causes, consequences and cures, p. 16–17. 
83 Para uma discussão aprofundada sobre as formas de mensuração de corrupção, cf. ROSE-ACKERMAN, Susan; 

PALIFKA, Bonnie J, Corruption and government: Causes, consequences, and reform, New York: Cambridge 

University Press, 2016, cap. 1. 
84 GUASCH, Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing it Right. 
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no Brasil85 e por órgãos de controle, como o TCU.86 Segundo, normalmente, na literatura 

brasileira não há maiores aprofundamentos do ponto de vista de análises teóricas ou empíricas 

sobre causas e consequências das renegociações.87 

As renegociações são vistas pela literatura como instrumentos idealmente benéficos aos 

contratos, mas que, na prática, teriam gerado resultados pouco salutares. O argumento teórico 

para as renegociações é de que, como contratos de concessão se prolongam no tempo e há 

problemas de racionalidade limitada em sua elaboração (i.e., custos de transação e falibilidade 

 

85 Cf., por exemplo: “As renegociações podem ser necessárias em vista, de um lado da incompletude de contratos 

(incapacidade de prever todas as situações futuras) e, doutro lado, a necessidade de adequá-los às vicissitudes na 

prestação do serviço. Contudo, como bem já mostrou Guasch, renegociações oportunísticas, iniciadas pelo 

concessionário ou pelo Poder Público, podem ser responsáveis pela espoliação de programas de concessões. Por 

isso, deve ser um objetivo dos contratos de PPP e de concessão comum a eliminação ou, pelo menos, a redução 

das possibilidades de ocorrerem renegociações oportunísticas”. RIBEIRO, Mauricio Portugal; PRADO, Lucas 

Navarro, Comentários à lei de ppp-parceria público-privada: fundamentos econômico-jurídicos, São Paulo: 

Malheiros Editores, 2007, p. 128. 
86 Cf., por exemplo: “Portanto, o direcionamento em prol da eficiência é um denominador comum para as chamadas 

desestatizações. Todavia, conforme discute a doutrina especializada, as constantes renegociações contratuais não 

convergem para esse objetivo: 

‘54. Entretanto, a renegociação pode até indicar comportamentos excessivamente oportunistas por parte dos 

concessionários dos serviços públicos ou do governo. Tal comportamento prejudica a eficiência do processo e a 

prestação do serviço público, porque ocorre apenas entre o governo e o concessionário, sem sujeição às pressões 

competitivas e sociais (GUASCH, 2004). 

55. Por conseguinte, a alta incidência de renegociações prejudica o processo competitivo nos leilões e, geralmente, 

o bem-estar do consumidor e o desempenho do setor objeto da concessão, além de aumentar a oposição pública à 

participação privada no fornecimento de serviços de infraestrutura (GUASCH, 2004). 

56. Portanto, embora seja esperada alguma renegociação, sua alta incidência excede os níveis razoáveis e suscita 

preocupações quanto à validade do modelo de concessão (GUASCH, 2004).’ 

No caso brasileiro, essa prática da ANTT de inclusão de novas obras, em nome da flexibilidade, não levou à 

eficiência dos contratos, a despeito de alguns discursos sobre o tema. Isso ficou claro no âmbito do processo TC 

012.624/2017-9, no qual o Relatório de Auditoria Operacional (ainda não julgado) assinalou relevante problema 

de aumento tarifário e baixa eficiência”. Acórdão 1096/2019, Plenário, Processo 002.469/2018-9, Tribunal de 

Contas, Relator Bruno Dantas, Data da sessão 15/05/2019, fl. 82. 
87 Em geral, a literatura jurídica se limita ao argumento de que as renegociações são necessárias tendo em vista 

que os contratos de renegociação perduram por décadas e é necessário adequá-los à realidade. Ao que parece, isso 

decorre de uma reação da literatura jurídica a uma noção mais tradicional de que não seria possível ocorrer 

renegociações em contratos de concessão, sob o argumento de que: “O problema é saber como se concilia a ideia 

de equilíbrio econômico-financeiro com a ideia de que a execução do serviço, na concessão, se faz por conta e 

risco do concessionário. Note-se que a Lei nº 8.987, ao definir, no art. 2º, incisos II III e IV, a concessão de serviço 

público, a concessão de serviço público precedida de obra pública e a permissão de serviço público, repetiu a ideia 

de que a execução se faz por conta e risco do contratado. Na realidade, tem-se que conciliar duas ideias: de um 

lado, a de que, para o concessionário, a concessão constitui um empreendimento que visa ao lucro, mas que envolve 

determinados riscos; de outro, a de que, para a Administração, o objeto do contrato é um serviço público e, 

portanto, uma atividade que atende às necessidades da coletividade e, por isso mesmo, não pode parar” (DI 

PIETRO, Maria Sylvia, Direito administrativo, 21. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 168–169). Perez, por sua vez, 

entende que a alocação de riscos é essencial, não podendo alocar todos ou nenhum risco ao concessionário 

(PEREZ, Marcos Augusto, O risco no contrato de concessão de serviço público, Belo Horizonte: Editora Fórum, 

2006.). Como este debate não é relevante para fins do presente trabalho, optou-se por analisar apenas a literatura 

econômica sobre renegociação contratual, ao invés de adentrar no debate travado pela literatura jurídica brasileira. 
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de prognoses sobre estados de mundo possíveis), é natural que contratos de concessão sejam 

alterados e renegociados no decorrer de sua execução. É bastante comum encontrar na literatura 

o argumento de que “em princípio, renegociações podem ser instrumentos positivos quando 

direcionados para a incompletude natural dos contratos de concessão”. 88 

Contudo, a literatura segue para afirmar que, como as renegociações são muito 

frequentes, na realidade seriam indícios de comportamentos oportunistas e até mesmo corruptos 

dos agentes envolvidos na gestão e execução destes contratos. Isto é, “apesar de alguma 

renegociação ser desejável, apropriada e esperada, a alta incidência excede os níveis esperados 

e que seriam razoáveis, levantando preocupações sobre a validade dos modelos de concessão”.89  

Haveria um prejuízo social decorrente deste número elevado de renegociações. Como 

renegociações ocorrem apenas entre o licitante vencedor e o poder concedente, esta é uma etapa 

que não está sujeita às pressões competitivas e às regras associadas à licitação. E, se as 

concessionárias sabem que será possível renegociar os contratos, isso influenciaria a própria 

eficiência da licitação. Mais especificamente, a licitação passaria a ser influenciada por dois 

elementos: a avaliação do licitante sobre suas possibilidades de renegociação e sobre a sua 

própria habilidade em renegociar. Haveria uma clara distorção dos objetivos da licitação porque 

o licitante vencedor seria não aquele mais capacitado a prestar o serviço pelo menor custo e 

com maior qualidade, mas sim aquele mais otimista ou mais habilidoso em articular 

renegociações com o poder concedente. 90 

É importante perceber da descrição acima que a literatura apresentada dá um salto entre 

a constatação de que há renegociações em grande número para afirmar que essas renegociações 

seriam negativas e que haveria possíveis consequências nefastas. No meio deste processo, há 

uma série de mecanismos causais implícitos que pretensamente explicariam como fatores 

institucionais, fatores de oportunismos, fatores de corrupção impactariam o desenho de 

contratos e a sua execução. 

 

88 GUASCH, Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing it Right, p. 34–35. 
89 No original: “In principle, renegotiation can be a positive instrument when it addresses the inherently 

incomplete nature of concession contracts. Properly used, renegotiation can enhance welfare. Although some 

renegotiation is desirable, appropriate, and to be expected, this high incidence exceeds expected and reasonable 

levels and raises concerns about the validity of the concession model. It might even indicate excessively 

opportunistic behavior by new operators or by governments.” Ibid. 
90 Ibid. 
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Em síntese, a literatura pressupõe que renegociações contratuais, como ocorrem em 

grande quantidade, são necessariamente ruins para o modelo de concessões. O argumento 

completo se divide em duas etapas: (i) como há um número de renegociações superior ao que 

seria esperado se as renegociações ocorressem apenas em decorrência de uma mudança no 

plano fático e as regras tiveram que se ajustar à nova realidade, essa disparidade entre o número 

esperado e o número real de renegociações seria explicada por uma série de comportamentos 

oportunistas dos atores envolvidos e (ii) com esse número maior de renegociações, haveria uma 

frustração do próprio modelo das concessões. Cada um desses pontos será enfrentado nas 

subseções desta seção. 

Para enfrentar a primeira etapa do argumento, de que há renegociações excessivas e, 

portanto, negativas, abordamos a questão sob três perspectivas. Na subseção 3.1 enfrentaremos 

diretamente o argumento, apontando outros mecanismos que são capazes de influenciar a 

quantidade de renegociações de um contrato de concessão e que, em diversas situações, são até 

melhores do que uma situação em que houvesse desenhos que gerassem menos renegociações; 

ou seja, há boas razões para crer que a quantidade de renegociações encontradas no Brasil pode 

ser decorrente de inúmeros outros fatores que não sejam relacionados a oportunismo ou 

corrupção. Na subseção 3.2, analisamos o ponto mais específico de como a literatura mensura 

a quantidade de renegociações e apresentamos razões pelas quais a forma de mensuração pode 

não ser adequada para medir a realidade dos contratos de concessão. Já na subseção 3.3, 

apresentamos uma hipótese alternativa para a grande quantidade de renegociações, de que há 

certos problemas na modelagem de contratos de concessão que geram contratos que sejam 

menos completos do que a literatura parece pressupor. 

Por fim, enfrentamos o segundo argumento, de que concessionárias apresentariam 

propostas mais baixas na licitação para, em um segundo momento (quando não há pressão 

competitiva), buscarem renegociar e conseguirem condições melhores do que as inicialmente 

pactuadas. Para isso, na subseção 3.4, desenvolvemos o argumento de que, ao menos em 

mercados concentrados, não há assimetrias de informação que justifiquem que uma 

concessionária possa atuar oportunisticamente para apresentar lances mais arrojados no leilão 

tendo a certeza de que conseguiria renegociar os contratos posteriormente. 
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3.1 Renegociações são necessariamente ruins? 

Como dito acima, parte da literatura entende que “apesar de alguma renegociação ser 

desejável, apropriada e esperada, a alta incidência excede os níveis esperados e que seriam 

razoáveis, levantando preocupações sobre a validade dos modelos de concessão”.91 Contudo, 

como se pode perceber na revisão de literatura feita na seção 2, a literatura afirma muito mais 

do que efetivamente foi possível comprovar. Os estudos sobre corrupção conseguem apenas 

demonstrar certas correlações entre, por exemplo, maiores índices de percepção de corrupção e 

maior número de renegociação, presença de agências reguladoras e menor quantidade de 

renegociações etc. 

O problema destes estudos não é que tratam apenas de correlações positivas ou negativas 

entre renegociações e outras variáveis, mas sim que o principal dado utilizado é simplesmente 

o número de renegociações e que algumas de suas premissas demonstraram-se incompatíveis 

com a realidade. Em geral, não há a análise sobre quais foram as causas para aquela 

renegociação; simplesmente assumem que renegociações ocorrem e, se ocorrem em grande 

número, são prejudiciais e geram efeitos negativos. 

Os poucos estudos que se debruçam sobre as causas para as renegociações acabam se 

limitando a categorias mais genéricas descritas em lei como alocações de riscos. Por exemplo, 

Neto et al (2017) descrevem algumas das causas das renegociações estudadas como: mudanças 

no desenho do projeto, modificações nas características do projeto, novos investimentos, 

criação de benefícios pelo governo etc.92 Este é um estudo que já dá um grande passo em termos 

de especificidade em sua análise, mas ainda não é capaz de diferenciar quais seriam as 

renegociações desejáveis das indesejáveis. 

Em entrevistas realizadas com especialistas do setor público e privado, verificamos que 

há vários fatores que podem explicar renegociações que não necessariamente seriam negativos 

 

91 No original: “In principle, renegotiation can be a positive instrument when it addresses the inherently 

incomplete nature of concession contracts. Properly used, renegotiation can enhance welfare. Although some 

renegotiation is desirable, appropriate, and to be expected, this high incidence exceeds expected and reasonable 

levels and raises concerns about the validity of the concession model. It might even indicate excessively 

opportunistic behavior by new operators or by governments.” Ibid. 
92 NETO, Dimas de Castro e Silva; CRUZ, Carlos Oliveira; SARMENTO, Joaquim Miranda, Understanding the 

patterns of PPP renegotiations for infrastructure projects in Latin America: The case of Brazil, Competition and 

Regulation in Network Industries, v. 18, n. 3–4, p. 271–296, 2017, p. 15. 
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para o interesse público. Na realidade, renegociações podem ocorrer em grande número e serem 

saudáveis do ponto de vista institucional, diferentemente do que foi afirmado pela literatura. 

 

3.1.1 O que deve ser incluído na análise de renegociações 

A primeira grande discussão surgida nas entrevistas diz respeito ao conceito de 

renegociações, uma vez que há uma série de mudanças realizadas por meio de aditivos 

contratuais que são neutras do ponto de vista de gerar obrigações entre as partes – ou seja, são 

aditivos que não modificam os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária. 

Um dos exemplos ocorreu com a concessão rota dos coqueiros, em que o primeiro termo aditivo 

alterou o Banco Real pela Caixa Econômica Federal como a instituição da conta garantia.93 

Outro exemplo se refere à troca de alguma informação do contrato como parte da gestão 

contratual, tal qual a mudança da agência reguladora dos serviços, o que pode gerar a celebração 

de termo aditivo para convalidar a mudança, sem que isto represente uma renegociação 

contratual. Estes são exemplos em que evidentemente não houve a alteração do contrato de 

concessão, apesar de ter ocorrido a celebração de termos aditivos. E, mesmo que não haja 

manifestação explícita sobre a inclusão ou não destes casos de aditivos na base de dados 

explorada pela literatura, é razoável supor que a literatura os excluiu, o que parece ter sido o 

caso de Neto et al (2017), em que são apresentadas as causas da renegociação do contrato, tais 

como mudanças no desenho do projeto, mudanças nas características do projeto, trabalho 

adicional, majoração de alíquotas tributárias etc.94 

Nada obstante, as questões mais controvertidas surgem nas hipóteses em que há a 

alteração de valores a serem pagos pela concessionária por meio de reajuste e revisão tarifária. 

Um dos entrevistados apresentou críticas à metodologia utilizada pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU) para a análise de revisões contratuais. A metodologia utilizada pela área técnica 

 

93 Cf. “Resolvem celebrar o Primeiro Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Constituição de Garantia e 

Outras Avenças, a fim de estabelecer o seguinte: I – O item “2” da cláusula 3ª do Contrato de Conta-Garantia 

passará a viger com a seguinte redação: ‘(CLÁUSULA 3ª – DOS INVESTIMENTOS PERMITIDOS) 2. Todos 

os rendimentos e ganhos originados nos Investimentos Permitidos que excederem os Recursos Garantidores 

(“Recursos Excedentes”), deverão ser transferidos pelo Agente Fiduciário para a conta (...), de titularidade do 

Estado de Pernambuco (...)’”. 
94 NETO; CRUZ; SARMENTO, Understanding the patterns of PPP renegotiations for infrastructure projects in 

Latin America: The case of Brazil, p. 15. 
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do TCU evolve a projeção da tarifa considerando apenas a correção por meio do IPCA, intuindo 

que a diferença entre a tarifa real e a tarifa projetada decorreria unicamente de renegociações 

de contratos. Nesse sentido: 

61. Conhecidos tais riscos, mostra-se alarmante o generalizado aumento das 

tarifas de pedágio acima da inflação em decorrência da inclusão de 

investimentos não previstos inicialmente nos editais e contratos, mesmo após 

verificado pela própria autarquia reguladora o alto nível de inexecução dos 

investimentos inicialmente pactuados, como descrito no Acórdão 1.174/2018-

TCU-Plenário. 

62. A Tabela 1 a seguir apresenta, por Etapa do Procrofe, as médias das atuais 

tarifas de pedágios e as médias dos valores das tarifas iniciais se fossem 

atualizadas apenas pelo Índice de Reajuste Tarifário (IRT), utilizado para 

atualização da tarifa ordinária, refletindo o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), ou seja, caso não houvesse alterações nos Programa de 

Exploração Rodoviária (PER): 

 

63. Observa-se que a tarifa efetivamente praticada é sempre superior à que 

seria cobrada se não houvesse renegociações, e o distanciamento proporcional 

entre elas tende a ser maior nas concessões mais antigas, as quais, em geral, 

tiveram mais renegociações”.95 

Com base neste trecho, é possível verificar que, para a área técnica do TCU, qualquer 

variação tarifária para além daquela decorrente unicamente da inflação e reajustada pelo IPCA 

seria considerada uma renegociação. Porém, essa caracterização não leva em consideração que 

há em alguns contratos de concessão mecanismos automáticos de reequilíbrio, que foram uma 

inovação trazida nos contratos da 3ª Etapa das concessões federais. Este é o caso do “desconto 

ou acréscimo de reequilíbrio” (Fator D), que gera efeitos tarifários decorrentes do atraso ou 

inexecução dos serviços e obras pela concessionária. Trata-se de mecanismo que, por decorrer 

de fórmulas pré-ajustadas no próprio contrato de concessão, não devem ser incluídos como 

 

95 Acórdão 1096/2019, Plenário, Processo 002.469/2018-9, Tribunal de Contas, Relator Bruno Dantas, Data da 

sessão 15/05/2019, fls. 82-83. 
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renegociações contratuais. A título exemplificativo, o Contrato de Concessão da BR-163 

apresenta as seguintes formas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro: 

22.4.2. A forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

dependerá do evento ensejador do desequilíbrio: 

(i) na hipótese de atraso ou inexecução dos serviços e obras, dos Escopos, 

Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos da Frente de Recuperação 

e Manutenção e da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de 

Nível de Serviço, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se dará 

por meio da aplicação automática do Desconto de Reequilíbrio, nos termos da 

subcláusula 22.6, sendo que a hipótese de antecipação da entrega das Obras 

de Ampliação de Capacidade poderá ensejar o Acréscimo de Reequilíbrio, 

tudo conforme a metodologia de aplicação do Fator D; 

(ii) o reequilíbrio se dará pela aplicação do Fator C, na hipótese de evento que 

ensejar impacto exclusivamente na receita ou verba da Concessionária, 

conforme hipóteses previstas nos termos do item 1.2 do Anexo 6, bem como 

aquelas assim consideradas pela ANTT ou em regulamentação própria; 

(iii) em quaisquer outras hipóteses, que não as previstas nos itens (i) e (ii) 

acima, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se dará por meio 

da elaboração de Fluxo de Caixa Marginal, nos termos de regulamentação 

específica. 

Estas inovações trazidas nos contratos da 3ª Etapa das concessões federais “tiveram o 

propósito de prever soluções de reequilíbrio automáticas para as contingências que se mostram 

prováveis ao longo do horizonte do contrato”, de modo a substituir, “para fins de reequilíbrio 

econômico-financeiro, a utilização de instrumentos elaborados pela concessionária e sequer 

fazem referência ao plano de negócios, não havendo, portanto, a previsão de seu uso para 

qualquer fim”.96 Assim, conforme apontado pela literatura, a ANTT buscou desenvolver: 

(...) para os últimos contratos de concessão de rodovias, estratégias para 

viabilizar a gestão do contrato sem o plano de negócios, tais como: 

a) minimização das necessidades de reequilíbrio: por exemplo, a previsão 

contratual de um “estoque de melhorias”, ou seja, uma quantidade de 

passarelas, trevos e vias marginais a serem implantados a qualquer tempo e 

em qualquer lugar, a ser definido pela ANTT, sem ensejar pedidos de 

reequilíbrio por parte da concessionária; 

b) automatização do reequilíbrio: a previsão contratual do desconto e/ou do 

acréscimo de reequilíbrio (Fator D), que consistem em diversos percentuais a 

 

96 VIANA, Felipe Benedito; SOUZA, Henrique Carvalho de; BRANDÃO, Renan, A utilização de plano de 

negócios como ferramenta de reequilíbrio econômico-financeiro em contratos de concessão de rodovias, 2016, 

p. 175. 
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serem aplicados na tarifa para antecipações – acréscimo de tarifa – e atrasos, 

inexecuções ou obras em desacordo com o parâmetro de desempenho – 

redução de tarifas; e 

c) criação de ferramenta simples para tratar de eventos de reequilíbrio 

recorrentes de baixo impacto, tais como alterações de impostos, utilização de 

verbas, arredondamentos de tarifa etc., que consiste em uma espécie de conta 

gráfica que ajusta na tarifa, a cada ano, os impactos positivos e negativos de 

cada um desses eventos (Fator C).97 

Pela definição acima, parece claro que o Fator D é um mecanismo automático de 

alteração tarifária e que, portanto, não deve ser enquadrado como renegociação contratual. 

Sendo um mecanismo automático, também decorre que as condições do contrato não são 

modificadas no decorrer de sua execução e que, portanto, não há razões para considerá-lo um 

mecanismo que possa gerar os possíveis oportunismos apresentados pela literatura 

internacional. 

 

3.1.2 Três categorias sobre renegociações em sentido amplo 

Superada a primeira discussão, é possível excluir do conceito de renegociação tanto as 

alterações contratuais que sejam neutras do ponto de vista da atribuição de direitos (e.g., 

alterações de informações no contrato) e obrigações contratuais quanto os mecanismos 

automáticos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro (e.g., Fator D). 

De acordo com um dos entrevistados, é indubitável que a renegociação traz riscos de 

captura, de corrupção e oportunismos, mas também é certo que se trata de um mecanismo 

imprescindível. Os problemas não são a renegociação em si, mas a sua utilização de forma 

oportunista. 

Neste sentido, há três situações diferentes que não podem ser tratadas como 

“renegociações” de forma genérica, dado serem situações com premissas, consequências e 

ferramentas distintas: (i) reequilíbrio por fator de risco (risco stricto sensu, um evento futuro e 

incerto alheio ao controle das partes e que gera efeitos sobre aquele contrato) – que chamaremos 

de reequilíbrio por materialização de riscos, (ii)  alteração contratual de iniciativa de uma das 

 

97 Ibid., p. 175–176. 
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partes, mas que ocorra conforme parâmetros ou procedimentos previamente definidos no 

contrato (reequilíbrio por alteração de escopo) e (iii) necessidade de completa reformulação 

do contrato de concessão no caso em que a execução do contrato nos termos previamente 

pactuados não é desejada pelo poder concedente nem pelo concessionário.98 

Os casos de reequilíbrios por materialização de riscos (situação i) e de reequilíbrio por 

alteração de escopo (situação ii) são situações enquadradas no conceito de renegociação 

adotado pela literatura internacional, que define renegociação de contratos de concessão como 

“a mudança nos termos e condições do contrato original, em oposição a ajustes no pagamento 

(ou tarifas) que decorrem de mecanismos definidos no próprio contrato”.99 Mais 

especificamente, as renegociações ocorreriam todas as vezes em que o contrato original ou o 

equilíbrio econômico-financeiro fosse significativamente alterado por razões que não 

decorressem da alocação de riscos prevista no contrato. Assim, por exemplo, reajustes de tarifa 

e revisões periódicas previstas no contrato para compensar contingências (como 

desvalorizações significativas) promoveriam a alteração das tarifas, mas não seriam 

caracterizadas como renegociações contratuais.100 Portanto, de acordo com esta definição, a 

renegociação de contratos ocorre toda vez que houver uma alteração do contrato original 

significativa (i.e., na matriz de riscos, nas condições do contrato ou em seu escopo) e que não 

esteja prevista originalmente no próprio contrato. 

A classificação dada por Luís Guasch (conforme Tabela 1Tabela 3 abaixo) ajuda a 

demonstrar que a literatura internacional, apesar de reconhecer dois grupos diferentes de 

renegociações, os trata de forma conjunta. De acordo com tal definição, as renegociações 

 

98 Esta é uma classificação que foi discutida mais profundamente com um dos entrevistados e validada por outros. 
99 No original, “a change in the original contractual terms and conditions, as opposed to an adjustment in the 

payments (or tariffs) that takes place under a mechanism defined in the contract”. GUASCH et al, The 

Renegotiation of PPP Contracts: An Overview of its Recent Evolution in Latin America, p. 9. 

100 Nas palavras de Guasch: “Renegotiation occurs when the original contract and financial impact of a concession 

contract is significantly altered and such changes were not the result of contingencies spelled out in the contract. 

For example, stated and standard tariff adjustments resulting from inflation or other stated drivers do not count as 

renegotiation. Nor do periodic tariff reviews stipulated in a contract, or contingencies (such as significant 

devaluations) in a contract that induces tariff changes. Only when substantial departures from the original contract 

occurred and the contract is amended can one say that a renegotiation took place”. (GUASCH, Granting and 

Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing it Right, p. 34.) 
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podem ocorrer quando (i) há uma mudança na matriz de riscos e/ou nas condições do contrato; 

ou quando (ii) há uma modificação no escopo do projeto (se isso não for regulado no contrato). 

 

Tabela 3 - Definição de renegociação e exemplos101 

Renegociação ocorre quando: Exemplos: 

i) há uma mudança na matriz de riscos 

e/ou nas condições do contrato; ou 

• Redução no nível de serviços (aeroportos, de IATA A para B). 

• Adiamento ou postergação de investimentos por inúmeros anos. 

• Extensão do prazo contratual. 

• Redução de garantias (obrigações financeiras). 

• Aumento de garantias do governo (de pagar os financiadores). 

• Atrasos na redução de tarifas. 

• Redução dos patamares de equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato etc. 

ii) há uma modificação no escopo do 

projeto (se isso não for regulado no 

contrato). 

• Governo solicita novos investimentos. 

• Redução nas taxas para o governo. 

• Evitar que o operador declare falência. 

• Modificações no escopo contratual etc. 

Renegociação não ocorre quando: • Tarifas são ajustadas de acordo com a fórmula paramétrica prevista 

no contrato ou indexada pela inflação (ou por outro índice). 

• Gatilhos contratuais são ativados e eventuais investimentos se 

tornam mandatórios. 

• Pagamentos aos financiadores caso esteja previsto no contrato etc. 

• Correções de erros no contrato, que não criem obrigações, 

compromissos ou contingências (erros de digitação, contradições 

que afetem a implementação do contrato etc.). 

 

Esta divisão realizada por Luís Guasch parece ser inspirada na metodologia de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro que foi adotado no Programa de PPP do 

Reino Unido, em que seria possível distinguir as compensações financeiras e as remarcações 

 

101 GUASCH et al, The Renegotiation of PPP Contracts: An Overview of its Recent Evolution in Latin America, 

p. 9. 
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financeiras.102 Os riscos decorrentes da matriz de riscos gerariam a compensação financeira, 

que “é a forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro que se presta a garantir 

que as partes sejam indenizadas quando sofrerem as consequências da ocorrência de sinistros, 

cujo risco é a atribuído pelo contrato a outra parte”.103 Já as remarcações financeiras se referem 

ao caso em que “se faz acréscimos ou supressões no objeto do contrato ou quando algumas das 

suas condições essenciais são alteradas de modo a requerer um procedimento de avaliação dos 

impactos de tal acréscimo, supressão ou alteração nas condições financeiras do contrato”.104 

Apesar de a nomenclatura acima não ser utilizada no Brasil, o reequilíbrio econômico-

financeiro no Brasil também envolve dois conjuntos de hipóteses: (i) riscos alocados a uma das 

partes, mas que afete a outra parte negativamente e (ii) inclusão de novos investimentos ou 

alteração do escopo contratual.105 Portanto, esta divisão em dois tipos de compensações 

financeiras – divisão de reequilíbrios em decorrência da materialização de riscos e de alteração 

de escopo – parece ser consolidada na literatura nacional e internacional. 

 

3.1.2.1 Reequilíbrios por materialização de riscos 

Em primeiro lugar, há os reequilíbrios por materialização de riscos, sobre os quais os 

entrevistados se manifestaram de forma uníssona no sentido de que seu objetivo é garantir o 

cumprimento do contrato tal qual foi celebrado. Quando há a ocorrência de um evento de risco, 

existe uma obrigação contratual de a parte, a qual o risco foi contratualmente alocado, lidar com 

os efeitos de sua materialização. Por exemplo, em um caso de risco de alteração tributária 

alocado ao poder concedente: caso esse risco venha a se materializar e impactar a 

concessionária, deverá ocorrer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 

 

102 RIBEIRO, Mauricio Portugal, Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos, São Paulo: 

Editora Atlas SA, 2011, cap. III.5. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Nas palavras de Ribeiro, “O instituto do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos abrange 

basicamente dois tipos de compensações financeiras entre as partes: 

a) A compensação financeira pela ocorrência de eventos que são risco de uma das partes, mas que afete 

negativamente a outra parte; 

b) A compensação financeira pela inclusão de novos investimentos no contrato ou por mudanças no seu escopo.”. 

RIBEIRO, Mauricio Portugal, Erros e acertos no uso do plano de negócios e da metodologia do fluxo de caixa 

marginal, PortugalRibeiro, disponível em: <http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/erros-e-

acertos-versao-4.pdf>, acesso em: 3 maio 2020, p. 7. 
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Já em um caso de risco de demanda alocado integralmente à concessionária, caso este risco 

venha a se materializar e prejudicar as receitas da concessionária, o risco impactou aquela parte 

a qual estava alocado, de modo que não há reequilíbrio a ser efetivado. Estes são eventos em 

que não há uma manifestação de vontade superveniente, dado que a manifestação de vontade 

se deu na assinatura do contrato, com o estabelecimento da matriz de riscos e do procedimento 

de reequilíbrio. 

Os mecanismos de reequilíbrio por materialização de riscos são imprescindíveis para os 

contratos de concessão. Caso as cláusulas de alocação de riscos e de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato estejam formuladas adequadamente, a ocorrência de um 

evento de desequilíbrio e a consequente recomposição é um sinal de que se trata de um contrato 

saudável. Isso porque o contrato conseguiu prever o risco, alocando-o a uma das partes, e 

quando houve sua materialização, verificou-se, por exemplo, que se tratava de risco assumido 

pelo Estado, que recompôs o equilíbrio com base em um critério pré-estabelecido, apto a 

neutralizar aquele impacto. 

De acordo com o entrevistado, é justamente nesses casos de alocações claras de risco 

que os possíveis licitantes terão segurança para apresentarem propostas agressivas na licitação, 

não porque retirariam seu lucro inicial para tentar recuperá-lo em um momento futuro por 

renegociações oportunistas (como supõe a literatura internacional), mas porque o licitante 

verifica que não vai assumir riscos para além daqueles estabelecidos no contrato, estando 

protegido por um critério claro, que será respeitado. Portanto, em um ambiente em que os riscos 

são claros, o licitante apenas precificará em sua proposta os riscos que foram expressamente 

alocados a ele e não aqueles riscos que, em um ambiente de incerteza, poderia ser chamado a 

assumir no decorrer da execução do contrato. Muitas vezes o efeito é exatamente o oposto 

daquele previsto pela literatura internacional: um contrato que se altere muito é um contrato 

que muitas vezes cumpre melhor sua função de se alterar quando necessário, nas situações em 

que o próprio contrato previu que seria alterado. 

As controvérsias surgem quanto aos mecanismos de apuração adequados para 

neutralizar o impacto do evento de desequilíbrio. Isso principalmente quando se usa um 

mecanismo inadequado de precificação ou mensuração, gerando um reequilíbrio abaixo ou 

acima do desequilíbrio real, mudando as bases do contrato. 
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Uma situação em que o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro foi reconhecido às 

concessionárias, mas cuja forma de cálculo do desequilíbrio é controvertida, ocorreu com o 

caso da alteração do limite de peso bruto por eixo. Desde 2007, estava vigente a vigente a 

Resolução nº 258/2007 do CONTRAN – que fora editada com base no art. 99, §1º e 2º e no art. 

323 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97)106 – e que estabelecia, em seu art. 5º, o 

limite de tolerância máxima de pesagem de 5%.107 Contudo, essa regra foi alterada pela Lei 

13.103/15, que aumentou para 10% a tolerância do limite de peso bruto por eixo,108 que foi 

incorporada à regulamentação do CONTRAN, por meio da Resolução 526/15, que alterou o 

art. 5º da Resolução CONTRAN 258/2017.109 Esta foi uma alteração que gerou impactos sobre 

uma série de contratos de concessão que tinham sido celebrados entre 2007 e 2015, época em 

que vigia o limite de 5% de peso bruto por eixo, gerando uma série de pedidos de reequilíbrio 

econômico-financeiro em favor das concessionárias de rodovias. 

A ANTT reconheceu o desequilíbrio, por se tratar de alteração legislativa superveniente, 

risco que é alocado ao poder concedente pelos contratos de concessão e pela lei de 

 

106 Lei 9.503/97: “Art. 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem 

aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. 

§ 1º O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal, na 

forma estabelecida pelo CONTRAN. 

§ 2º Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos 

à superfície das vias, quando aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN.  

Art. 323. O CONTRAN, em cento e oitenta dias, fixará a metodologia de aferição de peso de veículos, 

estabelecendo percentuais de tolerância, sendo durante este período suspensa a vigência das penalidades previstas 

no inciso V do art. 231, aplicando-se a penalidade de vinte UFIR por duzentos quilogramas ou fração de excesso. 

Parágrafo único. Os limites de tolerância a que se refere este artigo, até a sua fixação pelo CONTRAN, são aqueles 

estabelecidos pela Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985.”. 
107 “Art. 5º. Na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária será admitida à tolerância máxima de 5% 

(cinco por cento) sobre os limites de pesos regulamentares, para suprir a incerteza de medição do equipamento, 

conforme legislação metrológica.” 
108 “Art. 16.  O art. 1º da Lei no 7.408, de 25 de novembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 

1º. Fica permitida, na pesagem de veículos de transporte de carga e de passageiros, a tolerância máxima de: I - 5% 

(cinco por cento) sobre os limites de peso bruto total; II - 10% (dez por cento) sobre os limites de peso bruto 

transmitido por eixo de veículos à superfície das vias públicas. Parágrafo único.  Os limites de peso bruto não se 

aplicam aos locais não abrangidos pelo disposto no art. 2o da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código 

de Trânsito Brasileiro, incluindo-se as vias particulares sem acesso à circulação pública’”. 
109 “Art.4º O artigo 5º da Resolução nº 258, de 30 de novembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:  

I – Artigo 5º: ‘Art. 5º Na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária serão admitidas as seguintes 

tolerâncias: (...) II – 10% (dez por cento) sobre os limites de peso regulamentares por eixo de veículos transmitidos 

à superfície das vias públicas’”. 
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concessões.110-111 Da mesma forma, o TCU reconheceu o impacto causado pela alteração do 

limite do peso bruto por eixo, estabelecendo que a ANTT deveria elaborar metodologia 

adequada para a recomposição do desequilíbrio.112 Atualmente, a divergência é sobre a 

adequação da metodologia utilizada pela ANTT para recompor o impacto causado na 

concessão. 

Outra situação em que, embora haja concordância sobre o evento de desequilíbrio, há 

controvérsia sobre o valor do desequilíbrio ocorreu com o caso da cobrança por eixos 

suspensos. Em junho de 2013, em decorrência das manifestações contra o aumento de tarifas 

de transporte público, o Estado de São Paulo optou por não repassar aos usuários das rodovias 

concedidas os reajustes tarifários que estavam previstos contratualmente. A não ocorrência dos 

reajustes gerou desequilíbrios contratuais, cuja recomposição se deu, dentre outras medidas, 

pela possibilidade de cobrança de tarifa de pedágio dos eixos suspensos de veículos 

comerciais.113 

 

110 Na nota técnica NT 016/2016, a ANTT entendeu que “219. Pelo Contrato, depreende-se que a Concessionária, 

no mérito, faz jus ao direito de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, devido a criação da 

Lei dos Caminhoneiros. 220. Destaca-se que o incremento de peso por eixo impacta nos serviços de recuperação, 

manutenção, conservação de pavimento e melhorias, uma vez que em função do maior desgaste, há a necessidade 

de elaboração de projetos com dimensionamento de pavimento de maior robustez” 
111 Art. 9º, §1º, Lei 8987/95: “§ 3o Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de 

quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará 

a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso”. 
112 Ver Instrução Técnica TCU nº 014.618/2015: “A Lei 13.103/15 trouxe duas possíveis implicações às 

concessões. A primeira foi introduzida no art. 16, que aumenta as margens de tolerância do preso bruto total e por 

eixo. O impacto dessa medida nas despesas das concessionárias é óbvio, eis que o aumento do peso permitido dos 

veículos de carga diminui a vida útil do pavimento, o que exigiria das concessionárias maiores aportes de recursos 

na manutenção das vias.” Na parte das considerações finais da nota técnica, o TCU entendeu que: “24. (...) o estudo 

seja aprofundado pela ANTT, analisando de forma mais criteriosa, a fim de chegar o mais próximo possível do 

custo real incorrido pelas Concessionárias.” (grifos nossos). 

  Esse documento também reconhece o direito ao reequilíbrio, conforme consta em seu parágrafo 5º: 

“Considerando que, da matriz de risco dos Contratos de Concessão, depreende-se que as Concessionárias, no 

mérito, fazem jus ao direito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro no Contrato de Concessão, 

devido à entrada em vigor da Lei dos Caminhoneiros.” 
113 Resolução SLT nº 04/2013 : “Considerando: (...) h) que a ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, em sua deliberação de 24-06-2013, sugeriu ao Poder Concedente 

medidas com o propósito de mitigar os efeitos econômico-financeiros do reajuste das tarifas de pedágio (...). 

Resolve: Art. 1º Para efeitos de aplicação da Tabela 2 – “FATOR MULTIPLICADOR POR CATEGORIA DE 

VEÍCULO” constante da Resolução ST-18, de 01/07/97, modificada pela Resolução ST-25, de 29/08/97, serão 

considerados, para fins de cobrança da tarifa de pedágio todos os eixos de veículos comerciais, inclusive os que 

não estejam em contado com a pista no momento de passagem do veículo pelo conjunto de sensores utilizados nas 

praças de pedágio e nos pórticos do projeto Ponto a Ponto”. 
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Na sequência, agência reguladora de transportes de São Paulo instaurou processos para 

apurar a taxa de caminhões com três ou mais eixos que passam nas praças de pedágio com eixos 

suspensos, para verificar se o método de recomposição (cobrança de eixos suspensos) era 

adequado a compensar o desequilíbrio (ocorrido com o não reajuste).114 A partir desse 

momento, começou intensa discussão sobre a forma de cálculo dos ganhos da concessionária 

com a cobrança de eixos suspensos. 

Por um lado, as concessionárias passaram a alegar que, como a agência permitiu a 

cobrança por eixo suspenso, o valor que a concessionária teria obtido seria o número de eixos 

suspensos que cobrou no pedágio. Por outro lado, a agência reguladora entende que esse 

argumento é uma simplificação da realidade, uma vez que, antes de ser permitida a cobrança 

do eixo suspenso, como os caminhões pagavam pedágio apenas sobre os eixos em contato com 

o solo, eles tinham incentivos para levantar os eixos para além do que seria o ideal para aquele 

caminhão e aquela carga; e, com a permissão da cobrança dos eixos suspensos, como os 

caminhões são cobrados por todos os seus eixos, eles passaram a deixar todos os eixos 

abaixados, o que faz com que haja uma melhor distribuição de peso e menor desgaste do próprio 

caminhão. Com isso, o argumento da agência é de que a forma correta de mensuração não é 

simplesmente verificar hoje quais são os caminhões que estão com eixos suspensos (e esse valor 

seria equivalente ao ganho da concessionária), dado que a tendência atual é que os caminhões 

se desloquem com todos os eixos abaixados; se simplesmente for comparar quantos eixos eram 

suspensos antes e agora, isso não irá captar o ganho da concessionária. Esta é uma discussão 

que está gerando pleitos judiciais e arbitrais, ainda não solucionados. 

 

3.1.2.2 Reequilíbrios por alteração de escopo 

Em segundo lugar, há os reequilíbrios por alteração de escopo, que surgem do fato de 

que os contratos de concessão permitem ao poder concedente incorporar novas obras (e.g., 

passarelas, marginais etc.) até determinado limite e dentro de parâmetros previamente 

estabelecidos no contrato. A possibilidade de inclusão de novos investimentos é amplamente 

 

114 Ver, por exemplo, Processo Administrativo nº 015.546/2013, intitulado “estudo para identificar qual é a taxa 

de caminhões com 03 ou mais eixos que passam nas praças de pedágio com eixo suspenso”. 
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reconhecida pela doutrina, por ser “inerente à concepção de uma concessão de serviço público 

que se atribua à concessionária a responsabilidade pela execução dos novos investimentos que 

se fizerem necessários para a adequada prestação do serviço público”. 115 

Evidentemente que há limites apresentados pela doutrina, tais como a necessidade de 

não descaracterização absoluta do objeto original do contrato e a necessidade de análise da 

vantagem da inclusão do investimento se comparada à contratação de terceiros diretamente pelo 

poder concedente. 116 É importante notar que há vantagens e desvantagens inerentes à inclusão 

de novos investimentos na concessão. Por um lado, a atribuição de novos investimentos ao 

concessionário traz para o contrato de concessão riscos que são inerentes às obras públicas (e.g., 

possíveis atrasos, necessidade de alteração do preço etc.) e também “caso o investimento 

contratado pelo poder concedente ocasione, durante a sua execução, redução e receitas ou 

aumento de custos à concessionária”, isso geraria discussões adicionais sobre “potenciais 

desequilíbrios econômico-financeiros do próprio contrato de concessão”.117 Por outro lado, há 

vantagens, na medida em que a poderão ser feitos com mais eficiência, dado que a 

concessionária é capaz de compatibilizar as obras e a prestação dos serviços e também pelo fato 

de que a concessionária terá incentivos para realizar obras de qualidade adequada, já que ela 

será responsável por operar a infraestrutura posteriormente.118 

 

115 ALVES, Lucas Leite; NUNES, Thiago Mesquita, Investimentos Adicionais em Concessões e Parcerias Público-

Privadas, Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, v. 89, n. Parcerias Público-Privadas Vol. II, 

p. 65–88, , p. 77. 
116 Nesse sentido, Alves e Nunes (2019): “Em resumo, a partir de tais considerações doutrinárias e dos precedentes 

jurídicos estabelecidos pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, podem ser arroladas as seguintes diretrizes 

aplicáveis às alterações em contratos de concessão de serviços públicos: (i) o princípio da mutabilidade dos 

contratos administrativos, incidente com ainda maior rigor aos contratos de longo prazo, legitima a alteração 

unilateral, ou bilateral, do objeto contratual ou das condições de execução do contrato, em defesa do interesse 

público, desde que respeitados determinados limites; (ii) as alterações de objeto contratual não podem assumir 

vulto, ou contemplar escopo, que implique absoluta descaracterização ou desnaturação do objeto original do 

contrato, alterando-se a sua essência, especialmente em situações nas quais se verificar que o objeto que se pretende 

inserir no contrato vigente pudesse ser objeto de licitação autônoma, com viabilidade econômica de exploração 

isolada; (iii) a inserção, em contrato de concessão de serviço público, de objeto contratual originalmente não 

previsto, depende da constatação técnica de que o aditamento proposto constitui a solução que melhor atende ao 

interesse público, seja em razão da impossibilidade de licitação isolada do objeto acrescido, seja em face da 

inconveniência de manter-se o objeto a cargo do poder concedente; (iv) não são aplicáveis aos contratos de 

concessão de serviço público os limites de alteração quantitativa previstos no artigo 65, § 1o, da Lei federal no 

8.666/93; (v) deve ser realizada uma análise técnica da vantagem da contratação para a Administração Pública”. 

(Ibid., p. 76–77.) 
117 Ibid., p. 81–82. 
118 Ibid., p. 82–83. 
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Caso o poder público entenda que o acréscimo de novos investimentos é adequado em 

determinado contexto fático, será necessário o reequilíbrio por alteração de escopo. Neste caso 

há a ampliação do escopo daquele contrato, mas com base em parâmetros pré-estabelecidos e, 

como se trata de um procedimento estabelecido no contrato, não se está criando uma condição 

nova que não fora pensada na licitação. Era algo que estava previsto no edital e que, portanto, 

todos os licitantes sabiam que poderia vir a ocorrer, dentro dos procedimentos estabelecidos, 

com o critério de precificação estabelecido. Então, por mais que exista uma manifestação de 

vontade do poder concedente em ampliar o escopo do contrato, as bases negociais já estão 

estabelecidas.119 

Esta é uma situação em que, de acordo com o entrevistado, a margem de desvio é muito 

menor. Isso porque há um critério estabelecido – que pode eventualmente ser questionado –, 

mas não haverá ampla liberdade de negociação entre a concessionária e o poder concedente, 

situação na qual seria mais provável a ocorrência de oportunismos e corrupção. Todo o esforço 

se torna modelar um contrato de concessão com critérios adequados. 

Haverá, nesses casos, discussões sobre a precificação dos novos investimentos. Pode-se 

discordar do critério, mas ele está pré-estabelecido no contrato. Por exemplo, as novas 

concessões de rodovias do estado de São Paulo têm estabelecido que para a inclusão de novas 

obras será utilizada a Tabela Sicro, sobre a qual será aplicado um deságio médio obtidos nas 

licitações realizadas no setor nos últimos doze meses e também será aplicado um adicional de 

prêmio de risco equivalente ao risco assumido pela concessionária (dado que esta é um risco 

que não é assumido pelo contratado de uma obra pública).120 

 

3.1.2.3 Completa reformulação do contrato 

Em terceiro lugar, há a completa reformulação do contrato de concessão nos casos em 

que a execução do contrato, nos termos previamente pactuados, não é desejada nem pelo poder 

concedente nem pelo concessionário. Trata-se de situação na qual os pactuantes deverão buscar 

 

119 Ibid., p. 77. 
120 Ver, por exemplo, Cláusula 22.5, do Contrato de Concessão da Rodovia Piracicaba-Panorama (PiPa), 

recentemente licitada pelo governo do Estado de São Paulo. 
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rever completamente as premissas contratuais, o que envolve uma manifestação de vontade 

bilateral e que não está fundada em procedimentos e condições estabelecidas no próprio 

contrato. Há ampla liberdade para alterações do contrato e, por isso, deve ocorrer apenas em 

casos excepcionais. No estado de São Paulo, há dois exemplos desse fenômeno. 

O primeiro exemplo ocorreu com a Linha 6 do Metrô de São Paulo, que é o maior 

contrato de Parceria Público Privada121 já assinado na América Latina, com 15 bilhões de 

investimento. De acordo com o contrato, a concessionária conduziria as desapropriações, 

realizaria o projeto, implantaria a infraestrutura e operaria o serviço. O consórcio vencedor da 

licitação (Move SP) era composto por Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC, com o contrato se 

iniciando em 2014. Em 2016, às vésperas de assinar o financiamento de longo prazo com o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), houve a deflagração da 

Operação Lava Jato, revelando o envolvimento das empresas em esquemas de corrupção. Com 

isso, o BNDES recusou o financiamento de longo prazo enquanto as empresas estivessem com 

notas de crédito em baixo grau de classificação de risco, por conta do “risco reputacional” e do 

risco de crédito (i.e., incerteza se teriam capacidade de pagar o empréstimo). 122 Além disso, o 

BNDES também não aprovou o financiamento “já que a MOVE deveria ser controlada por 

empresas sem envolvimento na operação e as garantias deveriam ser totalmente ligadas a sócios 

que não estivessem sendo investigados”.123 

Com a não obtenção do financiamento, as obras da Linha 6 ficaram totalmente 

paralisadas, sendo que, na opinião do poder concedente, o risco de financiamento124 e o risco 

de alteração de condições macroeconômicas125 eram alocados à concessionária. Se tratava, 

 

121 Nos termos do art. 2º, §1º, Lei 11.079/2004: “§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos 

ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à 

tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado”. 
122 Consórcio da Linha 6-Laranja do Metrô de SP não pode receber financiamento – Agência Infra; MEIER, 

Ricardo, Entenda os bastidores da transferência da Linha 6-Laranja entre Move São Paulo e Acciona, Metrô 

CPTM, disponível em: <https://www.metrocptm.com.br/entenda-os-bastidores-da-transferencia-da-linha-6-

laranja-entre-move-sao-paulo-e-acciona/>, acesso em: 26 dez. 2020. 
123 MEIER, Entenda os bastidores da transferência da Linha 6-Laranja entre Move São Paulo e Acciona. 
124 Cláusula 16.1: “16.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos 

financiamentos necessários ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela CONCESSÃO, de modo a 

cumprir, cabal e tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste CONTRATO”. 
125 Cláusula 20.4.5: “20.4 Constituem, dentre outros, RISCOS ECONÔMICO-FINANCEIROS assumidos pela 

CONCESSIONÁRIA: (...) 20.4.5 alteração do cenário macroeconômico ou aumento de custo de capital e variação 

das taxas de câmbio”. 



58 

 

 

 

portanto, de uma situação em que houve a materialização de riscos que eram alocados à própria 

concessionária e que gerou o não cumprimento de obrigações contratuais pela concessionária, 

razão pela qual o Estado iniciou o processo de declaração de caducidade. 

Contudo, era uma situação complexa porque havia poços nos quais tinham iniciado a 

escavação, mas não estavam concretados (ou seja, eram poços instáveis), havia a estabilização 

de canteiros, serviços de bombeamento por conta dos lençóis freáticos e diversos serviços que 

não poderiam parar; havia também discussões sobre a reversibilidade de bens em nome de 

terceiros que eram transitórios durante a obra, mas que evidentemente eram importantes para a 

conclusão das obras (e.g., “tatuzão”). Portanto, a declaração da caducidade da concessão geraria 

impactos indesejados. 

Assim, o Estado de São Paulo passou a auxiliar a concessionária a buscar um comprador 

que tivesse condição de financiamento e que não estivesse sendo investigado pela Operação 

Lava Jato, de modo que assim solucionaria a razão do impedimento de obtenção do 

financiamento de longo prazo pelo BNDES. Mas ainda assim o tempo da concessão estava 

fluindo, sem que fosse possível haver um reequilíbrio no futuro (dado que se tratava de risco 

atribuído à concessionária) e, com isso, o contrato de concessão passou a se tornar inviável 

inclusive para um novo comprador – haja vista que o tempo restante da concessão não seria 

suficiente para a amortização dos investimentos. 

Então, a solução encontrada pelo Estado de São Paulo foi a busca de uma completa 

renegociação do contrato – isto é, fora de parâmetros pré-estabelecidos contratualmente –, por 

meio de acordo segundo o qual, caso houvesse a cessão do contrato, o Estado “devolveria” o 

prazo de concessão, reiniciando-o. Se tratava de situação sem qualquer respaldo contratual e 

que poderia gerar consequências dinâmicas relacionadas ao risco moral, ou seja, a entrega da 

mensagem de que, todas as vezes em que as concessionárias não cumprissem o contrato e isso 

gerasse uma situação muito grave, o governo estaria disposto a encontrar soluções “fora do 

contrato”. Foi justamente para evitar o risco moral que o governo apenas aceitou que houvesse 

o reinício do prazo de concessão caso houvesse a cessão do contrato, punindo as empresas que 

descumpriram o contrato com a sua não permanência na concessão. 

Esta foi uma solução negociada em parâmetros não estabelecidos previamente no 

contrato de concessão, mas que os entrevistados convergiram que foi a solução mais adequada 
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para o atendimento do interesse público. É evidente que se tratava de situação que poderia gerar 

riscos de comportamentos oportunistas e, sabendo dessa possibilidade, que o governo do estado 

de São Paulo buscou preveni-los. 

A segunda situação de renegociação que buscou a alteração do contrato no estado de 

São Paulo ocorreu com a PPP da FURP, que tinha como objeto a operação de uma fábrica 

estatal, a obtenção de registros de medicamentos genéricos e a venda de medicamentos para a 

secretaria de saúde por preço pré-estabelecido no contrato.126 De acordo com as entrevistas, 

este foi um contrato que apresentou uma série de falhas de concepção, tendo em vista o 

dinamismo do setor, incompatível com a celebração de contrato de longo prazo com premissas 

pré-estabelecidas. 

Tendo em vista a concorrência do mercado farmacêutico, os medicamentos que 

constavam no contrato passaram a ser oferecidos pelo mercado em preços muito inferiores ao 

acordado contratualmente. Ou seja, o governo se comprometeu a comprar medicamentos por 

um preço pré-estabelecido (que, originalmente, tinha o objetivo de possibilitar a compra por 

preços inferiores ao mercado), mas durante a execução do contrato viu-se que o mercado 

poderia oferecer aqueles mesmos medicamentos em preços menores do que os pré-acordados 

 

126 Se tratava de uma concessão administrativa, nos termos do art. 2º, §2º, Lei 11.079/2004: “§ 2º Concessão 

administrativa 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”. 

Foi noticiado na Ata da 8ª Reunião Conjunta Ordinária, concernente à 244ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor 

do Programa Estadual de Desestatização, instituído por força da Lei Estadual nº 9.361, de 05/07/1996, e à 91ª 

Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, instituído por força 

da Lei Estadual nº 11.688, de 19/05/2004 (disponível em: 

http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Projetos/Detalhes/114), realizada em 19/12/2019: “(...) contrato da 

Concessão Administrativa, nos moldes de Parceria Público-Privada/PPP, para serviços de gestão, operação e 

manutenção da Indústria Farmacêutica de Américo Brasiliense/IFAB, celebrado em 22/08/2013, pelo prazo total 

de 15 anos, retomando o assunto apreciado pelo Conselho Gestor de PPP em 20/07/2017, na 77ª Reunião Ordinária, 

sendo, na ocasião, recomendado ao Setorial e à FURP que conduzissem as providências necessárias ao equilíbrio 

econômico-financeiro da concessão, para que, oportunamente, o CGPPP deliberasse a respeito dos 

encaminhamentos e dos eventuais valores envolvidos para implementação de potencial solução, e passou a palavra 

ao Superintendente da FURP, AFONSO CELSO DE BARROS SANTOS, que introduziu o assunto explanando 

sobre as principais premissas da contratação, que envolve três agentes no sistema de pagamento da 

contraprestação: (i) a CPM – Concessionária Paulista de Medicamentos S.A., que faz a gestão da fábrica e produz 

os medicamentos; (ii) a FURP, que recebe os produtos e distribui para a (iii) Secretaria de Saúde, a qual se 

compromete, por meio do convênio celebrado entre a SES e a FURP, a adquirir os medicamentos fabricados; e 

que a contraprestação pecuniária refletiria a remuneração pelos investimentos realizados na IFAB, a obtenção de 

registros junto a ANVISA e o pagamento pelos serviços de gestão, de manutenção e de operação da fábrica 

prestados pela concessionária, sendo dividida em duas parcelas: (i) Parcela “A” remunera investimentos e registros 

de medicamentos; e (ii) Parcela “B” paga a produção, gestão, operação e manutenção da indústria, calculada a 

partir da Lista Básica de Medicamentos”. 
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no contrato.127 E, por mais que tenha ocorrido a tentativa de renegociação do contrato para a 

alteração dos preços estipulados, alguns dos medicamentos sequer continuaram a integrar a 

política de saúde do estado, até por questões interfederativas, de modo que alguns dos 

medicamentos passaram a ser oferecidos pela União ou pelos Municípios. 

Portanto, este se tratava de um contrato cujo objeto não atendia ao interesse público, 

mesmo que houvesse o cumprimento integral do contrato por ambos os pactuantes. Esta é uma 

situação na qual seria necessário extinguir o contrato ou rever integralmente o contrato, caso 

no qual a renegociação ocorreria fora de quaisquer condições ou procedimentos 

preestabelecidos contratualmente. Atualmente, o contrato está em fase de extinção antecipada, 

dado que a repactuação não se mostrou a solução adequada do ponto de vista do interesse 

público.128  

Em síntese, não se pode afirmar que as renegociações ocorridas em contratos de 

concessão devem ser tratadas da mesma forma, tal qual a literatura internacional tem feito. Não 

é possível equiparar uma renegociação por materialização de riscos (e.g., caso de alteração de 

alíquota tributária, que gerará reequilíbrios dentro dos parâmetros preestabelecidos 

contratualmente) com um caso em que é necessária uma completa reformulação do contrato 

sem parâmetros preestabelecidos (tal como ocorreu na Linha 6 do Metrô de São Paulo). Cada 

espécie de renegociação tem características, instrumentos e consequências diferentes, sendo 

claro que as renegociações para a completa reformulação do contrato são mais arriscadas do 

 

127 Ata da 8ª Reunião Conjunta Ordinária: “(...) a partir do início da execução contratual, verificou-se que os valores 

pagos pela SES para adquirir a cesta de medicamentos, no âmbito da PPP, estariam superiores aos preços 

publicados em Ata de Registro de Preços da própria Secretaria, situação que persistiria até a presente data; e que 

estudos realizados pela Fundação Instituto de Pesquisa Contábeis, Atuariais e Financeiras/FIPECAFI, solicitado 

pela Companhia Paulista de Parcerias/CPP, apontaram que: (i) os preços de mercado dos medicamentos estariam 

inferiores aos praticados na PPP, acarretando desvantagens à SES; que (ii) existe dificuldade para estabelecer a 

lista de medicamentos determinada contratualmente; que, (iii) para manutenção do contrato, haveria a necessidade 

de alterações significativas nas suas premissas, o que seria impraticável juridicamente; e que, dessa forma, (iv) a 

melhor alternativa seria o encerramento contratual”. 
128 Ata da 8ª Reunião Conjunta Ordinária: “(...) a partir do início da execução contratual, verificou-se que os valores 

pagos pela SES para adquirir a cesta de medicamentos, no âmbito da PPP, estariam superiores aos preços 

publicados em Ata de Registro de Preços da própria Secretaria, situação que persistiria até a presente data; e que 

estudos realizados pela Fundação Instituto de Pesquisa Contábeis, Atuariais e Financeiras/FIPECAFI, solicitado 

pela Companhia Paulista de Parcerias/CPP, apontaram que: (i) os preços de mercado dos medicamentos estariam 

inferiores aos praticados na PPP, acarretando desvantagens à SES; que (ii) existe dificuldade para estabelecer a 

lista de medicamentos determinada contratualmente; que, (iii) para manutenção do contrato, haveria a necessidade 

de alterações significativas nas suas premissas, o que seria impraticável juridicamente; e que, dessa forma, (iv) a 

melhor alternativa seria o encerramento contratual”. 



61 

 

 

 

ponto de vista de comportamentos oportunistas e que as renegociações por materialização de 

riscos acabam sendo em muitos casos essenciais ao próprio cumprimento do contrato. 

 

3.1.3 Renegociações podem decorrer do próprio modelo contratual 

Nas subseções acima, vimos que a literatura internacional deixou de considerar dois 

aspectos fundamentais na análise sobre as renegociações ocorridas na América Latina (e, 

consequentemente, no Brasil): é preciso excluir do conceito de renegociação as alterações 

contratuais que sejam neutras do ponto de vista de atribuição de direitos e deveres e os 

mecanismos automáticos de alteração de tarifa (subseção 3.1.1) e que, dentro do conceito de 

renegociações, há diferentes tipos, que podem gerar maiores ou menores problemas de 

oportunismo (subseção 3.1.2). Nesta subseção, mostraremos que a quantidade de renegociações 

muitas vezes depende do próprio desenho do contrato de concessão, de modo que é possível 

que o poder público entenda que determinado desenho contratual é o mais adequado e isso gere 

consequências em termos do número de renegociações contratuais. Nesse sentido, o número de 

renegociações não poderia ser visto como um problema ao programa de concessões – tal como 

a literatura internacional pressupõe –, mas sim uma decorrência lógica das diversas opções que 

o gestor público tem ao modelar um contrato. 

 

3.1.3.1 Exemplo do modelo de gatilhos de investimento  

O primeiro exemplo de como a modelagem contratual influencia a quantidade de 

renegociações diz respeito à previsão contratual de gatilhos de investimentos. Este mecanismo 

determina que, se o fluxo de veículos de determinada rodovia alcançar um valor predeterminado 

– seja o volume diário médio (VDM) seja com base nos níveis de serviço da rodovia –, a 

concessionária teria a obrigação de duplicar a rodovia no trecho específico, aumentando a sua 

capacidade.129 Assim, além dos investimentos já previstos no contrato de concessão a 

 

129 Confira-se, por exemplo, o disposto no Anexo 7 (Serviços Correspondentes a Funções de Ampliação) ao Edital 

da Concessão da Rodovia Rota das Bandeiras, item 2.2: “A CONCESSIONÁRIA realizará, obrigatoriamente, 

durante todo o período de vigência da CONCESSÃO, controles mensais do desempenho operacional observado 
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concessionária se responsabiliza pelos investimentos do gatilho de investimentos, o que implica 

a necessidade de menos renegociações contratuais. 

No entanto, a ARTESP resolveu não continuar a utilizar o modelo de gatilho de 

investimentos, substituindo-o por modelo no qual a concessionária se responsabiliza apenas 

pelos investimentos taxativamente previstos no contrato. Com isso, outros investimentos que o 

poder concedente entenda necessários deverão ser executados mediante alteração unilateral do 

contrato, gerando o direito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso se deu por 

conta da constatação pela ARTESP de que o modelo de gatilho de investimentos apresentava 

três problemas principais.  

Primeiro, de acordo com a literatura, os licitantes dificilmente são neutros ao risco, de 

modo que, na prática, todos os licitantes faziam estimativas de crescimento da demanda mais 

conservadores do que seria caso fossem neutros ao risco. Ou seja, pressupunham que a demanda 

seria maior do que se fossem neutros ao risco, o que implica pressuporem que teriam que 

realizar os investimentos relativos ao gatilho de investimentos antes e, consequentemente, 

precificavam esse risco, descontando do valor da outorga ou diminuindo o deságio da tarifa na 

licitação. 

Segundo, havia inúmeros litígios desde a primeira rodada de licitações do governo de 

São Paulo, e que se estenderam pelos últimos vinte anos, sobre a forma de mensuração do fluxo 

de veículos a ensejar o acionamento do gatilho de investimentos. Por exemplo, havia discussões 

sobre a data em que foi realizada a medição do fluxo (e.g., se foi realizada em momento de 

demanda atípica da rodovia, como o réveillon) e, no caso de cálculo feito com base nos níveis 

de serviço, sobre o responsável pelos níveis de serviços atuais da rodovia (e.g., constantemente 

a concessionária argumentava que havia problemas em determinado rio em município que 

constantemente transbordava e que prejudicava a rodovia, de modo que a solução deveria se 

dar pelo município e não pelo acionamento do gatilho de investimentos para garantir a 

adequação da rodovia aos níveis de serviço).  

 

nos últimos doze meses seqüenciais (independentemente do início ou fim de cada ano fiscal ou contratual), visando 

identificar os trechos do sistema com mais de 50h/ano operando nos níveis de serviço “E” e “F”, ou na iminência 

de atingir este limite, utilizando para isso os critérios estabelecidos na IP-00.000.000-0-A23_001 e suas revisões.” 
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Terceiro, há uma dificuldade de prever quais serão as obras necessárias nos vinte ou 

trinta anos de duração do contrato. Muitos dos municípios cresceram muito mais do que 

inicialmente planejado ou houve alteração nos locais de crescimento do município 

diferentemente do planejado. Isso fazia com que fossem necessárias intervenções rodoviárias 

nesses novos locais, que não foram previstos inicialmente no contrato. 

Uma observação relevante é que esse modelo de inclusão de novos investimentos por 

ato unilateral do poder concedente traz um problema. Depois de passado o momento inicial em 

que a concessionária está alavancada (com alto nível de endividamento para realizar os 

investimentos), seus incentivos sempre serão buscar a inclusão de novos investimentos, que 

seriam reequilibrados pelo aumento do prazo da concessão. Isso se alia ao incentivo perverso 

descrito pela literatura internacional de que o governante também buscará a inclusão de novos 

investimentos e optará pelo reequilíbrio por meio da extensão do prazo da concessão, porque 

seria uma situação em que ele se beneficiará dos frutos do investimento no presente (e.g., uma 

duplicação em determinado trecho), cujo ônus recairá exclusivamente sobre os governos 

futuros, dado que eles não poderão realizar nova licitação e obter novos valores de outorga por 

conta de o prazo da concessão ter sido estendido ou dilatado para o reequilíbrio contratual.130 

É justamente para evitar essas distorções que os novos contratos de concessão de rodovias do 

governo de São Paulo adotam uma limitação de 15 anos para a prorrogação do prazo 

originalmente estabelecido no contrato – e, superado esse limite, os reequilíbrios por novos 

investimentos têm que ser reequilibrados por outros métodos que não a extensão de prazo.131 

 

130 ENGEL; FISCHER; GALETOVIC, Soft budgets and renegotiations in public-private partnerships. 
131 Nesse sentido, Cf. Cláusula 23.5 do Contrato Piracicaba-Panorama (PiPa): “23.5. Observado o regramento 

estabelecido neste CONTRATO, o PODER GONCEDENTE somente poderá se utilizar da extensão de PRAZO 

DA CONCESSÃO como meio para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, descrito 

no item "i" da Cláusula 23.1 acima, a partir do terceiro ciclo de REVISÕES ORDINÁRIAS de que tratam esse 

CONTRATO, sendo certo que para as duas primeiras REVISÕES ORDINÁRIAS, eventuais desequilíbrios 

observados e tratados no procedimento de tais REVISÕES ORDINÁRIAS somente poderão ser recompostos pelos 

demais meios estabelecidos nesta Cláusula. 

23.5.1. A prorrogação de PRAZO DA CONCESSÃO, tratada na alínea "i" da Cláusula 23.1 acima, para fins de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro causado por eventuais novos investimentos que venham a ser 

incorporados nas REVISÕES ORDINÁRIAS ou nas REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS, não poderá acrescer à 

CONCESSÃO prazo adicional superior a 15 (quinze) anos, considerados os impactos agregados causados portais 

novos investimentos. 

23.5.2. Em cada um dos ciclos quadrienais em que seja possível realizar a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO por meio do mecanismo estabelecido na alínea "i" da Cláusula 23.1 acima, somente 
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A partir do momento em que não mais há o modelo dos gatilhos de investimentos, 

quaisquer novos investimentos devem ser realizados por meio de alteração unilateral do 

contrato de concessão, implicando reequilíbrios econômico-financeiros do contrato. Com base 

nesse exemplo do gatilho dos investimentos, verifica-se que a maior ou menor quantidade de 

renegociação contratuais decorre do próprio desenho do contrato de concessão. Por um lado, o 

modelo do gatilho de investimentos gerava menos renegociações, mas era um modelo entendido 

como problemático pela ARTESP. Por outro lado, o modelo em que há um rol taxativo de 

investimentos e cujos novos investimentos só podem ocorrer mediante renegociação é mais 

adequado na visão da ARTESP e que tem como consequência natural uma maior quantidade de 

renegociações. 

 

3.1.3.2 Exemplo do descumprimento contratual 

Outro exemplo de modelo regulatório que pode gerar mais ou menos renegociações diz 

respeito às consequências por descumprimento contratual por parte da concessionária. Em 

geral, os contratos de concessão estabelecem que, se a concessionária não realizar os 

investimentos de acordo com o cronograma de investimentos, haverá a aplicação de sanções 

contratuais. O problema desse modelo, na visão de um dos entrevistados, é que a aplicação de 

multas normalmente está sujeita a discussões sobre culpabilidade e não é capaz de capturar o 

ganho financeiro da concessionária ao não aplicar o valor na data correta (e.g., se o contrato 

estabelece que a concessionária deve investir 100 milhões no primeiro ano de concessão, mas 

ela realiza o investimento apenas no ano 5, há um ganho financeiro da concessionária que não 

é capturado apenas com a multa). Portanto, o modelo que a ARTESP utiliza para o atraso de 

investimentos envolve a aplicação da multa – que tem o papel de punição pelo descumprimento 

contratual no caso de culpa – concomitante ao reequilíbrio contratual em favor do poder 

 

poderão ser conferidos prazos de até 5 (cinco) anos adicionais para reestabelecer o equilíbrio causado pela 

incorporação de eventuais novos investimentos. 

23.5.3. Na escolha do meio destinado a implementar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, o 

PODER GONCEDENTE considerará a periodicidade e o montante dos pagamentos vencidos e vincendos a cargo 

da CONCESSIONÁRIA, relativos aos contratos de financiamento celebrados por esta para a execução do objeto 

do CONTRATO. 

23.5.4. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, mesmo aquela que seja decorrente do 

procedimento das REVISÕES ORDINÁRIAS, será formalizada em Termo Aditivo ao presente Contrato”. 
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concedente decorrente do descolamento dos investimentos em relação ao fluxo original. Este 

modelo adotado pela ARTESP é mais sensível à dinâmica contratual, porém gera uma maior 

quantidade de reequilíbrios contratuais.132 

 

3.1.4 Possível sugestão de classificação para fins de futuros estudos empíricos e suas 

possíveis fragilidades 

Nas subseções anteriores verificamos que há uma série de nuances que a literatura 

internacional deveria observar para que seja capaz de descrever a realidade brasileira e que não 

necessariamente mais renegociações será um indicativo de oportunismo. A questão que se quer 

evitar, evidentemente, é que as renegociações sejam utilizadas de forma oportunista, o que será 

mais ou menos provável a depender da modelagem dos contratos de concessão. 

Tanto a literatura internacional quanto os agentes governamentais entrevistados querem 

evitar comportamentos em que o contratado já dê sua proposta na licitação pensando em 

renegociar o contrato de concessão. Como vimos, esse fato não ocorre todas as vezes em que 

há uma alta taxa de renegociação dos contratos de concessão; o maior ou menor oportunismo 

dependerá da qualidade do contrato de concessão. 

 

3.1.4.1 Dois exemplos de comportamentos oportunistas que não decorrem 

necessariamente da possibilidade de renegociações, mas de problemas de 

modelagem 

Um exemplo apresentado pelos entrevistados diz respeito a uma prática parecida com o 

“jogo de planilha” que era adotado nas licitações de obras e serviços regidos pela Lei 8.666/93. 

Nas licitações de obras e serviços, o licitante sabia de antemão quais itens unitários iriam ter 

um aumento quantitativo na execução do contrato e quais não iriam ter esse aumento de 

 

132 Atualmente, o governo federal também tem adotado mecanismos de separação entre a sanção contratual e o 

reequilíbrio decorrente do descolamento do fluxo de investimentos, por meio da aplicação do desconto de 

reequilíbrio. O problema desse modelo adotado no âmbito federal é que ele pré-determina no contrato os efeitos 

do atraso ou antecipação de investimentos, de modo que pode ser que seja vantajoso para a concessionária 

descumprir o contrato e não realizar a obra no momento adequado. 
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quantidade. Para os itens que o licitante previa um aumento de quantidade, estabelecia em sua 

proposta um valor alto; e para os itens que verificaria que não haveria aumento de quantidade, 

precificava em valores menores. Como, na prática, as obras geravam a necessidade de 

acréscimo de alguns itens, o licitante acabava de modo oportunista tendo um aumento de 

receitas por meio de aditivos, com os acréscimos ocorrendo justamente sobre os itens com preço 

superior. Isso porque a proposta global do licitante foi igual a dos demais, mas com o “jogo de 

planilha” lhe garantindo um aumento de quantidade exatamente dos itens que foram sobre-

precificados. 

O equivalente ao “jogo de planilhas” para as concessões de serviços públicos (regidas 

pela Lei 8.987/95) ocorreu na primeira e na segunda etapas do programa de concessões do 

Estado de São Paulo. Como o edital previa que o licitante deveria apresentar o plano de 

negócios, era necessário indicar no plano de negócios os valores para cada obra. Ocorre que as 

concessionárias indicavam no plano de negócios valores menores para as obras que sabiam que 

seriam executadas mais rapidamente e valores maiores para as obras que provavelmente teriam 

problemas ou iriam atrasar. E, como o efeito da postergação das obras era medido com base no 

valor apresentado no plano de negócios, havia um claro viés favorável à concessionária na 

medição dos efeitos de atrasos de obras (os contratos seriam reequilibrados em favor da 

concessionária pelo atraso de obras cujo risco não lhe era imputado, de modo que essas eram 

exatamente as obras com maiores valores, gerando maiores reequilíbrios). Veja-se que, nesse 

caso, o valor da outorga era o mesmo, mas as premissas do plano de negócios eram manipuladas 

para garantir maior rentabilidade nos reequilíbrios por atrasos de obras em favor da 

concessionária. Assim, a ARTESP, entendendo que se tratava de comportamento oportunista 

da concessionária – que tinha um plano de negócios “manipulado” apresentado para o poder 

concedente que era diferente do plano de negócios “real” apresentado para investidores etc. – 

passou a não utilizar o modelo do plano de negócios nas concessões.  

Outra situação de oportunismo ligada a reequilíbrios diz respeito à mensuração dos 

impactos da inclusão da cobrança de pedágios como fato gerador do ISS e o aumento da alíquota 

do PIS/COFINS no começo da década de 2000. Como o risco de alterações tributárias é alocado 

ao poder concedente, é evidente que surgiu para as concessionárias o direito ao reequilíbrio. E, 

em 2006, o Estado de São Paulo reequilibrou esses contratos, medindo toda a perda de receita 

que as concessionárias tiveram por conta do aumento da carga tributária, utilizando-se para isso 
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a receita projetada que estava no plano de negócios apresentado na licitação. Ocorre que esta 

não era a forma adequada de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nesses casos, 

dado que, por exemplo, se o poder concedente está recompondo o tributo equivalente a 20 

veículos que estavam no plano de negócios (demanda projetada), mas na realidade só 10 

veículos passaram pela praça de pedágio (demanda real), o Estado estaria reequilibrando o 

contrato para além do que foi o efetivo desequilíbrio. Esse foi um erro cometido pelo Estado e 

que foi posteriormente corrigido nas novas concessões, de modo que a medição se dá na 

demanda real. Só na segunda rodada de concessões, em 2008, as concessionárias, sabendo que 

o reequilíbrio nesses casos se dá com base nos impactos na receita, passaram a extrapolar o 

valor das receitas no plano de negócios.  

Esses são dois exemplos de comportamentos oportunistas que não decorrem 

necessariamente da possibilidade de renegociações, mas de problemas de modelagem que 

permitiam comportamentos oportunistas. É justamente esse tipo de comportamento que se 

busca evitar com boas modelagens contratuais. 

 

3.1.4.2 Sugestões para futuras propostas de classificação 

Sabendo-se que não há necessariamente problemas intrínsecos decorrentes de 

renegociações, tentamos buscar com as entrevistas uma categorização que possa embasar 

estudos empíricos futuros. Ou seja, buscamos se haveria alguma forma de categorização que 

pudesse ajudar separar quais seriam as renegociações em que haveria maiores riscos de 

oportunismos das que teriam menores riscos.  

Para isso, retomando em parte a classificação apresentada na subseção 3.1.2, 

perguntamos aos entrevistados se a diferenciação entre renegociações por materialização de 

risco e renegociações por alteração de escopo poderiam ser uma forma de iniciar uma distinção 

sobre quais seriam as renegociações que poderiam gerar comportamentos oportunistas tanto do 

governo quanto do ator privado. Já vimos que essa classificação não é suficiente, mas é uma 

distinção consagrada na literatura internacional e brasileira sobre concessões e, de certa forma, 

é útil sob a perspectiva histórica de oportunismos em contratos de concessão, se conectando 

com a discussão que deu origem à metodologia de reequilíbrio pelo fluxo de caixa marginal. 
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De acordo com as entrevistas, o maior espaço para oportunismos ocorreria nos casos em 

que há alterações das obrigações da concessionária, seja para a inclusão de novos investimentos 

seja para a inserção de novos custos para a concessionária. É sabido que uma determinada 

empresa de infraestrutura tinha uma área de “novos negócios” cujo objetivo não era a 

participação em novas licitações para aumentar o portifólio de projetos da empresa e sim 

convencer os prefeitos dos municípios que eram atravessados pelas rodovias para solicitarem 

ao governador ou à agência reguladora a realização de novos investimentos, como uma obra de 

arte relevante, uma passarela, uma duplicação etc. Isso ocorria nos contratos que foram 

assinados na década de 1990 – época em que o risco Brasil e as condições macroeconômicas 

eram ruins, o que justificava a necessidade de estabelecimento de altas taxas de retorno para 

que o capital estrangeiro investisse no Brasil – e essas inclusões de novos investimentos 

ocorriam em 2008 e 2009, época em que as condições macroeconômicas do Brasil eram muito 

melhores e que, portanto, as taxas de retorno eram muito menores do que as da década de 1990. 

Assim, como os contratos de concessão estabeleciam que os reequilíbrios ocorreriam com base 

no plano de negócios apresentados na década de 1990, os novos investimentos realizados em 

2008 seriam remunerados a um preço da década de 1990. É justamente por conta dessa distorção 

no contrato que a empresa utilizou a sua área de novos negócios para gerar novos investimentos 

dentro da mesma concessão, sendo reequilibrados pela proposta em uma época na qual 

conseguiria realizar as obras a um custo muito menor.133 

Para evitar esse problema, no contrato de concessão da BR 116/324, houve a utilização 

pela primeira vez no Brasil do reequilíbrio por fluxo de caixa marginal. O objetivo é que, para 

novos investimentos, fossem utilizados os parâmetros do momento de inclusão do novo 

investimento (e não da época da licitação). Com isso, em grande parte o oportunismo das 

concessionárias sobre a inclusão de novos investimentos foi resolvido por meio de modelagem 

contratual adequada. 

O que se verifica é que, em um contexto anterior à utilização do fluxo de caixa marginal, 

faria sentido supor que há uma maior probabilidade de oportunismos quanto se estivesse 

falando de novos investimentos (renegociações por alteração de escopo), em comparação com 

 

133 Sobre o tema da utilização do fluxo de caixa marginal em relação ao plano de negócios, ver: RIBEIRO, Erros 

e acertos no uso do plano de negócios e da metodologia do fluxo de caixa marginal. 
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os reequilíbrios por materialização de riscos. Hoje, contudo, os entrevistados afirmaram que 

não haveria uma diferença intrínseca de riscos entre esses dois cenários, o que foi corroborado 

por exemplos dados nas subseções anteriores; por exemplo, a ARTESP, ao não utilizar o 

mecanismo do gatilho de investimentos, necessariamente gera mais reequilíbrios por novos 

investimentos (reequilíbrios por alteração de escopo) e isso não está relacionado a oportunismos 

da concessionária. Portanto, esta não parece ser uma divisão adequada para analisar 

oportunismos, dado que atualmente, como já abordado na seção 3.1.2, os contratos de concessão 

buscam parametrizar a inclusão de novos investimentos, de modo que é até possível que haja 

discordâncias dos critérios, mas eles estão previamente estabelecidos no contrato de concessão, 

o que diminui espaços para oportunismos. 

Uma possível alternativa a ser utilizada como proxy para futuros estudos e que foi 

apresentada por um dos entrevistados é verificar se o desequilíbrio significa a inclusão de um 

novo evento no fluxo de caixa ou simplesmente a alteração de uma das variáveis do fluxo de 

caixa. Se estivermos diante da alteração de uma variável, o espaço para negociações seria 

menor, dado que é parametrizado pelo contrato. Já se for uma inclusão de uma nova variável 

no fluxo de caixa (i.e., que não esteja previamente estabelecida), o espaço para negociações 

seria maior e, portanto, permitiria maiores oportunismos – isso poderia ocorrer em 

determinados casos como a inclusão de novos investimentos que não estejam parametrizados, 

a inclusão de novas atividades, de novos custos etc. Dito de outro modo, a análise deveria se 

voltar para: o custo adicional ou perda de receita é um valor que precisa ser calculado ou é um 

dado do próprio contrato? Quando precisar ser calculado, haverá a possiblidade de maiores 

negociações. Por exemplo, uma isenção tarifária é calculada utilizando-se a tarifa como zero e 

calculando a diferença para o que está previsto originalmente. Esta é uma possível solução para 

a falta de precisão dos estudos internacionais, mas que certamente geraria uma necessidade de 

análise aprofundada do caso concreto a ser investigado. 

 

3.2 O número de renegociações importa? Formas de mensuração de renegociações 

contratuais 

A análise sobre renegociações parte de um problema metodológico inicial sobre como 

devem ser medidas as renegociações. Em geral, a literatura revisada na seção 2.2 utiliza duas 
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formas de medir renegociações contratuais (i) se o contrato de concessão foi renegociado ao 

menos uma vez no decorrer da sua vida e (ii) a quantidade de alterações ou modificações nos 

contratos de concessão. 

A primeira forma se dá pela mensuração quanto a ter ocorrido renegociação ou não em 

determinado contrato ao longo de sua execução. Luís Guasch, em seu estudo mais completo 

sobre renegociações – e cuja base de dados serviu para artigos posteriores – utilizou sete 

variáveis independentes: dados gerais, dados de projeto, licitação da concessão, regulação, 

detalhes da concessão, renegociação da concessão e riscos. A variável renegociação de 

contratos “inclui variáveis que denotam as implicações da falha do contrato, em termos de 

causas e de seus resultados”. 134 A variável renegociação assume valores de 0 ou 1 para que 

fossem realizadas as correlações com as variáveis independentes (variáveis exploratórias).135 

Apesar de não estar expresso em seu texto, isso nos leva a supor que os contratos foram 

analisados individualmente dado que, se houve renegociação foi atribuído o valor 1 e, se não 

houve renegociação, o valor 0. 

Este modelo adotado por Guasch parece ser razoável para estudos empíricos com uma 

grande amostra, como é o caso de seu estudo, que analisou aproximadamente mil contratos de 

concessão entre meados de 1980 e 2000 na América Latina e Caribe.136 Contudo, como já 

analisamos na seção 3.1, este é um tipo de medição que não gera muitas informações úteis, 

dado que é possível que as renegociações decorram, por exemplo, da própria opção de desenho 

do contrato. Talvez o segundo modelo de mensuração de renegociações ajude a atacar este tipo 

de problema. 

O segundo modelo se dá pela mensuração da quantidade de alterações nos contratos. 

Neto et al. (2017) apresentam tabela com os dados coletados para cada contrato de concessão 

 

134 No original: “Concession renegotiation: includes variables that denote the implications of a contract failure, in 

terms of the causes and also the outcome”. GUASCH, Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: 

Doing it Right, p. 150–151. 
135 Ibid., p. 161. 
136 Ibid., p. 149. 



71 

 

 

 

em que a variável “número de renegociações” é descrita como “quantas vezes o contrato foi 

renegociado”.137 Neste sentido, apresentam a seguinte descrição metodológica de seu estudo: 

“Neste artigo, utilizamos a experiência brasileira em PPPs e em renegociações 

de contratos para analisar as causas e consequências das renegociações em 

uma perspectiva da experiência da América Latina. Para esta análise, 

coletamos dados de 42 projetos de PPPs, de 2006 a 2016 (base de dados 

desenvolvida durante 2017). Esses 42 projetos incluíram todas as PPPs que 

foram desenvolvidas durante o período no plano estadual. Desses 42 projetos, 

encontramos que um total de 27 foram renegociados. Esses 27 projetos 

(incluindo diversos setores, como transporte, meio ambiente, saúde etc.) são 

os que foram incluídos em nossa base de dados. A Tabela 3 mostra um 

panorama das variáveis coletadas em nosso estudo. Essas variáveis foram 

coletadas por meio da análise de informações públicas e foram 

complementadas com informações provenientes das unidades estaduais de 

PPPs. Para a construção de nossa base de dados, primeiro coletamos o contrato 

original de cada PPP que foi lançada depois de 2004 (PPPs modeladas sob a 

nova lei de PPPs). Depois disso, coletamos todos os termos aditivos de cada 

contrato. Cobrimos, para cada contrato, desde o ano do contrato até 2016. Com 

isso, todas as renegociações que ocorreram durante o período foram incluídas 

em nossa base de dados. Em cada termo aditivo, tínhamos informações sobre 

o motivo e os resultados da renegociação. 138 

Por esta segunda forma, apesar de não haver explicações detalhadas sobre a metodologia 

utilizada, parece que houve uma mensuração sobre a quantidade de renegociações que 

 

137 NETO; CRUZ; SARMENTO, Understanding the patterns of PPP renegotiations for infrastructure projects in 

Latin America: The case of Brazil, p. 8. É importante notas que as outras variáveis utilizadas pelo autor não dizem 

respeito ao impacto da renegociação. Confira-se as variáveis listadas: “Name of project – Designation of the 

project, usually the name of the infrastructure”; “Sector – Type of sector: transportation, health, security, 

environment, sports, or housing”; “State – Stage of the process: construction or operation”; “Data of 

establishment – Date of PPP contract signature”; “Duration – Duration of the contract”; “Investment – Initial 

forecasted investment”; “Contracted payments – Payments due to concessionaire over the duration of the 

contract”; “Demand risk – Demand risk is assumed by the public or private sector”; “Shareholders – Nature 

(national or international) of the shareholder”; “Number of Renegotiations – How many times has the contract 

been renegotiated”; “Data of renegotiation – Official date to the change in the contract”; “Motive – Identification 

of the motive(s) that triggered the renegotiation”. 

138 No original: “In this article, we used the Brazilian experience in PPPs and contract renegotiations to look at the 

renegotiation motives and consequences from the Latin American experience. For this analysis, we collect data 

from 42 PPP projects, from 2006 to 2016 (database was developed during 2017). These 42 projects covered all the 

PPPs that were developed during that period at the regional (State) level. From those 42 projects, we found that a 

total of 27 had been renegotiated. These 27 projects (covering several sectors, such as transports, environment, 

health, etc.) are the ones included in our database. Table 3 provides an overview of the variables collected in our 

study. These variables were first collected through the analysis of publicly available information and were 

complemented with information provided by the regional PPP unit. For the construction of our database, we have 

first collected the original contracts of each PPP that was launched after 2004 (PPPs under the new Brazilian PPP 

law). After that, we collected all the addendum (‘‘termos aditivos’’) of each contract. We covered, for each 

contract, a period since the contract year and 2016. Therefore, all renegotiations that occurred during that period 

are included by our database. In each addendum, there was information about the motive(s) and the outcomes of 

the renegotiation.” Ibid., p. 7. 
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ocorreram ao longo da vida de uma concessão – tanto é assim, que o autor chega à conclusão, 

por exemplo, de que o número médio de renegociações em concessões de transportes é de 2,9 

renegociações por contrato.139 O problema é que esta também é uma dinâmica bastante 

problemática para analisar a realidade, pelo fato de que a definição sobre a forma de 

renegociação pode ser livremente definida pela concessionária ou decorrer de imposições legais 

ou costumeiras das agências reguladoras. 

Com base nas entrevistas realizadas, é possível estabelecer dois fatores que alteram a 

quantidade de pleitos de reequilíbrio – e, consequentemente, de aditivos contratuais – e que, 

portanto, são capazes de alterar as análises feitas pela literatura com base na quantidade de 

pleitos de reequilíbrio ou de aditivos. Primeiro, há incentivos estratégicos para a apresentação 

de pleitos de forma desagrupada e outros incentivos para agrupar os pleitos. Segundo, há 

elementos normativos ou costumeiros que impõem a apresentação de pleitos de reequilíbrio de 

forma conjunta. 

 

3.2.1 Incentivos estratégicos para agrupar ou desagrupar pleitos 

Em geral, os entrevistados afirmaram que os incentivos para agrupar ou desagrupar 

pleitos envolvem a consideração sobre o timing e as chances de sucesso do pleito. Isso 

envolveria três variáveis: (i) pleito que necessite de perícia versus pleito meramente de cálculo 

(e.g., o aumento de tarifa gera a necessidade apenas de cálculos, de modo que o reequilíbrio 

será concedido de forma mais rápida), (ii) pleito que trate de tese jurídica versus de 

posicionamento consolidado (e.g., o pleito por alteração tributária é algo consolidado, ao passo 

que a discussão sobre crise econômica que afetou a demanda é apenas uma tese, que necessitará 

de validação na esfera administrativa e judicial), (iii) solidez da documentação apresentada pela 

concessionária (i.e., pode ser que a concessionária entenda ter um bom argumento jurídico, mas 

com pouca documentação para fundamentá-lo). Tendo em vista estas três variáveis, as 

concessionárias podem adotar uma série de estratégias diferentes e que afetam a quantidade e 

o timing dos pleitos de reequilíbrio. 

 

139 Ibid., p. 10. 
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A primeira estratégia é dissociar pleitos com grande chance de sucesso e prazo de 

julgamento menor daqueles com menor chance de sucesso e com prazo de julgamento maior. 

Sabendo que a agência reguladora tem um posicionamento consolidado no sentido de conceder 

o reequilíbrio para determinado pleito, a apresentação de modo separado deste pleito é capaz 

de garantir um reequilíbrio mais rápido do que se estivesse agrupado a outros pleitos. Como o 

objetivo da concessionária é em geral obter o reequilíbrio no menor tempo possível, a estratégia 

ótima é buscar os reequilíbrios que podem ser concedidos de imediato e aguardar apenas 

aqueles que necessariamente ensejam maiores discussões e análises. Com isso, há uma 

desagregação de pleitos. 

A segunda estratégia é juntar pleitos que têm pouca chance de sucesso aos pleitos que 

têm altas chances de sucesso. Na visão de um entrevistado do setor privado, essa seria uma 

estratégia adequada porque haveria uma tendência de a agência reguladora entender que seu 

papel é de adotar posturas contrárias à concessão de reequilíbrios, negando pleitos que sejam 

considerados infundados. E, havendo um pleito forte e um pleito fraco agrupados, ao negar o 

pleito fraco – que a concessionária já sabia que não iria ser aprovado – a agência teria a sensação 

de que cumpriu seu papel de fechar os portões. E, consequentemente, o pleito forte teria maiores 

chances de ser aprovado.140 Haveria, assim, uma tendência de agrupar os pleitos. 

A terceira estratégia – com resultados semelhantes à anterior, mas por razões diferentes 

– seria agrupar pleitos fracos e pleitos fortes, de modo a argumentar que um é elemento 

adicional de outro. Com isso, seria possível que eventualmente a agência reguladora julgasse 

procedente os dois pleitos, sem adentrar no mérito de forma aprofundada do pleito mais fraco. 

Por fim, a quarta estratégia diz respeito ao fato de que, com a apresentação dos pleitos 

de forma separada, a agência reguladora é obrigada a analisar individualmente. Foi relatado por 

um ator privado que houve casos nos quais a agência respondeu ao pleito de modo evasivo, 

dado que estava agrupado a outro pleito. Assim, por exemplo, a tendência da concessionária é 

 

140 É importante notar que, por mais que haja discordância da análise feita pelo entrevistado de que as agências 

teriam tendência a negar pleitos, se essa é uma premissa adotada pelo ator privado, ela é responsável por guiá-lo 

em sua tomada de decisões. Portanto, para a sua tomada de decisões, não é relevante que as premissas estejam 

certas ou erradas. 
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de dividir dentro de um mesmo evento, os efeitos sobre a perda de receitas e sobre o aumento 

de custos. 

 

3.2.2 Influência do costume, lei ou dinâmica do contrato sobre a apresentação de 

pleitos de reequilíbrio 

Além das questões estratégicas adotadas pela concessionária na apresentação de seus 

pleitos de reequilíbrio, há uma série de outras razões que podem influenciar a apresentação de 

pleitos de reequilíbrio. 

Em primeiro lugar, há empecilhos legais para a propositura de pleitos de reequilíbrio, 

que podem fazer com que sejam agrupados. O art. 2º, §1º da Resolução 355/2015 da Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece regra de agrupamento de pleitos de reequilíbrio 

segundo a qual apenas poderá ser apresentado pleito de reequilíbrio decorrente de evento de 

desequilíbrio cujo impacto implique “alteração relevante dos custos ou das receitas da 

Concessionária”, o que é definido como aquele “que causar impacto líquido combinado 

superior a 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento) da receita bruta anual média referente 

aos 3 (três) exercícios anteriores ao início do processo de Revisão Extraordinária”. E, caso o 

valor não seja ultrapassado, o pleito poderia ser apresentado apenas no início de cada Revisão 

dos Parâmetros da Concessão. 141 Portanto, a concessionária apenas pode apresentar pleitos de 

reequilíbrio em revisão extraordinária se o valor somado dos eventos de desequilíbrio alcançar 

o valor mínimo estipulado, o que evidentemente obriga a concessionária a agrupar os pleitos de 

reequilíbrio. 

 

141 “Art. 2º A metodologia e os procedimentos de que trata esta Resolução visam compensar as perdas ou ganhos 

da Concessionária, devidamente comprovados, em virtude dos eventos elencados como riscos do Poder 

Concedente no contrato de concessão, desde que impliquem alteração relevante dos custos ou das receitas da 

Concessionária. 

§ 1º Para efeitos do disposto no caput, será considerada alteração relevante aquela que causar impacto líquido 

combinado superior a 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento) da receita bruta anual média referente aos 

3 (três) exercícios anteriores ao início do processo de Revisão Extraordinária 

(...) 

§ 3º No ano de início de cada Revisão dos Parâmetros da Concessão, a ANAC analisará os processos de Revisão 

Extraordinária que visem compensar as perdas ou ganhos da Concessionária, devidamente comprovados, em 

virtude dos eventos elencados como riscos do Poder Concedente no contrato de concessão, mesmo que não 

impliquem em impacto líquido combinado superior ao estabelecido no § 1º deste artigo, observado o disposto no 

art. 12 desta Resolução.” 
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Em 2018, a ANAC apresentou na Audiência Pública nº 16/2018 proposta para alteração 

desse mecanismo de agrupamento de reequilíbrios para estabelecer que o valor mínimo para a 

análise dos pleitos de reequilíbrio passaria a ser de “1% (um por cento) da receita bruta anual 

média referente aos 3 (três) exercícios anteriores ao início do processo de Revisão 

Extraordinária”, sendo que no caso de o pedido de reequilíbrio contemplar “mais de um evento, 

considera-se o percentual a que se refere o §1º para cada evento de forma isolada”. 142 Por esta 

proposta de alteração normativa, os pleitos de reequilíbrio de baixo valor sequer poderiam ser 

apresentados para análise da agência, o que também alteraria artificialmente a quantidade de 

pleitos de reequilíbrio – contudo, diferentemente da Resolução 355/2015 em que os pleitos 

seriam agrupados, aqui a hipótese seria de impedimento absoluto de apresentação do pleito de 

reequilíbrio. No entanto, essa alteração não foi aprovada. 

Apesar de esta alteração à Resolução 355/2015 não ter sido aprovada, a ANAC passou 

a incluir cláusula idêntica nos novos contratos de concessão, a exemplo do que ocorreu com o 

Contrato de Concessão do Bloco Centro-Oeste, em 2019. E também houve a inclusão de 

limitador temporal, de modo que o direito ao reequilíbrio preclui após cinco anos de sua 

ocorrência.143 Portanto, qualquer estudo que venha a ser realizado com base na quantidade de 

pleitos de reequilíbrio conterá viés em suas amostras, dado que, para os contratos de concessão 

 

142 “Art. 2º. A metodologia e os procedimentos de que trata esta Resolução visam compensar as perdas ou ganhos 

da Concessionária, devidamente comprovados, em virtude dos eventos elencados como riscos do Poder 

Concedente no Contrato de Concessão, desde que impliquem alteração relevante dos custos ou das receitas da 

Concessionária. 

§1º Para efeitos do disposto no caput, será considerada alteração relevante o evento que causar impacto superior a 

1% (um por cento) da receita bruta anual média referente aos 3 (três) exercícios anteriores ao início do processo 

de Revisão Extraordinária. 

(...) 

§3º Na hipótese de pedido de Revisão Extraordinária que contemple mais de um evento, considera-se o percentual 

a que se refere o §1º para cada evento de forma isolada”. 
143 “6.23. Os procedimentos de Revisão Extraordinária objetivam a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato, a fim de compensar as perdas ou ganhos da Concessionária, devidamente comprovados, 

em virtude da ocorrência dos eventos elencados no CAPÍTULO V – Seção I do Contrato, desde que impliquem 

alteração relevante dos custos ou da receita da Concessionária, nos termos descritos nos itens a seguir: 

6.23.1. Para efeitos do disposto no caput, será considerada alteração relevante o evento que causar impacto superior 

a 1% (um por cento) da receita bruta anual média da Concessão referente aos 3 (três) exercícios anteriores ao início 

do processo de Revisão Extraordinária. 

(...) 

6.23.3. Na hipótese de pedido de Revisão Extraordinária que contemple mais de um evento, considera-se o 

percentual a que se refere o item 6.23.1 para cada evento de forma isolada. 

6.23.4. O pedido de Revisão Extraordinária deverá ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) anos contados 

da data em que ocorreu o evento, sob pena de preclusão do direito à recomposição do equilíbrio”. 
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anteriores está em vigor a Resolução 355/2015 (permitindo o agrupamento de pleitos), ao passo 

que para os novos contratos há uma limitação de valor individual e temporal para a apresentação 

de pleitos de reequilíbrio. 

Em segundo lugar, as agências reguladoras em geral julgam pedidos de reequilíbrio a 

cada determinado lapso temporal e não à medida em que são apresentados. Esta é uma prática 

bastante comum, de acordo com os entrevistados, e que não está regulamentada por ato 

normativo. Como os pleitos são julgados em ciclos, as concessionárias passam a apresentá-los 

quando de fato a agência for analisá-los. 

Um exemplo de dinâmica de agrupamento de pleitos ocorre no âmbito do Estado de São 

Paulo. Pellegrini (2019) entende que o reconhecimento do desequilíbrio e o reequilíbrio do 

contrato são atos independentes e autônomos, sendo recomendado muitas vezes que o 

reequilíbrio seja feito de forma sistemática e agrupada, compensando os diversos eventos de 

desequilíbrio para cada uma das partes, dado que “parece não fazer sentido, por exemplo, 

prorrogar um contrato de concessão por 6 meses para que logo em seguida seja reduzido no 

mesmo patamar”.144 Assim, uma solução adotada pelo Estado de São Paulo foi o 

estabelecimento de que os desequilíbrios, como regra, seriam resolvidos por meio de revisão 

ordinária (quadrienais), deixando para as revisões extraordinárias hipóteses restritas em que a 

não recomposição imediata do equilíbrio econômico-financeiro geraria “potencial 

 

144 Em suas palavras, “No mais, diversos fatores dificultam que os atos sejam praticados de maneira concomitante. 

O mais recomendável, como posto acima, é que o reequilíbrio leve em consideração o contrato como um todo, ao 

invés de um evento isolado, de modo a manter o contrato globalmente atualizado na perspectiva econômico-

financeira. Por consequência, e levando-se em conta que os diferentes eventos de desequilíbrio serão decididos em 

momento distinto, a dificuldade em recompor o contrato a cada vez que um desequilíbrio for reconhecido é enorme. 

Ademais, é natural que surjam eventos de desequilíbrio favoráveis e contrários a cada uma das partes do contrato, 

de modo que – para conferir segurança e respeitar os direitos de cada uma das partes – é conveniente que os 

diferentes desequilíbrios sejam consolidados e compensados em um cálculo próprio antes da promoção do 

reequilíbrio contratual. Afinal, parece não fazer sentido, por exemplo, prorrogar um contrato de concessão por 6 

meses para que logo em seguida seja reduzido no mesmo patamar. Ao invés, convém que as alterações contratuais 

resultem em modificações dos termos pactuados que tragam consigo razoável continuidade. 

Destarte, é recomendável que a disciplina contratual, ao invés de impor que os atos sejam praticados no mesmo 

momento, traga incentivos ou até mesmo fixe prazos para que os desequilíbrios não demorem muito para ter 

reconhecimento e, de outro lado, preveja que, periodicamente, o contrato seja revisto a fim de ser reequilibrado 

levando-se em consideração todos os desequilíbrios reconhecidos até então. Aqueles que ainda não tiveram 

deliberação aguardam, assim, o próximo ciclo de revisão contratual”. PELLEGRINI, Guilherme Martins, Riscos 

em visão ex post: apontamentos sobre a regulação do equilíbrio econômico-financeiro e a estruturação de contas 

vinculadas, in: SADDY, André; MORAES, Salus; SAADI, Mário (Orgs.), Tratado de Parcerias Público-

Privadas: Teoria e Prática, 1. ed. Rio de Janeiro: Centro para Estudos Empírico Jurídicos, 2019, v. Tomo VIII-

Avaliando os riscos. 
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comprometimento dos serviços concedidos ou da solvência da concessionária”.145 Portanto, em 

regra, a concessionária deverá agrupar os pleitos para apresentá-los na revisão ordinária, salvo 

situações excepcionais em que poderá apresentá-los antes (por meio de revisão extraordinária). 

Em terceiro lugar, e relacionado ao ponto anterior, algumas concessões estão sujeitas a 

eventos que ensejariam constantemente a alteração da tarifa, o que decorre da própria política 

tarifária daquele setor. Até o ano de 2012, nos contratos de concessão de transportes de 

passageiro, a remuneração do concessionário era por meio de tarifa pública, de modo que a 

tarifa paga pelo usuário era destinada à remuneração do concessionário. Para esses contratos, o 

exercício da política tarifária – que é legitimamente feito por critérios políticos pelo Poder 

Executivo – impactava diretamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ou seja, o 

contrato previa o reajuste tarifário em uma determinada data e se o reajuste demorasse ou fosse 

concedido a valores menores do que o previsto no contrato – mesmo que por motivos legítimos, 

como razões de interesse público, contexto social, econômico etc. –, isso automaticamente 

geraria desequilíbrios contratuais, que deveriam ser recompostos. Isso gerava sucessivos 

desequilíbrios contratuais que eram compensados quase que anualmente. 

Para evitar que houvesse essa necessidade de sucessivas recomposições do equilíbrio 

contratual, a Lei de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012) estabeleceu, em seu art. 9º, que a 

remuneração do concessionário se daria por meio de tarifa de remuneração, que é diferente da 

tarifa cobrada do usuário (tarifa pública). Por esse novo mecanismo, o poder concedente 

arrecadará toda a tarifa pública, cobrada do usuário, e repassará ao concessionário o valor 

correspondente à tarifa de remuneração. Se a tarifa pública for menor que a tarifa de 

remuneração, o poder público complementará o valor com recursos dos cofres públicos; e se a 

tarifa pública for maior do que a tarifa de remuneração, esse valor excedente será incorporado 

 

145 Em suas palavras, “A solução adotada no âmbito do Estado de São Paulo passou por tal linha: para manter a 

atualidade do contrato na vertente econômico-financeira, os contratos passaram a ter revisões ordinárias 

quadrienais, nas quais deverão ser tratados de preferência todos os eventos de desequilíbrio detectados até então. 

Contudo, ficou ressalvada a possibilidade de os contratos sofrerem revisões extraordinárias nos casos em que ficar 

demonstrado o potencial comprometimento dos serviços concedidos ou da solvência da concessionária. Os 

critérios elencados contratualmente para tal presunção repousam no risco de descumprimento iminente de 

obrigações, vencimento antecipado ou aceleração do vencimento nos financiamentos contratados junto aos 

financiadores, além da materialização de eventos de desequilíbrio que impactem diretamente a arrecadação da 

receita tarifária da concessionária, implicando em perda superior a 5% de sua receita bruta”. Ibid. 
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aos cofres públicos. 146  Assim, a tarifa cobrada do usuário flutuará de acordo com a política 

pública de transporte, sem que isso afete a tarifa de remuneração, paga ao concessionário. 

Portanto, haverá menor quantidade de desequilíbrios contratuais e, consequentemente, menos 

reequilíbrios, dada a alteração introduzida pela Lei de Mobilidade Urbana. 

Em quarto lugar, foi relatado que também é possível que haja o agrupamento de pleitos 

em momentos específicos para evitar um clima litigioso entre a agência e o concessionário e 

por uma questão de gestão interna da agência reguladora. Se todas as vezes em que houvesse 

um evento de desequilíbrio a concessionária apresentasse imediatamente o pleito de 

 

146 “Art. 9º O regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão do serviço de transporte público 

coletivo serão estabelecidos no respectivo edital de licitação, sendo a tarifa de remuneração da prestação de serviço 

de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga do poder público. 

§ 1º A tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público coletivo deverá ser constituída pelo 

preço público cobrado do usuário pelos serviços somado à receita oriunda de outras fontes de custeio, de forma a 

cobrir os reais custos do serviço prestado ao usuário por operador público ou privado, além da remuneração do 

prestador. 

§ 2º O preço público cobrado do usuário pelo uso do transporte público coletivo denomina-se tarifa pública, sendo 

instituída por ato específico do poder público outorgante. 

§ 3º A existência de diferença a menor entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço 

de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se deficit ou subsídio tarifário. 

§ 4º A existência de diferença a maior entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço 

de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se superavit tarifário. 

§ 5º Caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, o deficit originado deverá ser coberto por receitas 

extratarifárias, receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados intrassetoriais e intersetoriais 

provenientes de outras categorias de beneficiários dos serviços de transporte, dentre outras fontes, instituídos pelo 

poder público delegante. 

§ 6º Na ocorrência de superavit tarifário proveniente de receita adicional originada em determinados serviços 

delegados, a receita deverá ser revertida para o próprio Sistema de Mobilidade Urbana. 

§ 7º Competem ao poder público delegante a fixação, o reajuste e a revisão da tarifa de remuneração da prestação 

do serviço e da tarifa pública a ser cobrada do usuário. 

§ 8º Compete ao poder público delegante a fixação dos níveis tarifários. 

§ 9º Os reajustes das tarifas de remuneração da prestação do serviço observarão a periodicidade mínima 

estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato administrativo e incluirão a transferência de 

parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários. 

§ 10. As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão periodicidade mínima estabelecida pelo poder público 

delegante no edital e no contrato administrativo e deverão: 

I - incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade da tarifa ao usuário; 

II - incorporar índice de transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos 

usuários; e 

III - aferir o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e o da permissão, conforme parâmetro ou indicador 

definido em contrato. 

§ 11. O operador do serviço, por sua conta e risco e sob anuência do poder público, poderá realizar descontos nas 

tarifas ao usuário, inclusive de caráter sazonal, sem que isso possa gerar qualquer direito à solicitação de revisão 

da tarifa de remuneração. 

§ 12. O poder público poderá, em caráter excepcional e desde que observado o interesse público, proceder à revisão 

extraordinária das tarifas, por ato de ofício ou mediante provocação da empresa, caso em que esta deverá 

demonstrar sua cabal necessidade, instruindo o requerimento com todos os elementos indispensáveis e suficientes 

para subsidiar a decisão, dando publicidade ao ato.” 
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reequilíbrio, isso faria com que houvesse conflitos constantes entre a agência e o 

concessionário, gerando relações adversariais e, portanto, impedindo a criação de uma relação 

baseada na cooperação em outros campos da execução contratual, que muitas vezes é necessário 

para ambas as partes. Adicionalmente, a análise de pleitos de reequilíbrio demanda empenho 

de equipes da agência, não sendo justificável realizá-la a todo momento, tendo que paralisar 

outros projetos para alocar servidores para analisar constantemente os pleitos de reequilíbrio. 

 

3.3 Hipóteses explicativas alternativas para a ampla quantidade de renegociações 

Outro aspecto relevante tratado pela literatura se refere à relação entre a elaboração dos 

contratos de concessão e a sua execução. Idealmente, em um mundo no qual os custos de 

transação fossem inexistentes e as partes conseguissem prever todos os estados de mundo 

possíveis de se materializarem durante a execução do contrato, elas se antecipariam e 

estipulariam soluções predefinidas para cada um desses possíveis estados do mundo. 147 

No entanto, como custos de transação existem e não é possível prever todas as 

possibilidades de contingências futuras, os contratos de concessão são naturalmente 

incompletos. E é em decorrência da incompletude de contratos que, quando as situações 

imprevistas eventualmente se materializam, será necessário que as partes renegociem os termos 

ajustados no contrato. E este é um processo que, a cada nova contingência não tratada ex ante 

no contrato, haverá a necessidade de renegociações ex post durante a gestão contratual. 

Ocorre que o nível de incompletude pode variar por uma série de fatores apontados pela 

literatura e que acabam gerando contratos menos completos do que seria razoável ou esperado 

para determinada situação. Um dos fatores explorados pela literatura é a corrupção.148 Iossa e 

Martimort, por exemplo, afirmam que “há ampla evidência de que a corrupção explica o uso de 

renegociações pós-contratuais na América Latina”. Estes autores dão um passo além, para 

“demonstrar que a corrupção pode ter um papel em um estágio ex ante quando as partes decidem 

quão detalhados serão os contratos”. Isso teria impactos relevantes para as renegociações 

 

147 HART, Incomplete Contracts and the Theory of the Firm, p. 123. 
148 Nesse sentido, “incomplete contracts may be chosen too often when public officials in charge of designing 

contracts are corrupt”. IOSSA, Elisabetta; MARTIMORT, David. Corruption in PPPs, incentives and contract 

incompleteness. International journal of industrial organization, v. 44, p. 85-100, 2016. 
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contratuais na América Latina, porque contratos incompletos são escolhidos em ambientes 

institucionais corruptos, mas, uma vez que esses contratos são os mais prováveis de serem 

renegociados, haveria um efeito de amplificação dos resultados apresentados pela literatura 

tradicional, ou seja, a corrupção iria afetar tanto a elaboração do contrato ex ante (tornando-o 

mais incompleto, o que aumenta a quantidade de contingências não previstas e, 

consequentemente, aumenta a quantidade de renegociações) quanto ex post (facilitando a 

renegociação).149 

Essa apresentação sucinta do argumento de Iossa e Martimort nos revela um fato 

bastante importante, de que a corrupção é um fator que pode afetar de forma drástica o desenho 

de contratos de concessão, o que geraria um efeito multiplicador nas renegociações. Isto é, se 

contratos normalmente já são incompletos – e, com isso, geram a necessidade de renegociações 

frequentes –, em um mundo com corrupção, esses contratos seriam ainda mais incompletos, 

gerando mais renegociações. 

Esta era uma premissa que na análise inicial deste trabalho pareceu bastante razoável. 

Porém com as tentativas de modelar o problema, nos pareceu que a literatura dá demasiada 

importância para a forma como o contrato é escrito. Para ilustrar o argumento com evidências 

anedóticas, é relevante analisar os contratos de concessão de rodovias no Estado de São Paulo, 

que foram licitados em três momentos distintos: (i) assinados entre 1998 e 2000; (ii) assinados 

entre 2008 e 2009 e (iii) assinados a partir da década de 2010. 

Utilizando dois contratos como representantes de cada uma das etapas – já que dentro 

de cada etapa as variações entre os contratos são insignificantes – verificamos que mesmo assim 

as diferenças são pequenas. O Lote 1 licitado pela ARTESP no ano 1998 correspondia à rodovia 

Autoban; já a Rota das Bandeiras foi licitada no Lote 7 em 2009. Comparando a matriz de riscos 

dos dois contratos, as alterações se deram apenas em relação aos seguintes itens: 

 

149 Nesse sentido, “There exists ample evidence that corruption explains the widespread use of post-contractual 

renegotiations in Latin America concessions. Our analysis is somewhat complementary since we demonstrated 

that corruption may also have a role at the ex ante stage when parties decide how detailed their agreements should 

be. Incomplete contracts are chosen in corrupt institutional environments but, because those contracts are also the 

most likely to be renegotiated, the impact of corruption on contract design and economic performances is likely to 

be even more significant than suggested by the earlier literature that focused only on its ex post role at the 

renegotiation stage”. IOSSA; MARTIMORT, Corruption in PPPs, incentives and contract incompleteness, p. 95. 
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• Remediação e custeio dos acidentes com interferências: era um item que foi 

alocado especificamente à Concessionária na Autoban, mas que se tornou uma 

alocação genérica à Concessionária na Rota das Bandeiras. Neste caso, portanto, 

o contrato se tornou mais incompleto; 

• Risco de que a operação do projeto e/ou a sua manutenção seja realizada de 

forma inadequada: era um item que foi alocado especificamente à 

Concessionária na Autoban, mas que se tornou uma alocação genérica à 

Concessionária na Rota das Bandeiras. Neste caso, portanto, o contrato se tornou 

mais incompleto; 

• Risco de modificação das especificações do serviço: era um item que foi alocado 

especificamente ao Poder Concedente na Autoban, mas que se sem distribuição 

específica na Rota das Bandeiras. Neste caso, portanto, o contrato se tornou mais 

incompleto; 

• Risco no âmbito do Poder Concedente ou de outros entes governamentais, de 

criação de novos tributos ou encargos legais, ou alteração dos existentes, de 

maneira a aumentar os custos do parceiro privado: era um item que não tinha 

alocação específica na Autoban e que foi alocado genericamente ao Poder 

Concedente na Rota das Bandeiras. Neste caso, portanto, o contrato se tornou 

mais completo; 

• Risco de mudança geral de legislação não tributária, de outro ente federativo, 

que implique em custos diversos daqueles originalmente pactuados: era um item 

que não tinha alocação específica na Autoban e que foi alocado genericamente 

ao Poder Concedente na Rota das Bandeiras. Neste caso, portanto, o contrato se 

tornou mais completo; 

Utilizando a alocação de riscos para a medição da completude de contratos de 

concessão, é possível verificarmos que na realidade os contratos se tornaram mais completos 

em alguns pontos e mais incompletos em relação a outros pontos. Evidentemente que este é um 

caso anedótico sobre a dinâmica das concessões, mas, ainda assim, traz uma série de 

implicações e discussões importantes. 
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3.3.1 Possibilidade de variação nos índices de corrupção sem uma variação 

significativa nas cláusulas contratuais 

Em primeiro lugar, este caso revela que é possível que haja uma variação grande nos 

índices de corrupção normalmente utilizados nos estudos apresentados e que os contratos se 

mantenham estruturados de forma similar. Ilustrando o exemplo acima, uma análise bastante 

superficial e anedótica revela que os índices de percepção de corrupção da Transparência 

Internacional variaram substancialmente no Brasil de 1998-2000 (entre 39 e 41 pontos) para 

2008-2009 (entre 35 e 37 pontos).150 

A mesma análise pode ser feita para o governo federal, de modo que também não foi 

verificada uma grande diferenciação na alocação de riscos entre a 1ª Etapa Procrofe e a 2ª Etapa 

Procrofe. Isso pode ser um indício de que a corrupção pode não ser um fator relevante para a 

completude de contratos – no governo federal, de acordo com um dos entrevistados, talvez o 

maior motivo para a evolução dos contratos ao longo do tempo seja a participação do TCU –  

e, mais do que isso, pode ser que o estabelecimento de condições contratuais não é essencial 

para a dinâmica de renegociações das concessões. E um dos fatores que parece ser bastante 

relevante são as posições tomadas por agências reguladoras no decorrer dos anos da concessão, 

que geram decisões ao longo dos anos e cujas decisões reiteradas moldam a atuação dos atores, 

 

150 Fonte: https://tradingeconomics.com/brazil/corruption-index 
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de modo que neste caso, a regulação vem por meio do dia a dia da concessão e não propriamente 

das regras estabelecidas contratualmente. 

Este primeiro ponto é evidentemente bastante incipiente para corroborar ou refutar as 

alegações feitas pela literatura, mas ao menos é capaz de mostrar que talvez uma análise mais 

aprofundada do tema seja necessária para a obtenção de resultados que descrevam mais 

adequadamente a realidade futuramente. Os pontos mais importantes e que foram explorados 

mais a fundo por meio de entrevistas são o segundo e o terceiro, desenvolvidos na sequência. 

 

3.3.2 Ausência de retroalimentação que permita a evolução de contratos de concessão 

Em segundo lugar, os contratos de concessão podem não se diferenciar tanto ao longo 

do tempo pelo fato de que no Brasil não há um mecanismo de retroalimentação entre o dia a 

dia da execução contratual e o momento de sua criação. Não haveria um mecanismo de 

incorporação das experiências e obstáculos encontrados no dia a dia da gestão contratual para 

o momento em que os contratos são elaborados. E, com contratos de menor qualidade, haveria 

maiores possibilidades de renegociação ao longo de sua execução. Esta hipótese foi testada por 

meio de entrevistas.151 

Os entrevistados convergiram para o entendimento de que é frequente que o poder 

concedente contrate parceiros privados para realizarem a modelagem do contrato de concessão. 

Isso ocorreria no caso das licitações realizadas pelo governo federal, que contrata o BNDES 

que, por sua vez, faz licitações por meio do pregão – utilizando-se o critério menor preço152 – 

para a seleção de consultorias responsáveis pela elaboração dos contratos. Com isso, para além 

dos questionamentos sobre a qualidade de alguns dos consultores contratados – crítica feita por 

 

151 Uma observação importante sobre essa hipótese é de que aqui as entrevistas partiram para aspectos mais 

relacionados à opinião dos entrevistados sobre o assunto, sem que necessariamente se focasse exclusivamente em 

casos concretos nos moldes do que fizemos nas outras seções deste trabalho. Durante as entrevistas, ficou bastante 

explícito o descontentamento de alguns dos entrevistados com aspectos políticos e com a qualidade das 

modelagens contratuais, de modo que tentamos ao máximo dar uma visão balanceada sobre as opiniões dos atores 

públicos e privados entrevistados. 
152 Art. 4º, X, Lei 10.520/02: “Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados 

e observará as seguintes regras: (...) X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de 

menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos 

de desempenho e qualidade definidos no edital”. 
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um dos entrevistados e não compartilhada pelos outros entrevistados –, a questão central é que 

os atores externos não têm o conhecimento sobre o dia a dia da concessão e, portanto, não 

poderiam incorporar ao contrato de concessão soluções para os problemas que surgiram durante 

a execução de outros contratos. Por essa razão, um dos entrevistados afirmou que “há uma 

evolução mais lenta dos contratos porque aqueles que são responsáveis por elaborá-los não têm 

experiência da gestão desses contratos”. 

Contudo, é necessário fazer duas ressalvas sobre esse posicionamento. A primeira é de 

que, apesar de a maioria dos entrevistados entender que problemas na elaboração dos contratos 

são capazes de gerar mais renegociações, um dos entrevistados afirmou que isso não seria 

correto de afirmar. De acordo com esse entrevistado, as discussões administrativas e judiciais 

sobre renegociações não decorrem do fato de o contrato estar mal redigido; mas sim sobre a 

utilização de fluxo de caixa marginal para todos os reequilíbrios, não haver regras de 

indenização bem definidas, não haver plano de negócios etc., que são discussões não 

relacionadas diretamente a reequilíbrios. Essa estruturação ruim dos projetos geraria litígio, 

mas não necessariamente geraria mais renegociações, segundo o entrevistado. 

Sobre este ponto, no entanto, a maior parte dos entrevistados afirmou que há de fato 

correlações entre contratos mal formulados e a necessidade de uma maior quantidade de 

renegociações. E, mais do que isso, são reequilíbrios que muitas vezes são problemáticos do 

ponto de vista financeiro (são desequilíbrios “caros”). Por exemplo, atualmente ainda há no 

Estado de São Paulo contratos cuja TIR é em torno de 28% ao ano, dado que foram celebrados 

na época em que o risco Brasil era alto e era necessária esta taxa de retorno para a atração de 

investimentos internacionais. Há, portanto, uma série de desequilíbrios que foram calculados 

com base nestes contratos e que até hoje não foram recompostos, o que gera problemas até os 

dias de hoje. 

A segunda observação é sobre o modelo que vem sendo adotado no Estado de São Paulo, 

que parece ser a solução para os problemas relacionados à ausência de retroalimentação – mas 

que não necessariamente é uma solução generalizável porque pressupõe que a procuradoria do 

estado e a agência reguladora tenham expertise focada em concessões, o que só se justificaria 

em estados nos quais há um programa de concessões bastante robusto. A partir de 2013-2014, 

a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) passou a assumir a estruturação dos 

contratos de concessão (edital e contrato de todos os setores), o que gera um ganho de 
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retroalimentação. Atualmente, a PGE-SP tem o “núcleo de concessões e PPPs” – que, como 

ainda não está formalmente criado, integra o gabinete do procurador geral –, que é responsável 

pelo acompanhamento de todos os projetos que estão sendo estruturados e pelo 

acompanhamento de todos os projetos em andamento, garantindo uma gestão centralizada. 

Além disso, desde o ano de 2015, há resolução interna da PGE-SP que estabelece que, nos 

projetos de acompanhamento especial, os procuradores das consultorias jurídicas devem levar 

todos os assuntos relativos às concessões para a aprovação do gabinete do procurador geral, ao 

qual está vinculado o núcleo de concessões e PPPs. Então, sempre que a consultoria da 

ARTESP, a consultoria de transportes metropolitanos, a consultoria de meio ambiente etc. é 

chamada a tratar de algum assunto que diga respeito às concessões, o gabinete do procurador 

geral é informado e participa ativamente do projeto. Isso garante tanto a uniformidade da 

atuação da PGE-SP como também garante que haja o conhecimento do gabinete sobre todos os 

projetos em andamento em todos os setores, o que evidentemente contribui para que os assuntos 

enfrentados ao longo da execução contratual sejam incorporados nas modelagens contratuais 

futuras, melhorando a qualidade dos projetos. De acordo com o entrevistado, há um novo 

contrato que foi gestado integralmente dentro desse novo desenho institucional da PGE-SP – a 

concessão Caminhos do Mar – e que se beneficiou imensamente dos mecanismos de 

retroalimentação, gerando um contrato de maior qualidade. 

Uma questão que de certa forma é problemática em termos de retroalimentação no 

modelo de agências reguladoras, o que inclui a ARTESP, é o fato de que a diretoria é nomeada 

e, portanto, a expertise adquirida durante a execução dos contratos de concessão é perdida após 

o término dos mandatos. Contudo, mesmo assim, abaixo das diretorias os cargos em geral são 

técnicos – salvo os cargos em comissão –, o que garante uma certa continuidade e 

retroalimentação na agência, principalmente porque o corpo permanente de servidores participa 

da diretoria de estruturação, sendo os mesmos servidores que participam da gestão contratual 

(diretoria de operações, diretoria de investimentos, diretoria de controle financeiro etc.). Já em 

outras secretarias ou agências, como há menor estabilidade institucional, o problema de 

continuidade é verdadeiramente agravado. 
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3.3.3 Forma de elaboração de contratos de concessão pode gerar contratos mais 

incompletos 

Em terceiro lugar, a forma de elaboração de contratos de concessão pode tender a gerar 

contratos mais incompletos pelo simples fato de que os custos de transação são altos. Mais 

especificamente, a hipótese testada nas entrevistas foi de que muitas das vezes as partes buscam 

apenas discutir os pontos que são essenciais para que o contrato seja viável, sem entrar 

minuciosamente em detalhes sobre todos os pontos do edital e contrato de concessão. Esta foi 

uma hipótese bastante controvertida entre os entrevistados. 

Em relação à PGE-SP, alguns dos entrevistados afirmaram que antigamente, quando a 

procuradoria ainda não tinha adquirido expertise técnica na modelagem de contratos de 

concessão, faria sentido pensar no investimento em algumas cláusulas em detrimento de outras. 

E, com o passar do tempo e com a o aprimoramento técnico da procuradoria, entendem que 

hoje não haveria cláusulas que seriam menos debatidas do que outras cláusulas. Um exemplo 

de cláusula que foi mal formulada e que gerou inúmeros problemas no Estado de São Paulo foi 

sobre contratos de concessão de aeroportos estaduais, de modo que o Estado de São Paulo 

reproduziu o contrato federal, mas por algum erro, mantiveram o valor das multas igual ao do 

âmbito federal; consequentemente, a aplicação da primeira sanção à concessionária estadual 

corresponderia a dois anos de receita, o que foi um problema que necessitou ser contornado 

posteriormente para fazer a adequação daquele erro presente no contrato. Mas é claro que os 

entrevistados entendem que eventualmente algumas cláusulas são deixadas em segundo plano 

por serem menos utilizadas. Ainda assim, sobre as cláusulas que poderiam ser menos 

requisitadas, como caso das cláusulas sobre extinção contratual, a PGE-SP vem discutindo, 

desde o início de 2020, a cláusula de extinção antecipada nos contratos de concessão de São 

Paulo, de modo a evitar que este tipo de questão seja relegada ao momento em que ocorre a 

extinção do contrato, podendo gerar litígios muito expressivos. Além disso, desde 2016, as 

cláusulas de extinção contratual foram mais bem elaboradas, em parceria com o IFC 

(International Finance Corporation), o que está sendo exportado para os contratos de 

concessões rodoviárias federais. 

Por outro lado, os entrevistados do setor privado e pertencentes a cargos de livre 

nomeação entendem que há certas cláusulas que são mais analisadas no dia a dia e outras são 

deixadas em segundo plano. A lógica dessa afirmativa é de que, em geral, a métrica de sucesso 
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de uma modelagem é o desconto na tarifa ou ágio no pagamento do leilão. Assim, cláusulas que 

não contribuem diretamente para a proposta da concessionária não seriam analisadas mais 

detidamente, o que incluiria cláusulas de extinção do contrato e cláusulas relacionadas a 

questões fiscais (i.e., riscos fiscais). Considerando os custos de transação e que os agentes são 

racionais para maximizar seus interesses, faria sentido supor que essas cláusulas são relegadas 

a segundo plano no momento da modelagem contratual, focando-se em cláusulas relativas a 

questões surgidas nas consultas públicas, preço, distribuição de riscos e exigências de 

habilitação na licitação. 

 

3.4 Concessionárias apresentam propostas baixas com a certeza de que depois 

conseguirão renegociar? 

Um dos possíveis mecanismos causais apontados pela literatura para o grande número 

de renegociações encontrado poderia ser o “comportamento excessivamente oportunista pelas 

concessionárias, tanto durante a fase de licitação (empresas habilidosas em processos de 

renegociação estrategicamente apresentariam lances inferiores) e depois disso”. 153 Após vencer 

a licitação, e uma vez que fase concorrencial terminou, “a empresa poderia tomar ações para 

garantir o hold up do governo, seja por meio da insistência em renegociar o contrato ex post ou 

por meio de captura regulatória”.154  Particularmente importante para a empresa vencedora seria 

a sua “vantagem informacional e seu poder de barganha em face do governo em uma 

renegociação bilateral, que seriam poderosos fatores para potencialmente conseguir renegociar 

o contrato e conseguir um acordo melhor do que o inicialmente pactuado no momento da 

licitação”. 155 

 

153 GUASCH; LAFFONT; STRAUB, Renegotiation of concession contracts in Latin America: Evidence from the 

water and transport sectors, p. 423. 
154 Ibid. 
155 No original: “In particular, it might indicate excessive opportunistic behavior by the new operators, both during 

the bidding stage (strategic underbidding by firms skilled at renegotiations) and after it.4 Once an enterprise has 

been granted a concession in an infrastructure sector – and the eventual bidding competitors are gone – that 

enterprise may correspondingly be able to take actions that “hold up” the government, for example through 

insisting on renegotiating the regulatory contract ex post, or through regulatory capture. The extensive 

informational advantages that the enterprise possesses over the government (as well as, possibly, over other 

potential operators) and its perceived leverage vis à vis the government in a bilateral negotiation is a powerful 

potential factor to seek renegotiation of the contract and secure a better deal than the initial one”. Ibid. 
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Haveria, portanto, a pressuposição da literatura de que seria possível as concessionárias 

preverem o futuro para agir estrategicamente no momento da licitação – ao mesmo tempo em 

que os atores públicos não teriam essa capacidade. Assim, uma das explicações para a falha do 

modelo de concessões é que as licitações não conseguem selecionar o agente mais capacitado 

para prestar o serviço a menores custos. Isso porque, como há a possibilidade de renegociações 

contratuais após a assinatura dos contratos de concessão, as empresas vencedoras da licitação 

seriam aquelas mais otimistas sobre sua capacidade de renegociar ou aquelas que de fato detém 

maiores capacidades de renegociar.156 Ou ainda, concessionárias podem analisar as 

imperfeições dos projetos iniciais e, com isso, quantificar as futuras modificações contratuais 

que serão necessárias, obtendo vantagens competitivas na licitação.157 Assim, as empresas 

apresentariam propostas artificialmente baixas sabendo que poderiam renegociar ex post e 

melhorar as condições contratadas, em um ambiente não mais competitivo, aumentando seu 

poder de barganha vis a vis o do governo. 158  

A solução proposta pela literatura seria a realização de ameaças críveis por parte da 

administração pública de que contratos não seriam renegociados. Nas palavras de Guasch, 

“muitos governos concederam benefícios a atores privados durante renegociações oportunistas 

quando idealmente teria sido mais apropriado obrigar as concessionárias a se manterem fiéis ao 

acordado na licitação”. Isso deveria ocorrer “mesmo que, no curto prazo, antes de o governo 

estabelecer sua reputação de não aprovar renegociações oportunistas, este comportamento 

gerasse um número alto de abandono de concessões pelos atores privados”.159 

 

156 GUASCH, Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing it Right, p. 34–35. 
157 DELLA PORTA, Donatella; VANNUCCI, Alberto. Corrupt exchanges: Empirical themes in the politics 

and political economy of corruption. In: ARTIGO PREPARADO PARA CONFERÊNCIA, 2001, Bielefeld. pp. 

14-20. Apud SØREIDE, Corruption in public procurement. Causes, consequences and cures, p. 16–17. 
158 GUASCH, Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing it Right, p. 34–35. 
159 No original: “But governments have had a hard time adopting that strategy, because accepting concession 

failures brings political costs. Yet, although cancellations and renationalizations of private infrastructure projects 

attract headlines, they have been relatively uncommon. Of the 2,485 private infrastructure projects concluded in 

1990–2001, just 48—less than 2 percent— saw the exit of the private sector (box 3.1). Such data, however, may 

simply indicate that governments have been unable to commit to a policy of no renegotiation and have conceded 

to opportunistic renegotiation. Many governments have conceded rents to operators during opportunistic 

renegotiations when it would have been more appropriate to hold the operators to their initial bids—even though 

in the short term, before a government establishes a reputation for not conceding to opportunistic renegotiation, 

such an approach would increase the number of abandoned concessions. Thus it could be argued that the incidence 

of abandoned concessions has perhaps not been high enough to establish a needed reputation signaling a credible 

commitment to a policy of no opportunistic renegotiation and thus to reach the steady-state “good” equilibrium of 

much limited renegotiation demand and incidence.” 159 Ibid., p. 37–39. 
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Uma segunda opção dada pela literatura para solucionar o problema seria a rejeição de 

propostas agressivas, o que raramente é feito porque em geral é motivo de comemoração para 

o governo que haja o maior deságio em licitações ou maior valor de outorga. Com isso, seria 

possível evitar o fato de que o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão é 

constantemente utilizado como argumento para renegociações, independentemente de a 

proposta apresentada pela concessionária ser viável ou não. O grande problema é que as 

assimetrias de informação sobre os custos das concessionárias fazem com que seja difícil para 

o governo avaliar os pleitos de reequilíbrio, gerando incentivos para que cada vez mais 

desequilíbrios sejam utilizados como justificativas pelas concessionárias. 160 

Tendo em vista este cenário descrito pela literatura, buscou-se verificar, por meio de 

entrevistas, se seria razoável supor um viés de otimismo ou uma real possibilidade de as 

concessionárias anteverem suas probabilidades de renegociar os contratos de concessão para, 

com isso, agirem estrategicamente no momento da licitação. 

Uma observação inicial que deve ser levada em conta diz respeito ao argumento 

apresentado acima de que as concessionárias poderiam analisar imperfeições nos projetos 

iniciais e, com isso quantificar as futuras renegociações contratuais.161 Este é um ponto que os 

entrevistados concordaram que poderia ocorrer e que, na realidade, não seria um problema, mas 

sim o resultado da análise de dados públicos disponibilizados durante a licitação. Por exemplo, 

um dos entrevistados tratou de uma licitação em que as obras em alguns dos trechos da rodovia 

concedida seriam realizadas por terceiros para serem entregues à concessionária, que iria operá-

 

160 No original: “A second best, but difficult, approach for government is to reject aggressive bids. But that is 

seldom done. Indeed, such bids are celebrated as a sign that government has secured a very high transfer fee or 

very low tariff. Paradoxically, even well-meaning governments might avoid disqualifying aggressive offers for 

fear of being accused of corruption or favoritism. For example, for a water concession in a Latin American country, 

the best offer had a transfer fee that was several times the second best offer. Yet even though the bidding documents 

allowed the government to disqualify highly aggressive offers, for the reasons just explained, the government 

accepted the best offer. Shortly after the contract was awarded, the operator requested a renegotiation—and 

eventually the concession was abandoned. Given that renegotiation requests are often accepted and resolved in 

favor of concessionaires, aggressive bidding and frequent renegotiation demands should not be surprising Thus 

submitting their most optimistic bids for concessions, with the expectation that if things do not turn out well, they 

will be able to renegotiate the terms of the contract, often makes sense for firms. Financial equilibrium imbalance, 

however, can be claimed, and usually is, at any time and independent of having submitted a financially nonviable 

bid. The informational asymmetries on costs makes properly evaluating those requests difficult for governments 

and creates incentives for firms to argue financial imbalance”. Ibid. 
161 DELLA PORTA, Donatella; VANNUCCI, Alberto. Corrupt exchanges: Empirical themes in the politics 

and political economy of corruption. In: ARTIGO PREPARADO PARA CONFERÊNCIA, 2001, Bielefeld. pp. 

14-20. Apud SØREIDE, Corruption in public procurement. Causes, consequences and cures, p. 16–17. 
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lo; mas a licitante, por meio da análise realizada durante o procedimento licitatório, verificou 

que a probabilidade de a obra ser realizada a tempo seria baixa e que, provavelmente, a própria 

concessionária teria que assumir as obras naqueles trechos, gerando renegociações, o que foi 

precificado na proposta. Este é um caso que demonstra que a concessionária utilizou as 

informações públicas para antever possíveis problemas que viriam a ocorrer durante a execução 

do contrato, o que não pode ser tratado como um problema que geraria uma vantagem 

competitiva indevida para a concessionária; trata-se na realidade de licitante diligente que 

realizou os estudos adequados durante a licitação com base em informações disponíveis a todos. 

Outro caso sobre imperfeição de projetos diz respeito à PPP dos Hospitais, realizada 

pelo governo de São Paulo, em que a concessionária ficou responsável pela área de gestão da 

infraestrutura física do hospital (comumente chamada “bata cinza”) enquanto os serviços 

hospitalares seriam prestados por uma organização social (“bata branca”). A modelagem do 

projeto foi realizada tomando como premissa que a concessionária seria responsável pelo 

pagamento dos valores de água e luz. Porém, durante os pedidos de esclarecimento ao edital, 

foi informado equivocadamente que a responsabilidade pelo pagamento da conta de água e luz 

não seria pago pela concessionária. Como este esclarecimento foi publicado no site da agência 

seguindo os procedimentos formais estabelecidos no edital de licitação, o poder concedente se 

vinculou a este esclarecimento prestado. Mesmo levando em consideração este evidente erro, 

isso não foi problemático porque a informação estava disponível para todos os licitantes. Assim, 

o Estado não teve prejuízos porque todos os licitantes consideraram que não arcariam com esses 

custos, o que tornou o preço das propostas menor para o poder concedente. Isso mostra que 

mesmo erros evidentes durante o projeto podem não gerar efeitos negativos, contanto que as 

informações sejam passadas para todos os licitantes. 

 

3.4.1 Objeções à alegação de vieses de otimismo e de que a maior capacidade de 

renegociação poderia desvirtuar o processo licitatório 

Feitos esses esclarecimentos iniciais, é possível analisarmos as objeções à alegação da 

literatura internacional sobre um viés de otimismo ou uma maior capacidade de renegociação 

que pudesse gerar a desvirtuação do processo licitatório. 
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O primeiro argumento apresentado nas entrevistas diz respeito à TIR das concessões do 

Estado de São Paulo. Segundo informado em uma das entrevistas, dentre as quase vinte 

concessões da primeira etapa – que estão chegando ao seu término – apenas uma delas, a 

concessão da Autoban, conseguiu uma TIR superior à projetada. Ou seja, em todas as outras 

empresas, houve um certo otimismo das concessionárias sobre a rentabilidade da concessão e 

que não se realizou. Isso porque ou as licitantes previram uma demanda muito alta que não se 

realizou ou previram gastos inferiores aos que de fato ocorreram. Então, não haveria como 

afirmar que, ao menos na primeira etapa das concessões do Estado de São Paulo, as 

concessionárias teriam se beneficiado das renegociações se, na realidade, sequer conseguiram 

alcançar o valor da TIR projetada na proposta. 

O segundo argumento é de que o otimismo das concessionárias está diretamente 

relacionado ao histórico de comportamentos da agência reguladora e do poder concedente. Isto 

é, se a concessionária tem uma perspectiva de que poderá se beneficiar com renegociações 

contratuais, isso ocorre porque no passado houve atos da agência ou do poder concedente que 

criaram essa expectativa. No Estado de São Paulo, foi relatado que na execução do contrato de 

ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), era comum que a 

concessionária solicitasse reequilíbrios sempre que houvesse algum problema financeiro na 

concessão, independentemente de haver ou não um desequilíbrio contratual. Esse era o histórico 

de regulação e que moldou os comportamentos da concessionária a partir das expectativas 

geradas pelo poder público. Contudo, a partir de determinado momento o poder concedente 

passou a aplicar uma cláusula contratual – que antes não era aplicada – que dispunha que é 

obrigatório que a concessionária apresente o pleito de reequilíbrio em até 180 dias a partir do 

evento de desequilíbrio sob pena de preclusão. A partir da aplicação dessa cláusula contratual, 

houve uma alteração das expectativas da concessionária, que passou a pleitear os reequilíbrios 

dentro do prazo e abandonando a antiga prática de realização de ajustes quando tivesse 

problemas financeiros. Isso mostra que, a partir do momento em que a gestão contratual se torna 

técnica e baseada no contrato de concessão, eventuais oportunismos deixam de ser utilizados e, 

consequentemente, as futuras licitantes passam a verificar que não podem ser otimistas em 

relação à complacência do poder público. 

O terceiro argumento é de que em geral o otimismo das licitantes se dá não sobre sua 

capacidade de renegociar contratos de concessão e sim sobre a estimativa de demanda. 
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Conforme discutido na seção 3.1.3, um dos problemas da utilização de gatilhos de 

investimentos é justamente o fato de que as concessionárias tendem a prever uma demanda 

maior do que a que irá realmente se concretizar, o que faria com que sobreprecificassem os 

investimentos relacionados ao gatilho de investimentos e fossem otimistas em relação ao seu 

retorno. Assim, a possibilidade de renegociação seria, no máximo, um fator acessório para gerar 

a participação do licitante em determinado projeto – evidentemente, é até possível que haja o 

mecanismo equivalente “jogo de planilhas” descrito na seção 3.1.4, mas isso ocorreria apenas 

no caso de a licitante já ter decidido entrar na licitação e é algo que vem sendo combatido pelo 

poder público. 

O quarto argumento, relacionado ao anterior, é de que foi relatado que toda a discussão 

sobre renegociação é, por si só, uma questão pontual e que, portanto, não é condição necessária 

nem suficiente para a decisão de investir em determinada concessão. Portanto, a discussão sobre 

a possibilidade de concessionárias apresentarem propostas mais baixas sabendo (ou achando) 

que poderiam renegociar futuramente perde relevância. Em muitos casos, as decisões sobre 

investimento ou não em um projeto se dão com base em indicadores financeiros, o valuation da 

companhia, margem EBITDA etc., o que não leva em consideração a possibilidade de 

renegociação em um futuro. De acordo com uma entrevista, seria possível, por exemplo, que a 

empresa considerasse que vai ter sucesso em metade dos pleitos de reequilíbrio e insucesso em 

outra metade, deixando a decisão de investimento à análise de indicadores financeiros.  

Um caso extremo em que a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato de concessão, em favor do Estado, ocorreu em relação a uma transferência de ativo, 

mas que poderia ter sido utilizado igualmente para a decisão de participar em uma licitação. 

Uma empresa estava participando de processo para a compra de uma determinada concessão e, 

informado sobre os passivos daquela concessionária e que teriam que ser arcados até o final do 

contrato, optou por assumir o risco. Conforme narrado, a empresa sabia que a agência 

reguladora apenas faria o encontro de contas entre os ativos e passivos da concessão no último 

terço do prazo contratual. Portanto, até esse momento, a concessão seria lucrativa e geraria 

resultados positivos para o acionista e, quando chegassem ao momento derradeiro do encontro 

de contas, buscariam uma solução (e.g., judicializaria, aceitaria realizar investimentos 

adicionais etc.). Esse é um caso em que, se os reequilíbrios em favor do Estado fossem levados 

em consideração, talvez o resultado de compra não tivesse ocorrido, de modo que os fatos 
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levados em consideração no caso foram a rentabilidade atual da concessão e a possibilidade de 

adiar os reequilíbrios até o terço final do prazo contratual. 

É evidente que haverá casos pontuais em que a renegociação poderá ser tomada em 

consideração, mas isso ocorreria em casos de corrupção ou, ao menos, em condutas que atentam 

contra o interesse público. Foi relatado que um dos entrevistados tomou conhecimento de uma 

informação de que, em contrato de prestação de serviços de iluminação pública, determinada 

empresa tinha o prefeito “sob controle”, o que permitiria a apresentação de propostas mais 

agressivas na licitação. É evidente que esse tipo de problema pode ocorrer e deve ser combatido, 

mas o fato é que não é possível fazer generalizações a partir desses desvios e práticas contra a 

moralidade administrativa. Entre os entrevistados, houve consenso de que haveria 

possibilidades de utilizar a renegociação como método decisivo apenas em casos excepcionais, 

até porque seria necessário que a empresa tivesse absoluta confiança de que poderia investir um 

valor determinado (e.g., por meio do pagamento de outorga) para recuperar o investimento de 

forma ilícita no futuro. 

Além dos quatro argumentos apresentados acima – e que não geraram controvérsias 

durante as entrevistas – sugiram três hipóteses, altamente controvertidas, durante as entrevistas 

e que não podem ser testadas empiricamente por se tratar de opiniões dos entrevistados. As 

primeiras duas hipóteses são explicações alternativas que justificariam a participação de 

licitantes, de modo que a análise sobre oportunismos relativos a renegociações dos contratos 

não seria relevante para a tomada de decisão da empresa licitante. E a terceira hipótese diz 

respeito a um argumento de que não necessariamente a concessionária ter o desequilíbrio 

reconhecido implicará o efetivo reequilíbrio do contrato.  

A primeira hipótese diz respeito à possibilidade de haver economias de escala para as 

empresas que já participam do setor em determinado local ao se sagrarem vencedores de novos 

contratos de concessão. Ou seja, a decisão de uma empresa se daria porque há economia de 

escala em obter uma nova concessão, sendo os fatores atrelados ao contrato meramente 

acessórios. Isso seria demonstrado com as últimas licitações no setor de saneamento básico – 

que é o setor com maior porcentagem de renegociações, 74,4%.162 A vitória da BRK Ambiental 

 

162 GUASCH, Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing it Right, p. 13. 
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no leilão da Companhia de Saneamento de Alagoas163 se justificaria dado que a BRK é uma 

empresa que controla uma série de concessões no Nordeste. A vitória da AEGEA Saneamento 

no leilão da concessão de esgotamento sanitário nos Municípios de Cariacica e Viana teria 

ocorrido porque a AEGEA opera concessões em dois municípios vizinhos, Vila Velha e 

Serra.164 Também seria justificável a vitória da AEGEA na licitação para a concessão de 

serviços de saneamento básico em 68 municípios do Mato Grosso do Sul, porque já é 

responsável pela operação da capital Campo Grande desde 2010.165 Dentre as últimas licitações, 

a única que não seria explicada pelo argumento da economia de escola seria a vitória do 

consórcio AEGEA no leilão da PPP da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).166 

Dessa forma, o argumento apresentado é de que haveria uma economia de escala a justificar a 

maioria das propostas vencedoras nessas licitações, dado que a empresa já teria uma estrutura 

elaborada para a prestação daquele serviço e a adição marginal geraria custos menores do que 

para os novos entrantes. 

Contudo, apesar de haver uma certa correlação entre as licitantes vencedoras e a 

existência de prévia participação da empresa em regiões próximas, o que em tese justificaria o 

argumento da economia de escala, outros entrevistados discordaram enfaticamente dessa 

possibilidade. Isso ocorre porque não há compartilhamento de infraestrutura no caso de 

municípios próximos, ou seja, em regra não estamos diante de uma situação na qual a empresa 

já teria o controle de um município grande e os novos municípios teriam sua rede integrada à 

rede daquela cidade maior, havendo o compartilhamento de infraestrutura (e.g., estação de 

tratamento compartilhada). Este fenômeno de compartilhamento de infraestrutura raramente 

ocorreria – no máximo poderia ter vindo a ocorrer na concessão dos municípios do Mato Grosso 

do Sul, em que a AEGEA já controlava a prestação na capital do estado –, de modo que os 

únicos custos que poderiam ser economizados seriam os custos de gestão (e.g., a empresa ter 

 

163 BRK Ambiental vence leilão da Companhia de Saneamento de Alagoas, disponível em: 

<https://www.brkambiental.com.br/brk-ambiental-vence-leilao-da-companhia-de-saneamento-de-alagoas>, 

acesso em: 29 dez. 2020. 
164 Informação disponível em: https://www.aegea.com.br/quem-somos/. Acesso em 29 dez. 2020. 
165 Aegea Saneamento é a nova responsável pelo tratamento e coleta de esgoto em 68 municípios do Mato 

Grosso do Sul, Aegea, disponível em: <https://www.aegea.com.br/2020/10/23/aegea-saneamento-e-a-nova-

responsavel-pelo-tratamento-e-coleta-de-esgoto-em-68-municipios-do-mato-grosso-do-sul/>, acesso em: 

29 dez. 2020. 
166 Consórcio Aegea vence leilão da PPP do saneamento da Corsan, CORSAN, disponível em: 

<https://www.corsan.com.br/consorcio-aegea-vence-leilao-da-ppp-do-saneamento-da-corsan>, acesso em: 

29 dez. 2020. 

https://www.aegea.com.br/quem-somos/


95 

 

 

 

apenas uma sede para gerir todos os municípios), o que não geraria economia representativa a 

ponto de justificar aquela empresa oferecer a proposta vencedora em nova licitação de 

municípios próximos. Portanto, parece pouco correto afirmar que a economia de escala seja o 

fator determinante para a vitória ou não de um incumbente em nova licitação. 

A segunda hipótese foi levantada por um dos entrevistados, que afirmou que a decisão 

de investimentos provavelmente está muito mais relacionada ao fato de que as empresas já estão 

no Brasil, conhecendo as peculiaridades e problemas do contexto brasileiro. Assim, a empresa 

já conhece o setor e, portanto, tem a expertise necessária para enfrentar os problemas que já 

sabe que ocorrerão na gestão contratual, podendo assumir maiores riscos. O exemplo que 

demonstraria a atuação para firmar o posicionamento no mercado é de que na última licitação 

de rodovias (rodovia Piracicaba-Panorama - PiPa), apesar do esforço do governo de São Paulo 

para atrair licitantes internacionais, houve apenas a atração do fundo de investimentos Pátria; 

os outros dois licitantes foram a CCR e a Ecorodovias que, de acordo com o entrevistado, 

participariam de qualquer forma da licitação, dado serem empresas que já operam concessões 

brasileiras. 

Entretanto, essa hipótese é controvertida porque, como outro entrevistado afirmou, em 

geral o que acontecia era que o próprio estado tinha receio de permitir a participação de fundos 

de investimento em concessões, dado que se pressupunha a participação de empreiteiras, que 

teriam a qualificação exigida no edital de licitação. Atualmente, entretanto, a visão do governo 

teria se modificado para entender que a concessionária atua mais como um gerenciador de 

recursos – que pode subcontratar a elaboração das obras – do que como empreiteira. Com isso, 

houve a alteração do edital e do contrato de concessão para permitir a participação de fundos 

de investimento. A vitória do fundo Pátria na última licitação seria a prova de que o novo 

modelo estaria funcionando. 

Há, por fim, uma terceira hipótese, de que há problemas de efetividade do direito ao 

reequilíbrio das concessionárias no Brasil. Por exemplo, a introdução pela ANAC da regra nos 

contratos de concessão das últimas rodadas de que seriam objeto de pleito de reequilíbrio os 

desequilíbrios que, individualmente, superassem o valor de 1% da receita operacional bruta da 

concessionária seria uma hipótese na qual o próprio direito ao reequilíbrio seria mitigado – dado 
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que até o impacto de 1% a concessionária teria que arcar com os prejuízos.167 Outro exemplo 

seria o fato de que em geral há adoção de um faseamento dos pleitos de reequilíbrio, de modo 

que o valor do desequilíbrio é apurado pela agência reguladora e a definição da forma de 

reequilíbrio ocorreria por ato do poder concedente.168 Este faseamento geraria um problema de 

efetividade, dado que muitas vezes o poder concedente demoraria anos para de fato reequilibrar 

o contrato de concessão, mesmo depois de já ter ocorrido o reconhecimento do desequilíbrio 

pela agência. 

No entanto, outros entrevistados apresentaram o argumento de que é natural que haja o 

faseamento, haja vista que a apuração do desequilíbrio é um ato técnico e o reequilíbrio é um 

ato político, cabendo ao chefe do executivo a decisão sobre aumentar ou não tarifa, sobre 

utilizar recursos do tesouro, dado que quem controla o orçamento é o Estado. E, no limite, as 

concessionárias poderiam ingressar em juízo para obrigar o poder concedente a conceder o 

reajuste. O que acontece muitas vezes é que, quando a concessão está em momento no qual não 

há mais a necessidade de investimentos – e, portanto, não há está muito alavancada – se houver 

um direito ao reequilíbrio já reconhecido, porém ainda não recomposto pelo poder concedente, 

é possível que seja vantajoso à concessionária esperar para obter a recomposição, dado que este 

valor seria remunerado pela TIR da concessão. Isso ocorreu principalmente na primeira etapa 

das concessões do Estado de São Paulo, em relação às alterações tributárias do ISS e 

PIS/COFINS,169 que ocorreram no início das concessões e o poder concedente optou pela forma 

mais custosa de reequilibrar o contrato, a prorrogação do prazo contratual – dado que o 

reequilíbrio por meio da dilação ou extensão de prazo só começa a ser efetivado quando chegar 

ao termo do prazo originalmente pactuado, sendo o desequilíbrio remunerado à TIR até este 

momento. 

 

 

 

167 Relatado na seção 3.2.2. 
168 Relatado na seção 3.2.2. 
169 Relatadas na seção 3.1.4.1. 
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4 Conclusões 

Neste trabalho, revisitamos a literatura econômica internacional sobre renegociações de 

contratos de concessão. Tendo em vista que não é possível que um contrato de concessão seja 

capaz de prever todas as hipóteses que poderão ocorrer nos trinta anos de sua vida, quando 

houver alterações dos cenários fáticos, os contratos deverão ser renegociados para que sejam 

adequados à nova realidade. 

A partir do argumento de incompletude contratual, a literatura internacional verifica 

níveis de renegociações mais elevados do que seria o racionalmente esperado tendo em vista 

apenas a sua incompletude. Disso decorre a necessidade de estudar as possíveis causas das 

incompletudes contratuais, que passam por oportunismos e corrupção. De acordo com a 

literatura internacional, a corrupção é capaz de explicar a escolha pela maior ou menor 

especificação de diretos e distribuição de riscos (i.e., completude contratual) e a grande 

quantidade de renegociações contratuais na América Latina – mesmo em momentos iniciais do 

contrato de concessão, de modo que as renegociações nestes casos não são explicadas por 

alterações fáticas. 

Contudo, como o presente trabalho procurou demonstrar, as análises de incompletude e 

renegociações contratuais devem levar em consideração uma série de nuances, que podem 

sobremaneira alterar os próprios achados encontrados pela literatura (i.e., se as premissas não 

correspondem à realidade, há riscos de que os achados empíricos também não sejam capazes 

de explicar a realidade). 

Para sistematizar as críticas sobre as premissas utilizadas nesse trabalho, utilizamos 

como base o trabalho seminal sobre renegociações na América Latina, desenvolvido por Luís 

Guasch.170 Em síntese, a pressupõe que renegociações contratuais, como ocorrem em grande 

quantidade, são necessariamente ruins para o modelo de concessões. O argumento completo se 

divide em duas etapas: (i) como há um número de renegociações superior ao que seria esperado 

se as renegociações ocorressem apenas em decorrência de uma mudança no plano fático e as 

regras tiveram que se ajustar à nova realidade, essa disparidade entre o número esperado e o 

número real de renegociações seria explicada por uma série de comportamentos oportunistas 

 

170 GUASCH, Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing it Right. 
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dos atores envolvidos e (ii) com esse número maior de renegociações, haveria uma frustração 

do próprio modelo das concessões.  

Para enfrentar a primeira etapa do argumento, de que há renegociações excessivas e, 

portanto, negativas, abordamos a questão sob três perspectivas. 

Na subseção 3.1 enfrentaremos diretamente o argumento, apontando que renegociações 

não são necessariamente ruins, de modo que há boas razões para crer que a quantidade de 

renegociações encontradas no Brasil pode ser decorrente de inúmeros outros fatores que não 

sejam relacionados a oportunismo ou corrupção. Na subseção 3.1.1, vimos que o próprio 

conceito de renegociação utilizado pela leitura pode incluir casos que não necessariamente são 

renegociações que alterem as bases dos negócios jurídicos (e.g., alterações formais e 

mecanismos automáticos de reequilíbrio contratual, como o desconto de reequilíbrio). Na 

subseção 3.1.2, apresentamos três possíveis categorias sobre renegociações em sentido amplo, 

exemplificando os possíveis riscos de oportunismos e corrupção em cada uma delas 

(reequilíbrios por materialização de riscos, reequilíbrios por alteração de escopo e completa 

reformulação do contrato). Na subseção 3.1.3, vimos a maior ou menor quantidade de 

renegociações pode decorrer da própria modelagem contratual, de modo que é perfeitamente 

possível haver contratos que são melhor estruturados e que, justamente por serem melhores 

estruturados, geram maios espaços para renegociações. Na subseção 3.1.4 apresentamos uma 

possível sugestão sobre o que deverá ser levado em consideração para que uma futura 

classificação de riscos adote premissas que se conectem de fato com a realidade. 

Na subseção 3.2, analisamos o ponto mais específico de como a literatura mensura a 

quantidade de renegociações e apresentamos razões pelas quais a forma de mensuração pode 

não ser adequada para medir a realidade dos contratos de concessão. Na subseção 3.2.1, vimos 

que há incentivos para que as concessionárias agrupem ou desagrupem pleitos de reequilíbrio. 

E na subseção 3.2.2 verificamos que há costumes e regras que induzem ou obrigam a 

concessionária a agrupar ou desagrupar pleitos. Portanto, qualquer mensuração de 

renegociações que levem em consideração meramente a quantidade de pleitos de reequilíbrio 

não estará descrevendo de modo preciso a realidade. 

Já na subseção 3.3, apresentamos uma hipótese alternativa para a grande quantidade de 

renegociações, de que há certos problemas na modelagem de contratos de concessão que geram 
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contratos que sejam menos completos do que a literatura parece pressupor. Essas hipóteses 

alternativas passam pela possibilidade de variação nos índices de corrupção sem que haja uma 

variação significativa nas cláusulas contratuais (subseção 3.3.1), pela ausência de 

retroalimentação que permita a evolução dos contratos concessionais (subseção 3.3.2) e pelo 

fato de que a própria forma de elaboração de contratos de concessão pode gerar contratos mais 

incompletos do que seria o previsto pela literatura (subseção 3.3.3). 

Por fim, enfrentamos o segundo argumento, de que concessionárias apresentariam 

propostas mais baixas na licitação para, em um segundo momento (quando não há pressão 

competitiva), buscarem renegociar e conseguirem condições melhores do que as inicialmente 

pactuadas. Para isso, na subseção 3.4, desenvolvemos o argumento de que, ao menos em 

mercados concentrados, não há assimetrias de informação que justifiquem que uma 

concessionária possa atuar oportunisticamente para apresentar lances mais arrojados no leilão 

tendo a certeza de que conseguiria renegociar os contratos posteriormente. 

Espera-se que este trabalho contribua para a revisão das premissas adotadas pela 

literatura internacional que, ao analisar o Brasil, não parece levar em consideração a série de 

nuances desenvolvidas neste trabalho. 
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