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RESUMO 

 Este trabalho analisa o modelo de locação de ativos como alternativa para 

viabilizar projetos de infraestrutura de saneamento em nosso país. A partir do 

projeto implantado pela Companhia Paranaense de Saneamento – SANEPAR 

nos municípios de Matinhos e Pontal do Paraná discutem-se as características 

do modelo, além de compará-lo às alternativas tradicionais de implantação 

desse tipo de projeto. 

 Com cenários que simulam variações de tempo, atrasos de obra, e custos 

de implantação, aditamentos de valor não previstos inicialmente, comparam-se 

as diferentes alternativas que poderiam ter sido adotadas para o projeto em 

questão. Busca-se ainda extrapolar a análise para outras empresas do setor 

através da adoção de diferentes custos de capital. 

 Os resultados mostram que o modelo pode ser benéfico e auxiliar a 

viabilizar projetos, em especial para empresas com saúde financeira debilitada 

e com custos de capital elevados. 

Palavras-chave: saneamento básico, locação de ativos, infraestrutura, 

análise de cenários. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the asset rental model as an alternative to enable 

sanitation infrastructure projects in our country. Based on the project 

implemented by the Companhia Paranaense de Saneamento - SANEPAR in the 

municipalities of Matinhos and Pontal do Paraná, the characteristics of the model 

are discussed, in addition to comparing it with traditional alternatives to the 

implementation of this type of project. 

With scenarios that simulate variations in time, construction delays, and 

costs of implementation, value additions not initially predicted, the different 

alternatives that could have been adopted for the project in question are 

compared. It also seeks to extrapolate the analysis to other companies in the 

sector through the adoption of different capital costs. 

The results show that the model can be beneficial and help make projects 

feasible, especially for companies with weak financial health and high capital 

costs. 

Keywords: sanitation infrastructure, asset rental, infrastructure, scenario 

analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização e justificativa 

Em um país carente de infraestrutura de saneamento como o Brasil, a 

busca por alternativas que ajudem a viabilizar projetos nesta área se faz 

necessária e premente. Somos um país onde boa parte da população não tem 

acesso a água de qualidade, bem como a coleta e tratamento de esgoto. O Brasil 

chega ao ano de 2017 com apenas 59,9% da população tendo acesso a 

atendimento adequado no que tange ao abastecimento de água potável e 

apenas 54,8% sendo atendido adequadamente por coleta de esgoto. Por outro 

lado, 37,4% e 41,9% da população tem atendimento precário para água e 

esgoto, respectivamente (IBGE, 2017). Isso mostra que 2,7% da população, ou 

seja mais de 5 milhões de pessoas não tem acesso nenhum a água tratada e 

3,3% da população, mais de 6 milhões pessoas não contam com acesso a 

nenhuma solução de esgotamento sanitário. 

A busca pela universalização dos serviços de saneamento não pode ser 

vista como algo utópico, mas sim como um objetivo a ser alcançado pela 

sociedade nos próximos anos. O novo marco legal do saneamento no Brasil, 

regido pela Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, apresenta em seu texto a palavra 

“universalização” 19 vezes, definindo em seu artigo 11-B o termo como a meta 

de garantir o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da 

população com coleta e tratamento de esgotos.(REPÚBLICA DO BRASIL, 2020)  

Soluções que visem auxiliar o cumprimento da meta acima descrita devem 

ser vistas com bons olhos, uma vez que por tratarem-se de iniciativas complexas 

e com longo prazo de implantação, projetos de infraestrutura de saneamento 

apresentam peculiaridades que exigem soluções variadas, podendo 

determinada solução ser adequada para a realidade de uma localidade ou 

empresa, mas não adequada para a de outra. 

A necessidade da sociedade por saneamento básico vem acompanhada 

da dificuldade do poder público em atender o crescente rol de atribuições que 

lhe são imputados, sendo necessária a busca contínua por alternativas que 

viabilizem a implantação de projetos e ampliem a oferta de infraestrutura de 

saneamento em nosso país. 
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Os impactos mais evidentes da oferta (ou da falta dela) de serviços 

adequados de saneamento são sentidos na área da saúde pública. No ano de 

2017, 1.933 municípios brasileiros registraram ocorrência de epidemias ou 

endemias provocadas pela falta de saneamento básico (CRESPO; LOPES, 

2019). No mercado de trabalho, em 2013, o país teve 14,9 milhões de 

afastamentos por vômito ou diarreia, doenças diretamente associadas à falta de 

acesso a condições adequadas de saneamento. A mudança relacionada à oferta 

de bons serviços é evidenciada em cidades que adotaram boas práticas, como 

no município de Uruguaiana-RS, onde entre 2012 e 2018 houve a ampliação do 

atendimento de esgoto de 9% para 92% dos domicílios, sendo que em 2012 

foram registradas 3.002 ocorrências de diarreia aguda na cidade e em 2018 esse 

número caiu para 106 casos, uma queda de aproximadamente 96%. 

Outros benefícios podem ser verificados nos setores imobiliários e de 

turismo, imóveis semelhantes apresentam valorização de 16,4% quando o único 

diferencial é a interligação a sistemas de abastecimento de água potável e coleta 

de esgoto. O setor de turismo não é diferente, a contaminação de ambientes por 

esgoto compromete, ou até anula, o potencial turístico de determinadas regiões. 

Estima-se que no Brasil os ganhos de renda do turismo possam atingir R$ 2,1 

bilhões por ano com a universalização do saneamento(CRESPO; LOPES, 2019).  

Razões para a implantação de infraestrutura de saneamento são 

abundantes e variadas, cabendo à sociedade a busca por soluções que 

viabilizem projetos, em especial para as regiões mais carentes de serviços 

públicos. 

  

1.2.  O projeto Matinhos / Pontal 

Programa de ampliação da infraestrutura de saneamento dos municípios 

de Matinhos e Pontal do Paraná concebido pela Sanepar – Companhia de 

Saneamento do Paraná implantou 514km de redes, 29 estações elevatórias e 

27.169 ligações domiciliares atendendo uma população fixa de 50.000 

habitantes, além de uma população flutuante ainda maior devido às 

características sazonais da região litorânea do Paraná. 
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O projeto teve sua implantação executada através da modalidade “locação 

de ativos”, modalidade até então inédita no estado do Paraná. Licitado através 

do processo licitatório 170/2013 publicado em abril/2013, teve como empresa 

vencedora do certame licitatório a Goetze e Lobato Engenharia S.A. (GEL), 

tendo o contrato sido assinado em outubro/2013. 

O edital de licitação previa, após a assinatura do contrato, um prazo total 

para o contrato de 258 meses divididos da seguinte forma: i. um prazo inicial de 

6 meses, com responsabilidades e encargos para Locadora e Locatária afim de 

que sejam cumpridas todas as condicionantes necessárias ao início da obra, 

cujo cumprimento caracterizava a data de eficácia do contrato; ii. um prazo de 

implantação de obras de 48 meses, subdividido em quatro parcelas 

determinadas pelos marcos contratuais de implantação, sendo o primeiro deles 

após 12 meses; iii. um prazo de locação dos ativos implantados de 240 meses, 

cuja contagem inicia-se tão logo seja cumprido o primeiro marco contratual de 

implantação (entrega da primeira etapa). Atrasos em qualquer uma das etapas 

iniciais (i. e ii.), que não sejam ocasionados por responsabilidade comprovada 

da Locatária (SANEPAR) acarretam redução no prazo de locação (iii.) mantendo 

inalterado o prazo total inicialmente pactuado. 

O contrato previa investimentos da ordem de R$ 199 milhões (valores com 

data base em abril/2013) que corrigidos para a data do efetivo início dos serviços 

ficaram em 252 milhões, com as obras iniciando-se em março/2016 e com 4 

fases de implantação, cada uma delas com duração estimada de 12 meses, o 

que levava a uma entrega total da obra prevista para março/2020. Apesar de 

atrasos na fase inicial do contrato, que acarretaram comprometimento no 

cumprimento da data de eficácia prevista nas condições contratuais, ao longo da 

obra verificou-se o adiantamento das etapas relativas a cada um dos quatro 

marcos contratuais previstos, tendo a obra sido entregue em julho/2018, 

conforme verifica-se no gráfico 01. 
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Gráfico 1: Cronograma implantação projeto Pontal/Matinhos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

1.3. Problema de pesquisa 

Colocados os desafios, e as necessidades, impostos à sociedade de prover 

soluções adequadas de saneamento básico a toda a população brasileira a 

presente dissertação busca abordar a modalidade “locação de ativos” como 

alternativa para a implantação de projetos na área. 

O trabalho visa traçar um histórico das políticas nacionais do setor, 

abordando questões de financiamento para projetos, formas de implantação dos 

mesmos e a situação dos principais players do mercado. 

Uma vez exposto o panorama geral do mercado, parte-se para a exposição 

dos dados do projeto Matinhos/Pontal implantado pela Sanepar – Companhia de 

Saneamento do Paraná, apresentando os elementos fundamentais do projeto, 

de forma que a dar subsídios à formação dos cenários teóricos que serão 
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utilizado pela Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná para execução 

das obras de ampliação do sistema de saneamento dos municípios de Matinhos 

e Pontal do Paraná.  

Os cenários teóricos utilizados na comparação são dois e simulam a 

modalidade mais comumente utilizada para a contratação de obras no setor, a 

empreitada global. No primeiro um cenário de contratação das obras pela 

modalidade de empreitada global com recursos próprios e no segundo um 

cenário de contratação das obras pela modalidade de empreitada global com 

recursos parcialmente provenientes de financiamento (dívida) junto a linhas de 

crédito específicas do setor. 

As variáveis nos cenários teóricos simulam atrasos nos cronogramas de 

implantação (aditamentos de prazo) e custos extras não previamente 

identificados (aditamentos de valor), situações recorrentes e, como veremos a 

seguir, verificadas na maior parte dos projetos do setor. 

Assim, temos como objetivo não apenas comparar os cenários, mas 

também discorrer sobre os prós e contras do modelo de locação de ativos, 

pretendendo identificar as vantagens e desvantagens da adoção do modelo, as 

situações em que ele pode ajudar a viabilizar projetos, de forma a tirar projetos 

do papel e das planilhas e contribuir para a oferta de serviços de saneamento 

para uma parcela maior da população. 

Os cenários são analisados sob a ótica dos custos de implantação e por 

consequência do endividamento, bem como benefícios auferidos pelo mesmo, 

das companhias que atendem a sociedade com projetos de infraestrutura de 

saneamento.  

Busca-se ainda extrapolar a análise para as demais empresas de 

saneamento, de forma a permitir que o presente auxilie na análise de viabilidade 

de projetos em empresas com condições financeiras diferentes da Companhia 

Paranaense de Saneamento – SANEPAR, ao adotar diferentes custos de capital 

na composição dos cenários analisados. 

Os resultados encontrados mostram que o modelo de locação de ativos 

trouxe vantagens não apenas à SANEPAR, mas também a toda a comunidade 
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diretamente beneficiada pelo projeto, é possível inferir ainda que o formato pode 

ser vantajoso para a implantação de projetos por outras empresas do setor. 

Este trabalho visa contribuir com o fomento do modelo de locação de ativos, 

trazendo à tona a experiência do projeto implantado no Paraná e abordando as 

características dessa forma de contratação.  

Essa dissertação é composta de 7 (sete) capítulos, o primeiro deles 

introdutório e de apresentação ao tema, o segundo de revisão de literatura 

acerca do assunto, o terceiro elenca as premissas de cada um dos cenários 

simulados, o quarto descreve a metodologia adotada para comparação dos 

cenários, o quinto discorre sobre os resultados encontrados, na sexta seção 

abordam-se as principais conclusões bem como caminhos que podem ser 

seguidos diante dos resultados encontrados, já o encerramento do trabalho se 

dá na sétima seção com as referência bibliográficas que serviram de base às 

opiniões do autor. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção objetivamos, através da análise de publicações anteriores a 

este trabalho, contextualizar o ambiente em que o projeto analisado está 

inserido. 

 Inicialmente será abordado o contexto atual do setor de saneamento no 

Brasil, seguindo para as condições das principais empresas do setor e na 

sequência serão tratadas as principais modalidades para implementação de 

projetos nessa área. 

 Este trabalho visa contribuir com a ainda incipiente literatura acerca da 

modalidade locação de ativos, reunindo o que já foi publicado sobre o assunto e 

trazendo a análise de um caso prático para a discussão. 

2.1. O Contexto da infraestrutura de saneamento no Brasil 

O panorama atual do saneamento básico no Brasil é fruto de anos de 

elaboração e implementação de políticas públicas no setor, algumas mais e 

outras menos eficazes. Se hoje temos índices de cobertura superiores a 90%, o 

mesmo não pode ser afirmado quanto ao bom atendimento do usuário final, uma 

vez que grande parte da população é atendida de forma precária, conforme 

verifica-se na tabela 1. 

 
Tabela 1: Taxas de atendimento com soluções de saneamento no Brasil 

Componente 

Atendimento 
Adequado 

Déficit 
Atendimento 

precário 
Sem atendimento 

x1.000 hab 

% 
x1.000 hab 

% 
x1.000 hab 

% 
x1.000 dom x1.000 dom x1.000 dom 

Abastecimento de água 
potável 

124.045 
59,9 

77.451 
37,4 

5.591 
2,7 

41.794 26.095 1.884 

Esgotamento sanitário 113.515 
54,8 

86.800 
41,9 

6.772 
3,3 

38.246 29.224 2.303 
Fonte: (IBGE, 2017) 

Objeto de um agenda política nacional iniciada nos 1960, o setor de 

saneamento teve seus primeiros programas centralizados apoiados pelo 

Sistema Financeiro de Saneamento (SFS), criado pelo governo federal e 

administrado pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), com recursos do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) (ALBUQUERQUE, 2011). 
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Em 1971, instituiu-se o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), 

responsável pelas normas do setor, aprovação de financiamentos, fiscalização 

de projetos e orientador da criação das Companhias Estaduais de Saneamento 

Básico (CESB´s). Tal plano mostrou-se bem-sucedido ao induzir as 

administrações municipais a conceder os serviços de saneamento às CESBS, 

fortalecendo as mesmas. 

Como resultado da execução PLANASA tivemos nos anos 1970 e 1980 um 

grande aporte de recursos do governo federal em saneamento, havendo um 

salto nos percentuais da população atendida com saneamento básico (CASTRO, 

2000).  

Tabela 2: Índice de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil em 1970 e 1991 

Porcentagem da população urbana atendida 1970 1991 
Abastecimento de água 60 86 
Esgoto (rede de coleta) 22 49 

Fonte: Tavares apud Parlatore (2000) 

 

Apesar do aumento verificado na população atendida, o Planasa não 

conseguiu diminuir o abismo social entre as regiões mais ricas e as mais pobres 

do país, concentrando os investimentos nas regiões mais desenvolvidas do sul, 

sudeste e centro-oeste do Brasil. 

Tabela 3: Cobertura regional de água e esgotamento sanitário no Brasil em 1991 (em %) 

Cobertura regional em 1991 Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Total 
Água 67 68 80 93 90 86 
Esgoto (rede de coleta) 2 13 33 70 19 49 

Fonte: Tavares apud Parlatore (2000) 

No ano de 1992, após sucessivos planos econômicos malsucedidos, o 

PLANASA foi extinto. Assim década de 1990 surgiram outras iniciativas do 

governo federal, algumas por intermédio de recursos orçamentários e outras 

pelo surgimento de financiamentos com créditos externos de órgãos 

multilaterais, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Nesse cenário 

aparecem o programa de Saneamento para Núcleos Urbanos (PRONURB), o 

Pró-Saneamento, o Programa de Ação Social em Saneamento-BID (PASS/BID) 

e o Programa de Ação Social em Saneamento (PROSEGE). Tais programas 

geraram uma modesta expansão no setor, não comparável aos avanços das 

décadas de 1970 e 1980. No ano de 1995 é criado o Sistema Nacional de 
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Informações sobre Saneamento (SNIS), sistema responsável pela coleta de 

dados operacionais, gerenciais, financeiros e de qualidade da prestação de 

serviços de água e esgoto em todo o território nacional, transformando-se em 

banco de dados com relevante papel na elaboração, implantação e 

monitoramento das políticas públicas do setor. 

Assim chegamos aos anos 2000 com cenário onde as CESBS 

desempenham relevante papel na prestação de serviços de saneamento, 

atendendo a cerca de 72% da população urbana brasileira com abastecimento 

de água e 65% da população com coleta de esgoto. O restante da população 

atendida é servido por autarquias e empresas municipais, 22% dos serviços de 

água e 28% dos serviços de esgoto, cabendo às empresas privadas uma 

pequena parcela do mercado, algo próximo de 5% dos serviços de água e 7% 

dos serviços de esgoto (PIMENTEL; CAPANEMA, 2017). 

No ano de 2007 promulgou-se a Lei de Saneamento, que trouxe um novo 

marco legal para o setor e estabeleceu novas diretrizes. Com isso, por meio do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), houve aumento expressivo nos 

investimentos em saneamento, sendo que entre 2007 e 2015 investiu-se 

aproximadamente R$ 85 bilhões em programas. Desse montante, 

aproximadamente 80% do volume investido foi feito através de CESBS 

(PIMENTEL; CAPANEMA, 2017). 

Apesar do montante expressivo, novamente constatou-se uma 

concentração de investimentos nas regiões mais ricas do território nacional, 

existindo pouco foco nas regiões mais carentes de serviços e, portanto, com 

maior déficit de acesso. 

Tabela 4: Relação entre investimentos e déficit de acesso, na média de 2007 a 2015, por região 
geográfica (em %) 

Região 
Participação no déficit de 

acesso (%) 
Participação nos investimentos 

realizados (%) 
Água Esgoto Água Esgoto 

Norte 28,1 13,3 5,4 2,8 
Nordeste 30,5 32,4 23,1 13,5 
Sudeste 34,1 28,9 49,8 60,0 
Sul 5,0 16,6 12,5 15,6 
Centro-Oeste 2,2 8,8 9,1 8,1 

Fonte: Brasil (2017c) 

Já em 2013 surge o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), 

que fixa como metas para 2033 a universalização dos serviços de saneamento 
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no Brasil. Para o atingimento de tal meta, em valores de 2018, seriam 

necessários investimentos da ordem de R$ 24,9 bilhões ao ano no período 2018-

2033. Comparando-se a meta com os valores efetivamente investidos, vê-se que 

muito precisa ser feito. Em 2018 registraram-se investimentos da ordem de R$ 

13,1 bilhões, sendo que o valor médio dos 5 anos anteriores (com valores de 

2018) ficou em R$ 13,0 bilhões (ASSOCIADOS, 2020). 

Para que se possa atingir tal meta, faz-se necessário não apenas a 

disponibilidade de recursos, mas a resolução de entraves tais como: i. baixa 

capacidade de elaboração de projetos; ii. baixa capacidade de execução de 

obras; iii. conflitos nas relações intrafederativas; iv. baixa qualidade da 

regulação; v. incertezas nos modelos tarifários; vi. fiscalização ineficaz na 

destinação de recursos públicos entre outros (HELLER, 2015). 

Mais recentemente, no ano de 2020, foi promulgado novo marco legal do 

setor, através da lei 9.984 de 17 de julho de 2020 (REPÚBLICA DO BRASIL, 

2020), que visa fomentar os investimentos no setor através do aumento 

segurança jurídica para o setor, bem como mudanças nas relações entre 

municípios e as CESBS. A atração de recursos oriundos do setor privado é um 

dos grandes objetivos da nova lei. 

2.2.  As empresas de saneamento no Brasil 

Diante do papel relevante das CESB´s para o setor de saneamento, faz-se 

necessária a análise das condições atuais delas, a fim de que possamos verificar 

a saúde financeira delas. O objetivo dessa seção é fazer uma breve síntese da 

situação financeira das CESBS, de forma a termos olhos críticos para a análise 

das formas de investimento a serem analisadas neste trabalho. 

Analisando-se as empresas sobre as óticas financeira (liquidez), 

econômica (rentabilidade) e de estrutura de capital (endividamento) (BREALEY, 

RICHARD;MYERS, STEWART;ALLEN, 2016), assim podemos verificar a 

capacidade de pagamento das empresas (liquidez), avaliar a capacidade de 

gerar lucros (rentabilidade) e não apenas a mensuração da utilização de capital 

próprio e o de terceiros (endividamento), mas a sua capacidade de levantar 

recursos para fazer frente aos investimentos necessários (NETO, [s.d.]). 
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A partir das demonstrações financeiras dos anos de 2013, 2014 e 2015 de 

20 CESBS (BERTUSSI, [s.d.]), compreendendo empresas dos mais variados 

portes com ativos totais que variam entre R$ 33,7 bilhões (SABESP – 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e R$ 28,7 milhões 

(COSAMA – Companhia de Saneamento do Amazonas).  

Na maior parte das companhias verificadas, o passivo não circulante é 

maior que o passivo circulante. Isso indica que as obrigações de longo prazo, 

tais como financiamentos de prazos mais longos, excedem o valor das 

obrigações de curto prazo. As exceções a esse comportamento são COSAMA, 

CAER, DESO e CAGEPA.  

A análise dos balanços permite constatar ainda a existência de três 

empresas (CAER, CAERD e CASAL) com patrimônio líquido negativo, com 

passivos a descoberto, já a COSAMA apresenta patrimônio líquido positivo, 

porém muito inferior ao seu capital social, tendo registrado prejuízos acumulados 

até o ano de 2015 na ordem de R$ 512 milhões.   As empresas com valores mais 

elevados de patrimônio líquido são SABESP, CEDAE, COPASA e EMBASA, 

todas com valores superiores a R$ 5 bilhões, sendo que a SABESP apresenta 

R$ 13 bilhões. Os valores de todas as empresas podem ser verificados na tabela 

5. 

 

 

 

Tabela 5: Capital social e patrimônio líquido (ou passivo a descoberto) das empresas estaduais de 
saneamento (2013-2015) (em R$ mil) 

Empresa 
Patrimônio líquido ou  
passivo a descoberto 

Capital social 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Sanepar 3.566.842 3.801.085 4.180.307 2.597.360 2.597.360 2.597.360 
Caer - 41.351 - 88.826 - 123.056 47.211 47.211 47.211 
Corsan 1.137.830 1.300.078 1.675.777 657.351 657.351 657.351 
Cagece 1.689.963 2.463.932 2.243.786 1.598.081 1.729.403 1.743.586 
Cagepa 635.881 658.014 653.796 439.906 439.906 469.644 
Compesa 3.447.796 3.897.970 4.165.697 2.690.536 3.634.685 4.000.000 
Caern 673.123 697.139 694.734 773.885 833.5722 852.716 
Saneago 2.364.257 2.542.081 2.335.997 2.183.909 2.417.895 2.454.697 
Cesan 1.718.808 1.919.536 2.062.247 1.593.089 1.767.211 1.866.977 
Embasa 9.911.128 5.068.594 5.183.743 3.961.996 3.997.349 4.043.860 
Deso 971.698 1.088.335 1.203.802 899.489 899.489 899.489 
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Sanesul 450.548 487.046 530.970 400.000 450.000 485.000 
Copasa 5.337.359 5.536.564 5.646.850 2.773.985 2.773.985 2.773.985 
Casan 1.220.276 1.278.376 1.278.823 842.267 842.267 842.267 
Casal - 484.497 - 538.298 - 561.851 347.382 347.382 347.382 
Cadae 4.964.930 5.392.851 5.693.362 149.743 816.457 1.172.589 
Sabesp 12.930.801 13.304.403 13.716.606 6.203.688 10.000.000 10.000.000 
Cosama 17.723 23.381 16.685 514.135 519.647 528.888 
Caerd - 466.412 - 521.063 - 553.708 162.632 162.632 162.632 

Fonte:  (BERTUSSI, [s.d.]) 

 A tabela 6 apresenta os valores de receita líquida, custos de serviços e 

lucro líquido das empresas. Analisando as receitas, temos os maiores valores 

nas empresas SABESP, CEDAE, COPASA e SANEPAR. Os menores valores, 

no quesito receita, ficam por conta de COSAMA, CAER, CASAL e CAERD. 

 Já para os indicadores de lucratividade, 45% das empresas apresentaram 

números negativos para o lucro líquido, mostrando-se deficitárias. SABESP e 

SANEPAR lideram o ranking de lucratividade das companhias.  

Tabela 6: Receita líquida e custos dos serviços das empresas de saneamento (2013-2015) (em R$ 
mil) 

Entidade UF 
Receita líquida Custos dos serviços 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Sanepar PR 2.370.179 2.617.040 2.971.185 -941.215 -1.115.124 -1.345.162 
Caer RR 46.455 50.580 57.749 -30.640 -38.695 -43.220 
Corsan RS 1.812.215 2.015.170 2.080.188 -1.126.819 -1.190.214 -1.351.935 
Cagece CE 876.483 262.831 942.330 -501.601 -1.020.474 -656.336 
Cagepa PB 471.645 497.284 525.138 -256.143 -274.309 -318.772 
Compesa PE 1.622.404 1.790.975 1.590.335 -1.240.678 -1.380.243 -1.116.771 
Caern RN 416.368 439.720 481.051 -219.454 -262.193 -303.376 
Saneago GO 1.565.601 1.720.236 1.734.912 -1.055.126 -1.206.717 -1.116.033 
Cesan ES 555.639 618.927 637.785 -272.660 -292.683 -353.446 
Embasa BA 2.448.055 2.587.532 2.596.299 -1.757.552 -1.849.616 -1.880.368 
Deso SE 341.271 360.730 403.078 -224.275 -229.161 -242.846 
Sanesul MS 268.119 300.122 345.652 -140.690 -169.935 -199.357 
Copasa MG 3.733.397 4.131.432 3.834.469 -2.341.918 -2.723.280 -2.698.211 
Casan SC 659.952 744.696 796.925 -287.266 -334.831 -387.111 
Casal AL 238.687 262.352 306.834 -137.876 -160.694 -170.492 
Cadae RJ 3.539.483 4.116.445 4.057.307 -1.275.563 -1.370.004 -1.586.792 
Sabesp SP 11.315.567 11.213.216 11.711.569 -6.816.263 -7.635.599 -8.260.763 
Cosama AM 6.213 20.863 27.313 -17.021 -31.814 -42.974 
Caerd RO 107.069 115.374 112.734 -107.823 -125.926 -151.812 
Caesb DF 1.216.043 1.312.187 1.526.534 -622.382 -688.481 -839.550 

Fonte:  (BERTUSSI, [s.d.]) 

Tabela 7: Lucro bruto e lucro líquido das empresas de saneamento (2013-2015) (em R$ mil) 

Entidade UF 
Lucro bruto Lucro líquido 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Sanepar PR 1.428.964 1.501.916 1.626.023 402.904 421.586 438.444 

Caer RR 15.815 11.985 14.529 -28.479 -47.613 -34.234 
Corsan RS 685.396 824.956 728.253 167.451 232.753 163.877 
Cagece CE 374.882 -57.643 285.994 56.199 -251.678 -128.969 
Cagepa PB 215.502 222.975 206.366 -5.768 -8.281 -30.277 

Compesa PE 381.726 410.732 473.564 89.297 116.795 113.806 
Caern RN 196.914 177.526 177.675 41.656 4.872 -6.789 

Saneago GO 510.516 513.519 618.879 36.957 -35.471 -235.266 
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Cesan ES 282.979 320.244 284.339 70.747 100.734 65.371 
Embasa BA 690.503 728.916 715.931 96.315 63.257 59.013 

Deso SE 116.996 131.569 160.232 -14.657 -17.416 460 
Sanesul MS 127.429 130.187 146.295 48.310 39.292 51.837 
Copasa MG 1.391.479 1.408.152 1.136.258 419.795 318.141 -11.592 
Casan SC 372.686 409.865 409.814 41.584 74.734 10.936 
Casal AL 100.810 101.658 136.341 -49.108 -53.800 -23.553 
Cadae RJ 2.263.920 2.746.441 2.470.515 291.519 460.316 248.889 
Sabesp SP 4.499.304 3.577.617 3.450.806 1.923.559 902.983 536.279 
Cosama AM -10.807 -10.951 -15.661 -3.836 -3.551 -6.696 
Caerd RO -754 -10.552 -39.079 -38.977 -35.373 -46.506 
Caesb DF 623.706 623.706 686.984 62.065 9.786 10.012 

Fonte:  (BERTUSSI, [s.d.]) 

Para a análise econômico-financeira das empresas, procedeu-se o cálculo 

de indicadores (BERTUSSI, [s.d.]), de forma a se fazer possível a comparação 

entre elas. 

Utilizaram-se os seguintes indicadores: 

a. Margem líquida, como indicador do percentual de lucratividade gerado, 

com a seguinte fórmula (BREALEY, RICHARD;MYERS, 

STEWART;ALLEN, 2016): 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑥 100 

 
 

b. Taxa de retorno do investimento ou TRI, que é a taxa de retorno por 

cada unidade de capital investido (ROSS, S. A., WESTERFIELD, R., 

JORDAN, B. D., & FIRER, 2011), no caso de uma empresa com 

TRI=10% isso significa que para cada R$ 1,00 investido na empresa há 

um ganho de R$ 0,10 por ano. 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 
c. Liquidez Geral, métrica que mede a capacidade de pagamento da 

empresa no longo prazo (NETO, [s.d.]) 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 + 𝑅𝐿𝑃

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 + 𝐸𝐿𝑃
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d. Endividamento, métrica que pondera a utilização de capital de terceiros 

na empresa (ROSS, S. A., WESTERFIELD, R., JORDAN, B. D., & 

FIRER, 2011) 

 

𝐼𝐸𝐺 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

 

 

Tabela 8: Indicadores de rentabilidade, liquidez e endividamento das empresas estaduais de 
saneamento básico (2013-2015) 

Entidade UF 
Margem líquida TRI 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Sanepar PR 17,00 16,11 14,76 5,97 5,58 5,32 

Caer RR -61,30 -93,95 -59,28 -35,62 -35,62 -39,88 
Corsan RS 9,24 11,55 7,88 5,06 5,06 4,19 
Cagece CE 6,41 -26,14 13,69 2,14 2,14 -3,53 
Cagepa PB -1,22 -1,67 -5,77 -0,51 -0,51 -2,44 

Compesa PE 5,50 6,52 7,16 2,04 2,04 2,05 
Caern RN 10,00 1,11 -1,41 4,69 4,69 -0,63 

Saneago GO 2,36 -2,06 -13,56 0,93 0,93 -5,26 
Cesan ES 12,73 16,28 10,25 3,00 3,00 2,57 

Embasa BA 3,93 2,44 2,27 1,36 1,36 0,79 
Deso SE -4,29 -4,83 0,11 -1,19 -1,19 0,03 

Sanesul MS 18,01 13,09 15,00 7,67 7,67 6,93 
Copasa MG 11,24 7,70 -0,30 4,47 4,47 -0,11 
Casan SC 6,30 10,04 1,37 1,79 1,79 0,41 
Casal AL -20,57 -20,51 -7,68 -18,73 -18,73 -7,56 
Cadae RJ 8,24 11,18 6,13 2,30 2,30 1,87 
Sabesp SP 17,00 8,05 4,58 6,80 6,80 1,59 
Cosama AM -61,74 -17,02 -24,52 -17,87 -17,87 -23,30 
Caerd RO -36,40 -30,66 -41,25 -14,34 -14,34 -15,52 
Caesb DF 5,10 0,75 0,66 2,70 2,70 0,37 

Fonte:  (BERTUSSI, [s.d.]) 

 

 

Tabela 9: Indicadores de rentabilidade, liquidez e endividamento das empresas estaduais de 
saneamento básico (2013-2015) 

Entidade UF 
Índice de liquidez geral Endividamento (%) 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Sanepar PR 0,36 0,32 0,33 47,14 49,67 49,30 
Caer RR 0,16 0,11 0,10 151,72 206,82 243,36 

Corsan RS 0,53 0,54 0,58 65,60 65,35 57,18 
Cagece CE 0,66 0,53 0,44 35,78 34,67 38,53 
Cagepa PB 0,65 0,69 0,69 43,82 44,38 47,22 

Compesa PE 0,88 0,66 0,60 21,13 23,68 24,90 
Caern RN 0,83 0,89 0,89 24,17 30,59 35,73 

Saneago GO 0,70 0,68 0,58 40,36 41,12 47,78 
Cesan ES 0,57 0,61 0,78 27,13 21,29 18,86 

Embasa BA 1,21 1,18 1,25 30,62 30,56 30,55 
Deso SE 0,32 0,36 0,40 21,35 19,08 17,27 

Sanesul MS 1,37 1,06 1,10 28,49 28,51 29,01 
Copasa MG 0,56 0,52 0,53 43,15 45,52 48,34 
Casan SC 0,49 0,47 0,41 47,60 46,91 52,07 
Casal AL 0,11 0,10 0,10 284,81 292,43 280,22 
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Cadae RJ 0,33 0,36 0,41 60,89 58,71 57,23 
Sabesp SP 0,27 0,23 0,24 54,27 56,17 59,31 
Cosama AM 2,44 2,79 1,36 17,43 21,07 41,95 
Caerd RO 0,13 0,13 0,10 271,64 263,24 284,84 
Caesb DF 0,36 0,37 0,44 51,93 53,85 55,70 

Fonte:  (BERTUSSI, [s.d.]) 

De uma forma geral vemos que boa parte das empresas, 45% delas se 

considerado o ano de 2015, apresenta margem líquida negativa, ou seja, 

prejuízo no exercício. O mesmo percentual apresenta taxas de retorno de 

investimentos negativos, ou seja, na média seus projetos nunca se pagam. 

Aquelas que apresentam taxas de retorno positivas, muitas vezes apresentam 

valores baixos apesar de positivos, o que significa longuíssimos prazos para que 

os projetos se paguem. Já nos indicadores de liquidez, vemos que metade das 

empresas apresenta valores inferiores a 0,5, o que pode significar dificuldades 

da empresa em fazer frente aos seus compromissos. Panorama semelhante é 

visto nos indicadores de endividamento, onde 40% das empresas apresentam 

valores superiores a 50%, o que demonstra alta alavancagem por parte delas. 

Em suma, é possível verificar que boa parte das empresas apresenta 

situação econômico-financeira ruim, o que limita as alternativas de tomada de 

recursos para fazer frente aos investimentos necessários a que seja alcançada 

a universalização dos serviços de saneamento.  

2.3. Formas de contratação de obras de saneamento 

O primeiro aspecto a ser observado, ao tratar da contratação de obras de 

saneamento, é o seu objeto, tratam-se de i. infraestruturas de elevada 

complexidade sendo necessárias a utilização de técnicas e expertises apurados; 

ii. projetos inseridos em um contexto de limitação de recursos disponíveis à 

administração pública, sejam eles recursos diretos (orçamento) ou indiretos 

(financiamento público) (PAULO et al., [s.d.]).  

Assim abordaremos a modalidade mais utilizada para contratação de obras 

públicas, a empreitada global, e a modalidade que o presente trabalho visa 

estudar, a locação de ativos. 
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2.3.1. Contratação por empreitada global 

Modalidade mais tradicional de contratação de obras públicas no Brasil, a 

empreitada por preço global é aquela na qual contrata-se a execução da obra 

por preço certo e total, sendo todos os itens necessários à sua implantação 

previstos com exatidão, em qualidade e quantidade (MÂNICA; AUGUSTO; 

LAHOZ, 2015). Para que exista tal previsibilidade fazem-se necessários, à época 

da licitação, a disponibilização de projetos, planilhas e memoriais de boa 

qualidade que possibilitem aos licitantes elaborar suas propostas com total e 

completo conhecimento do objeto a ser executado, sendo a qualidade destes 

apontada muitas vezes como a causa de divergências entre contratantes e 

contratados durante o período de execução das obras (AZEVEDO, 2008). 

Com escopo e valores definidos em contrato, o preço da empreitada global 

contempla os custos diretos e os benefícios e despesas indiretas 

(DALENOGARE, 2016), assim indefinições ou premissas erradas que levem a 

variações no custos em geral são objeto de pleitos que visam a reposição de tais 

valores, os recorrentes aditivos de valor. Já o prazo necessário para que sejam 

feitas tais definições e ajustes, em geral é repactuado através de aditamentos de 

prazo.  

Uma vez definido o escopo a ser contratado, procede-se o processo 

licitatório que antecede a contratação dele. Trata-se de um processo 

administrativo no qual a administração seleciona a proposta mais vantajosa, 

menos onerosa e com melhor qualidade possível para a contratação de uma 

obra ou serviço (JUSTEN FILHO, 2009). O processo licitatório objetiva disciplinar 

e normatizar os agentes envolvidos no mercado de contratações públicas onde 

se encontram a demanda (procura) e a oferta de bens e serviços (GONÇALVES, 

2013).   

Trata-se de um modelo no qual o construtor da infraestrutura e o provedor 

do serviço são distintos, sendo que o primeiro pode não ter os incentivos 

necessários à implantação de ganhos de qualidade na fase de construção, 

geralmente observados pelo provedor dos serviços ao longo da vida útil da 

infraestrutura (MATTOS; MAFFIA, 2015). Isso pode impactar não apenas a 

qualidade do serviço ofertado, mas também o custo de manutenção e/ou reparo 

ao longo do período de operação. 
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2.3.2. Modalidade de locação de ativos 

Modalidade inovadora para contratação de obras, a locação de ativos é 

uma forma de contratação derivada do leasing ou arrendamento mercantil na 

qual delega-se a um particular a construção, cabendo à administração pública, 

através das CESB´s, a posterior locação de determinado ativo a ser utilizado na 

prestação de serviços de saneamento. Assim, resumidamente, podemos afirmar 

que consiste em um contrato firmado por duas partes, a Locatária e a Locadora. 

Para o propósito em questão, implantação de projetos de saneamento, a 

Locatária em geral apresenta-se como entidade pública, concessionária, 

permissionária e/ou gestora de infraestrutura de saneamento, usualmente 

sociedades de capital público ou misto. Já a Locadora comumente é uma 

empresa privada, usualmente constituída como SPE (Sociedade de Propósito 

Específico), selecionada através de processo licitatório onde seleciona-se a 

melhor oferta de locação. Assemelha-se ainda, a um contrato de built to suit, na 

qual a locadora procura potenciais locadores interessados em edificar as 

instalações de que necessita e usufruir do aluguel durante um período 

predeterminado entre as partes (CAPANEMA, 2010). 

A locação de ativos coloca-se no rol de modelos de contratos disponíveis 

ao administrador público para as mais diversas finalidades, se até meados da 

década de 1990 as opções restringiam-se aos contratos de empreitada da lei 

8.666/93 e das concessões e obras públicas tradicionais, hoje temos as 

parcerias público-privadas, os contratos de consórcios públicos, os contratos de 

gestão, os acordos de cooperação com as organizações da sociedade civil, bem 

com as parcerias institucionais com o poder público (NETO; CUNHA, 2017). 

Na locação de ativos, na fase de implantação das obras, durante sua 

execução propriamente dita, adota-se um regime semelhante ao da empreitada 

integral, costumeiramente chamada de “turn-key”, caracterizada pelo fato de o 

contratado ter o dever de executar e entregar a obra pronta, acabada e em 

plenas condições de funcionamento (SERVIÇOS, 2013).  

No processo licitatório para seleção da Locadora, cabem às interessadas 

mostrar-se habilitadas (jurídica, econômica e tecnicamente) para a implantação 

e posterior locação do ativo que será objeto da contratação, propondo à 

Locatária um VL (valor de locação) de periodicidade mensal ou anual. Para o 
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cálculo desse valor (MILESKI, 2013) a proponente deve considerar i. os custos 

decorrentes de obras ; ii. os custos decorrentes do funding necessário à 

implantação (financiamento do empreendimento); iii. impostos; iv. Despesas 

administrativas ao longo do período de locação e v. margem de lucro.  

À Locatária devem ser definidas as seguintes responsabilidades: i. prover 

a Locadora projetos básicos de engenharia da infraestrutura a ser implantada; ii. 

conceder o direito de uso real, sejam eles de sua propriedade e/ou concedidos, 

das áreas onde os ativos serão implantados; iii. supervisionar a implantação das 

obras; iv. gerir e operar os ativos após a implantação deles ao longo do período 

de locação; v. pagar o VL ao longo do período de locação; vi. obter as receitas 

provenientes dos serviços ofertados à sociedade através dos ativos implantados; 

vii, incorporar ao seu patrimônio o ativo objeto do contrato de locação, 

respeitando a legislação aplicável, bem como as disposições do contrato de 

locação. 

Já a Locadora fica obrigada a: i. desenvolver os projetos executivos em 

consonância com os projetos básicos disponibilizados no processo licitatório; ii. 

implantar as obras e instalações; iii. assegurar a disponibilidade de recursos, 

sejam eles próprios ou captados junto a terceiros, necessários à boa engenharia 

financeira do contrato; iv. garantir a funcionalidade das obras e instalações afim 

de proporcionar a operação deles por parte da Locatária; v. transferir à Locatária 

a propriedade do ativo objeto do contrato de locação, respeitando a legislação 

aplicável, bem como as disposições do contrato de locação. 

Uma das vantagens do modelo é a permanência do construtor como 

Locatário ao longo da operação da infraestrutura, ocorrendo o bundling da 

responsabilidade do investimento com a prestação de serviço pelo parceiro 

privado, tendo este um incentivo maior a incrementar a qualidade da 

infraestrutura (MATTOS; MAFFIA, 2015).  

É fator sine qua non que o parceiro privado só participará do projeto se 

estiver diante de uma parceria segura sob a ótica contratual, atrativa e lucrável 

do ponto de vista econômico, assim considerando que a remuneração do lucro 

se dará durante a fase operacional do projeto, existe um maior equilíbrio na 

alocação de riscos entre contratante e contratada quanto à qualidade da 
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execução dos serviços durante a fase pré operacional (MELLO, LAURA DE 

BARROS; BERTOCCELLI, 2017). 

As primeiras experiências brasileiras com a modalidade ocorreram no 

estado de São Paulo, e tiveram a Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo – SABESP como contratante. Em meados dos anos 2000, foram 

lançados editais i. SABESP CSS 21.074/08 para implantação do sistema 

produtor Sapucaí Mirim no município de Franca com valor previsto de 

investimentos de R$ 74 milhões; ii.SABESP  CSS 36.589/09 para implantação 

do sistema produtor Melvi no município de Praia Grande com valor previsto de 

investimentos de R$ 49 milhões e iii. SABESP CSS 58.481/09 para implantação 

do sistema esgoto sanitário do município de São Roque. No estado do Espírito 

Santo, o modelo foi proposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São 

Mateus (SAAESMA), tendo sido objeto de análise por parte do Ministério Público 

de Contas (CHAMOUN, 2013).  

No que tange às estruturas de financiamento para projetos da modalidade 

locação de ativos, temos a resolução 411/2002, na qual o Conselho Curador do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aprova as estruturas de financiamento 

a Sociedades de Propósito Específico para investimentos em projetos de 

saneamento básico (“Resolução cc/fgts no 411 de 26/11/2002”, 2021), bem como 

a Instrução Normativa 43/2012 que, ao regulamentar procedimentos e 

disposições relativas às operações de crédito no âmbito do programa 

“Saneamento para todos”,  prevê a possibilidade de construção e locação de 

empreendimentos de saneamento (“Ministério das cidades instrução normativa 

no 43, de 24 de outubro de 2012”, 2017).  
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3. CENÁRIOS 

Nesta seção serão elencadas as premissas adotadas na modelagem de 

cada um dos cenários simulados. Com cenários no qual a implantação do projeto 

se dá através da contratação de um fornecedor por empreitada global, sendo 

que no primeiro cenário os recursos são originados apenas por capital próprio 

da contratante e no segundo cenário são considerados capitais provenientes de 

terceiros (financiamentos). Na sequência são elencadas as premissas do cenário 

em que a implantação é feita através da modalidade locação de ativos, com um 

cenário seguindo as premissas do edital de licitação do projeto Matinhos/Pontal 

e outro conforme a realidade efetivamente verificada no caso prático, na qual o 

cronograma de implantação foi antecipado. 

3.1. Cenário empreitada global 

3.1.1. Com capital próprio 

Uma vez descrito o projeto implantado através da modalidade “locação de 

ativos” se faz necessário descrever o primeiro dos cenários teóricos a serem 

utilizados na comparação. 

Este primeiro cenário é o da contratação de toda a infraestrutura através 

da modalidade de empreitada global com a utilização de recursos próprios. Para 

tal devem ser adotadas algumas premissas, assim: 

a. Valor do investimento será o valor previsto no edital do processo 

licitatório, ou seja de R$ 199.297.725,73; 

b. Período de implantação de 4 anos conforme o cronograma 

proposto no edital da licitação, com o investimento dividido ao 

longo do período conforme cronograma de implantação previsto 

no edital do processo licitatório; 

Tabela 10: Investimentos previstos – Projeto Pontal/Matinhos 

Período Investimento (R$) % 
Ano 1 42.051.820,13 21,10 
Ano 2 56.201.958,66 28,20 
Ano 3 60.187.913,17 30,20 
Ano 4 40.856.033,77 20,50 
Investimento Total 199.297.725,73 100,00 

Fonte:  Elaborado pelo autor 
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c. Considerou-se um reajuste inflacionário anual de 4,5% nos custos 

do investimento, conforme a meta de inflação vigente no período 

em estudo, e conforme previsto na lei 8.666/93 (CIVIL, 2019) que 

rege os reajustes a serem concedidos na contratação de obras 

públicas; 

d. Os benefícios (fiscais) auferíveis provenientes da depreciação 

dos ativos contabilizados através dos investimentos, conforme 

tabela a seguir: 

Tabela 11: Taxas de depreciação ativos – Projeto Pontal/Matinhos 

Representação Natureza Depreciação Anual Período Deprec. (anos) 
65,00% Tubulações 2,00% 50 
25,00% Edificações 2,00% 50 
3,33% Ligações Prediais 3,33% 30 
3,33% Instalações 5,83% 17 
3,33% Equipamentos 6,23% 16 

Fonte:  Elaborado pelo autor 

 

e. Alíquotas de IRPJ de 25% e CSLL de 9%, totalizando uma carga 

tributária de 34% para fins de determinação do valor de benefício 

fiscal auferível; 

f. Período de projeção de fluxo de caixa de 54 anos para que todos 

os ativos contabilizados possam ser depreciados em sua 

totalidade conforme a legislação vigente; 

g. Considerou-se uma receita estimada conforme o ROA vigente 

para o período de análise da empresa, de 5,58% sobre os ativos 

contabilizados com o projeto e suas respectivas depreciações, tal 

projeção desconsidera ativos provenientes de aditivos de valor; 

h. Considerou-se um custo de oportunidade em todos os cenários 

que envolveram atraso no início das obras, sendo que este foi 

calculado tendo como base um investimento risk free resultante 

da aplicação da taxa SELIC, vigente à época da análise, de 7,25% 

a.a. sobre o montante que seria investido no mesmo cenário sem 

os atrasos.  

i. Fluxo de caixa considerando os seguintes elementos; 

investimento, reajustes, eventuais aditivos, custo de 

oportunidade, depreciações e benefício fiscal; 
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j. Taxa de desconto conforme o WACC da companhia no período 

em questão. 

k. Investimentos com recursos totalmente provenientes de recursos 

próprios. 

 

3.1.2. Com financiamento parcial 

Para um cenário de financiamento parcial dos investimentos adotaram-se 

premissas que contemplam a busca de capital junto a linhas de crédito de longo 

prazo. À época da implantação do projeto, as mais usuais eram a linha FINEM 

Saneamento, operada pelo BNDES e a linha Saneamento para Todos, operada 

pela CEF. Ambas tinham características semelhantes, com prazos entre 10 e 20 

anos e taxas de juros reais entre 8% e 10%. Assim adotaram-se as seguintes 

premissas para o cenário em questão: 

a. Valor do investimento será o valor previsto no edital do processo 

licitatório, ou seja de R$ 199.297.725,73; 

b. Período de implantação de 4 anos conforme o cronograma 

proposto no edital da licitação, com o investimento dividido ao 

longo do período conforme cronograma de implantação previsto 

no edital do processo licitatório, portanto em condições idênticas 

às do cenário com financiamento próprio;  

c. Considerou-se um reajuste inflacionário anual de 4,5% nos custos 

do investimento, conforme a meta de inflação vigente no período 

em estudo, e conforme previsto na lei 8.666/93 (CIVIL, 2019) que 

rege os reajustes a serem concedidos na contratação de obras 

públicas; 

d. Os benefícios (fiscais) auferíveis provenientes da depreciação 

dos ativos contabilizados através dos investimentos em 

condições idênticas às do cenário com financiamento próprio; 

e. Alíquotas de IRPJ de 25% e CSLL de 9%, totalizando uma carga 

tributária de 34% para fins de determinação do valor de benefício 

fiscal auferível; 

f. Período de projeção de fluxo de caixa de 54 anos para que todos 

os ativos contabilizados possam ser depreciados em sua 
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totalidade conforme a legislação vigente e condições idênticas às 

do cenário com financiamento próprio; 

g. Considerou-se uma receita estimada conforme o ROA vigente 

para o período de análise da empresa, de 5,58% sobre os ativos 

contabilizados com o projeto e suas respectivas depreciações, tal 

projeção desconsidera ativos provenientes de aditivos de valor; 

h. Considerou-se um custo de oportunidade em todos os cenários 

que envolveram atraso no início das obras, sendo que este foi 

calculado tendo como base um investimento risk free resultante 

da aplicação da taxa SELIC, vigente à época da análise, de 7,25% 

a.a. sobre o montante que seria investido no mesmo cenário sem 

os atrasos.  

i. Fluxo de caixa considerando os seguintes elementos; 

investimento, reajustes, eventuais aditivos, custo de 

oportunidade, depreciações e benefício fiscal; 

j. Taxa de desconto conforme o WACC da companhia no período 

em questão; 

k. Captação de recursos ao custo real de 8% ao ano, valor 

condizente com a realidade de mercado à época da licitação, e 

amortizados através do sistema de amortização constante; 

l. Participação do capital de terceiros em 95% do custo inicial 

previsto para o projeto; 

m. A participação de capital próprio não fica restrita apenas aos 5% 

de contrapartida prevista para o custo inicial, mas cobre também 

reajustes de preço e eventuais aditivos de valor, uma vez que 

estes não são passíveis de financiamento com as linhas de 

crédito disponíveis. 

3.2. Cenário Locação de ativos 

Para o cenário de “locação de ativos” foram realizadas duas simulações, 

ambas considerando o valor de investimentos previsto no processo licitatório 

conforme publicado no edital de concorrência n° 170/2013, sendo uma delas 

com o cronograma da proposta vencedora de 4 anos e o outro com o cronograma 

efetivamente realizado, ou seja, com redução no prazo de execução. A opção 
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por ter dois cenários se deu em função de termos uma opção mais conservadora. 

As premissas de avanço das obras podem ser verificadas na tabela 12. 

Tabela 12: Avanço Obras - Cenários Locação de Ativos 

Ano 
Avanço Acumulado 

Cronograma Contrato 

Avanço Acumulado 
Cronograma 

Realizado (adiantado) 
Ano 1 21,1% 35,2% 
Ano 2 49,3% 79,5% 
Ano 3 79,5% 100% 
Ano 4 100% 100% 

Fonte:  Elaborado pelo autor 

O fluxo de caixa nesse cenário inclui apenas duas variáveis, o valor mensal 

a ser pago para a empresa Locadora – VML – e o benefício fiscal proveniente 

dessa despesa, tudo isso considerado ao longo do período de locação de 20 

anos. 

Para fins de capturar o efeito advindo de variações no prazo de implantação 

do projeto, considerou-se o retorno idêntico ao do cenário de empreitada global, 

multiplicando-se o ROA da Sanepar para o período pelo ativo contabilizado em 

aditamentos de valor.  
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4. METODOLOGIA 

Utilizou-se a projeção de fluxos de caixa, para cada um dos cenários 

descritos anteriormente, ao longo da vida útil do projeto. Como taxa de desconto 

foi adotado um espectro de valores condizentes com o WACC das companhias 

do setor, destacando-se o valor adotado. 

Atribuíram-se probabilidades de variação para cada uma das variáveis em 

questão, aditivos de prazo e aditivos de valor, de forma a obter-se um valor 

presente esperado para cada um dos cenários.  

4.1. Análise de cenários  

Para a simulação e comparação dos cenários reais e teóricos optou-se pela 

análise de fluxos de caixa descontados simulando-se a árvore de decisões com 

variáveis de tempo (cronograma) e valor (aditivos de obras), assim se faz 

possível a comparação de diferentes cenários. 

Devemos ter em mente a diferenciação entre risco e incerteza (ABREU 

FILHO, 2018), apesar de ambos serem denominações dadas à preocupação de 

que as expectativas relacionadas às premissas do projeto possam não se 

confirmar no futuro, deve-se atribuir a risco toda a variação associada a uma 

distribuição de probabilidades conhecida qual pode-se atribuir algum grau de 

precisão devido a experiências passadas. Já no conceito de incerteza devemos 

incluir as variações para as quais não existe conhecimento passado que possa 

ser utilizado de modo a prever o futuro(SAVVIDES, 1994). 

Uma vez que todo projeto compromete uma série de recursos para sua 

elaboração, sejam eles de natureza intelectual, tecnológicos, financeiros e/ou 

físicos é fundamental que ele gere retornos financeiros (CORREIA NETO, 2009), 

assim cabe ao analista projetar os benefícios futuros incorporando em suas 

premissas  os riscos conhecidos, de forma a verificar a viabilidade econômico-

financeira do mesmo, apesar de toda a incerteza envolvida.  

Devemos também ter em mente o tipo de relação entre os projetos, sendo 

que podem ser listadas três categorias para os mesmo: independentes, 

dependentes e mutuamente excludentes(CORREIA NETO, 2009). Projetos 

independentes não apresentam relação entre si, projetos dependentes são 

aqueles que mantém alguma relação de precedência entre si e projetos 
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mutuamente excludentes são aqueles que não podem ser feitos conjuntamente, 

geralmente pelo fato de atenderem a uma mesma necessidade, ou seja, quando 

um é aceito o outro deixa de ser necessário. 

A utilização do valor presente líquido do fluxo de caixa futuro nos permite 

comparar projetos considerando o valor do dinheiro no tempo (HIGHAM; 

BRIDGE; FARRELL, 2016), comparando alternativas com horizontes temporais 

distintos. Existe uma regra geral que pode ser sintetizada como a preferência da 

colheita de benefícios o mais cedo possível, bem como o cumprimento de 

obrigações o mais tarde possível. 

O valor presente líquido (VPL), ou a contribuição líquida de um projeto para 

a criação de riqueza (BREALEY, RICHARD;MYERS, STEWART;ALLEN, 2016), 

é a soma de todos os valores do fluxo de caixa ao longo da vida útil do projeto 

em valores presentes. Valores presentes são os valores futuros, aqueles na data 

da sua efetiva realização, descontados por uma determinada taxa. Tal desconto 

permite que sejam comparados e/ou combinados valores que não estejam no 

mesmo ponto do espectro temporal de um projeto (BERK, 

JONATHAN;DEMARZO, 2010), assim uma unidade monetária hoje difere da 

mesma unidade monetária amanhã, a menos que a taxa de desconto seja igual 

a zero.   

Como taxa de desconto utiliza-se o WACC (DAMODARAN, 2012), 

weighted average cost of capital ou custo médio ponderado de capital, que nada 

mais é do que a média do custo do capital próprio da empresa e do custo de 

capital de terceiros, ponderados pelo peso de cada um deles no capital da 

empresa. Apesar de, em geral, o custo de capital proveniente de terceiros ser 

menor que o custo de capital próprio (BERK, JONATHAN;DEMARZO, 2010), por 

questões provenientes de benefício fiscal e risco, a medida que se adiciona 

endividamento a uma empresa, e portanto capital de terceiros, este exige 

prêmios cada vez maiores, gerando um encarecimento no custo de capital de 

terceiros proveniente da alavancagem. 

Decisões de investimentos possuem em sua natureza implicações de longo 

prazo para empresas, tendo assim seus custos afetados pela inflação (HIGHAM; 

BRIDGE; FARRELL, 2016), sendo que estes precisam ser previstos e 

considerados, podendo ser incorporados ao custo de capital ou tendo o fluxo de 
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caixa ajustado ao longo do tempo. Assim podemos ter um custo de capital que 

incorpora, custo real de capital ou não, custo nominal de capital, a inflação e um 

fluxo de caixa com valores constantes em termos monetários ou já reajustados 

pela inflação. 

4.2. Variáveis em análise 

As variáveis analisadas, resumidamente, estão inseridas no âmbito de 

prazo de implantação e montante investido, ou seja, variações no cronograma 

que refletem atrasos nas obras e variações no valor que refletem custos 

adicionais não previstos inicialmente.  

4.2.1. Variações de cronograma - Atraso de obra 

De acordo com (CARLOS; MARCELLINI, 2013) em estudo que monitorou 

as maiores obras de saneamento do Brasil no período compreendido entre os 

anos de 2009 e 2012, obras com status atrasada ou paralisada excediam 

aquelas com status normal ou adiantada, um resumo dos dados levantados pode 

ser verificado no gráfico 02. As razões para tais atrasos são as mais variadas, 

mas podemos citar a. a má qualidade de projetos licitados, b. problemas nos 

processos licitatórios, c. burocracia no desembolso de recursos, d. dificuldades 

e morosidade na obtenção de licenças ambientais, e. falta de coordenação das 

diferentes esferas administrativas (municipal, estadual e federal) no decorrer da 

execução de obras. 
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Gráfico 2: Status das obras de saneamento - PAC 

 
Fonte: (CARLOS; MARCELLINI, 2013) 

 

Assim para fins de previsão nos cenários de empreitada global com 

recursos próprios e no cenário empreitada global com recursos de terceiros 

optou-se por simulações, conforme a tabela 13, com cronograma rigorosamente 

cumprido, cronograma com atraso de 1 ano e cronograma com atraso de 2 anos, 

cenários estes que podem ser considerados otimistas ou conservadores, uma 

vez que por tratarem-se de cenários “de controle” optamos por não incluir 

cenários ainda mais pessimistas. 

 

Tabela 13: Premissas - Probabilidade de atraso 

Atraso considerado Probabilidade de ocorrência 
No prazo (sem atrasos) 40% 

Um ano de atraso 45% 
Dois anos de atraso 15% 

Fonte:  Elaborado pelo autor 

4.2.2. Variações de valor - Aditivos de valores 

No mundo ideal não deveríamos ter mudanças de escopo durante o 

período de implantação, uma vez que tudo deveria ter sido ajustado na fase de 

projetos (HIGHAM; BRIDGE; FARRELL, 2016). Entretanto o mundo real é 
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bastante diferente disso, uma vez que na fase implantação novos detalhes 

surgem e a demanda por mudanças nas especificações de projeto ocorrem. Isso 

geralmente leva a desembolsos extras por parte de contratantes.  

Para variações de valor optou-se por simularem-se valores dentro da faixa 

de variação previstas na lei 8.666/93 (CIVIL, 2019) que define como aceitáveis 

variações de valor de até 25% para obras de infraestrutura. 

Assim definiram-se os seguintes cenários de aditivo de valor: 

Tabela 14: Premissas – Probabilidade de aditamento de valor 

Percentual aditado Probabilidade de ocorrência 
0% 20% 
5% 20% 

10% 20% 
15% 20% 
20% 10% 
25% 10% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Novamente frisa-se que os cenários são otimistas e/ou conservadores, 

uma vez que muitas vezes valores acima dos percentuais legais são exigidos, 

exigindo das contratantes a realização de novos certames licitatórios que muitas 

vezes geram novos atrasos aos cronogramas. As razões para aditamento de 

valores são as mais variadas, mas geralmente repetem-se as razões que levam 

aos atrasos de cronograma elencados anteriormente. 
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5. RESULTADOS 

Neste capítulo são analisados os resultados provenientes das simulações 

de cada um dos cenários. Após a elaboração dos cenários descritos acima 

procedeu-se a análise dos respectivos fluxos de caixa descontados, devendo-se 

ter a cautela de observar que eles servem apenas para comparações entre os 

cenários, não devendo ser considerados como estudos de viabilidade. 

As projeções iniciais não contavam com receitas nos fluxos de caixa, 

considerando-se apenas os investimentos, despesas e benefícios fiscais 

provenientes de cada um dos cenários, porém essa simplificação gerava a 

distorção que beneficiava cenários onde se faziam presentes os atrasos de obra. 

Isso devia ao fato de que um desembolso amanhã é, sem dúvidas, melhor que 

um desembolso hoje caso opte-se por visualizar apenas o aspecto financeiro do 

gasto. Assim desconsiderava-se o atraso de receitas provenientes da entrada 

em operação da infraestrutura, sem falar nos benefícios sociais provenientes da 

oferta de um melhor serviço de saneamento para a população atendida, como 

verificou-se no capítulo inicial deste trabalho. Como forma de atenuar essa 

distorção optou-se pela incorporação de uma receita no fluxo de caixa, adotando-

se o ROA da empresa e os ativos contabilizados pelo projeto nos cenários de 

empreitada global. Para não gerar distorções optou-se por calcular a receita 

apenas sobre os valores contabilizados nos cenários sem aditivos de valor, uma 

vez que se entende que os aditivos de valor geralmente não trazem benefícios 

adicionais para o projeto, cobrindo apenas falhas iniciais de projeto. 

Como taxa de desconto para os fluxos de caixa, adotou-se o WACC da 

Sanepar no período de análise de 13,05%, porém foram simulados cenários com 

taxas entre 6% e 20% afim de que possa ser simulado o impacto de variações 

no custo de captação, seja por diferenças intrínsecas de cada companhia de 

saneamento, sua saúde financeira ou o mercado onde atua, ou por diferenças 

temporais, quando uma mesma companhia pode ter variações decorrentes do 

momento em que se analisa a mesma, variando ao longo do tempo os custos de 

captação da mesma.  

Como critério de análise deve-se considerar o maior valor resultante do 

somatório de todos os valores do fluxo de caixa de cada um dos cenários quando 

trazidos para o presente, portanto o maior valor presente líquido. Ressaltando-
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se que para valores negativos, quando os desembolsos excedem as receitas, o 

melhor cenário apresenta o menor valor em módulo. 

Uma vez que a receita foi estimada com base no ROA, e a sua inclusão 

objetivava apenas corrigir distorções provenientes dos cenários com atrasos de 

obras, todos os valores presentes líquidos simulados foram negativos, assim os 

valores mais próximos de zero são os maiores e, portanto, os cenários 

preferenciais quando da análise pelo critério estabelecido. 

5.1. Cenários 

Os cenários utilizados simulam as diferentes formas de contratação, 

empreitada global com recursos próprios, ou de terceiros, e locação de ativos. 

Combinando simulações que envolvem o atraso na implantação (aditivos de 

prazo) com a majoração dos valores inicialmente contratados (aditivos de valor). 

Para todos eles foram projetados os respectivos fluxos de caixa ao longo 

do período de análise, sendo estes descontados para diferentes taxas de 

desconto (WACC´s variados). 

5.1.1. Empreitada global com capital próprio 

Analisando-se apenas os cenários que retratam a realidade da Sanepar no 

período no qual o projeto foi contratado, quando a taxa de desconto (WACC) 

para os fluxos de caixa projetados seria de 13,05% a.a., vemos que os valores 

presentes líquidos ficam entre -R$ 57.367.929,09 (cenário com dois anos de 

atrasos e 0% de aditivos) e -R$ 128.469.927,44 (cenário sem atrasos e 25% de 

aditivos), conforme pode ser verificado na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Resultados empreitada global com capital próprio – WACC Sanepar (em R$) 

Cronograma Aditivo 13,05% 
Sem atrasos 0% -R$ 91.731.750,09 
1 Ano de Atraso 0% -R$ 73.660.375,92 
2 Ano de Atraso 0% -R$ 57.367.929,09 
Sem atrasos 5% -R$ 99.079.385,56 
1 Ano de Atraso 5% -R$ 79.883.412,31 
2 Ano de Atraso 5% -R$ 62.573.006,91 
Sem atrasos 10% -R$ 106.427.021,03 
1 Ano de Atraso 10% -R$ 86.106.448,69 
2 Ano de Atraso 10% -R$ 67.778.084,74 
Sem atrasos 15% -R$ 113.774.656,50 
1 Ano de Atraso 15% -R$ 92.329.485,07 
2 Ano de Atraso 15% -R$ 72.983.162,57 
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Sem atrasos 20% -R$ 121.122.291,97 
1 Ano de Atraso 20% -R$ 98.552.521,46 
2 Ano de Atraso 20% -R$ 78.188.240,40 
Sem atrasos 25% -R$ 128.469.927,44 
1 Ano de Atraso 25% -R$ 104.775.557,84 
2 Ano de Atraso 25% -R$ 83.393.318,22 

Fonte:  Elaborado pelo autor 

Como esperado, o efeito da postergação das despesas, gera uma falsa 

impressão de que atrasos nas obras podem ser benéficos à implantação do 

projeto, porém trata-se de uma inverdade uma vez que os benefícios financeiros 

da companhia (receitas) e sociais (serviço de qualidade ofertado à sociedade) 

também acabam sendo postergados Já o aditamento de valores não inicialmente 

previstos leva a uma piora nos resultados, uma vez que o acréscimo de custos 

em geral não reflete o aumento nos benefícios auferidos na fase de operação, 

apenas compensando falhas e imprecisões advindas da fase de projetos e 

planejamento. 

Quando se analisam os resultados para todo o espectro de taxas de 

desconto simuladas, de 6% a 20%, os cenários projetados utilizando apenas 

recursos próprios tiveram valores oscilando entre -R$ 129.271.858,50 (cenário 

sem atrasos, com 25% de aditivos e descontados pela taxa máxima de 20%) e -

R$ 23.329.967,79 (cenário com dois anos de atrasos, sem aditivos e 

descontados pela taxa mínima de 6%), todos valores negativos, conforme 

podemos ver na Tabela 16. 

Tabela 16: Resultados empreitada global com capital próprio – WACC variável (em milhões de R$) 

Cronograma Aditivo 6,00% 9,00% 12,00% 15,00% 18,00% 20,00% 
Sem atrasos 0% - 49,5 - 76,4 - 89,1 - 94,8 - 96,7 - 96,7 
1 Ano de Atraso 0% - 36,0 - 61,2 - 71,8 - 75,4 - 75,5 - 74,4 
2 Ano de Atraso 0% - 23,3 - 47,1 - 56,0 - 58,0 - 57,1 - 55,4 
Sem atrasos 5% - 57,5 - 84,2 - 96,6 - 101,9 - 103,4 - 103,2 
1 Ano de Atraso 5% - 43,3 - 68,1 - 78,2 - 81,3 - 80,9 - 79,6 
2 Ano de Atraso 5% - 29,8 - 53,1 - 61,4 - 63,0 - 61,4 - 59,4 
Sem atrasos 10% - 65,6 - 92,0 - 104,1 - 109,0 - 110,1 - 109,7 
1 Ano de Atraso 10% - 50,6 - 74,9 - 84,6 - 87,2 - 86,4 - 84,8 
2 Ano de Atraso 10% - 36,4 - 59,1  - 66,8 - 67,9 - 65,8 - 63,5 
Sem atrasos 15% - 73,7 - 99,9 - 111,5 - 116,1 - 116,9 - 116,2 
1 Ano de Atraso 15% - 57,9 - 81,8 - 91,0 - 93,1 - 91,9 - 90,0 
2 Ano de Atraso 15% - 43,0 - 65,1 - 72,2 - 72,7 - 70,1 - 67,5 
Sem atrasos 20% - 81,8 - 107,7 - 119,0 - 123,2 - 123,6 -122,7 
1 Ano de Atraso 20% - 65,2 - 88,7 - 97,4 - 99,0 - 97,3 - 95,1 
2 Ano de Atraso 20% - 49,5 - 71,1 - 77,7 - 77,6 - 74,4 - 71,5 
Sem atrasos 25% - 89,9 - 115,5 - 126,5 - 130,3 - 130,4 - 129,2 
1 Ano de Atraso 25% - 72,5 - 95,6 - 103,7 - 105,0 - 102,8 - 100,3 
2 Ano de Atraso 25% - 56,1 - 77,1 - 83,1 - 82,4 - 78,8 - 75,6 

Fonte:  Elaborado pelo autor 
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A análise mais ampla, onde podem ser avaliadas as realidades com taxas 

de descontos variadas, mostra que empresas sujeitas a custos de captação mais 

elevadas, seja por condições intrínsecas piores ou por estarem inseridas em 

mercados com realidades menos favoráveis ao crédito, teriam maiores 

dificuldades em viabilizar projetos desse tipo, uma vez que os resultados de 

valores presentes líquidos são significativamente piores quanto maiores forem 

as taxas de desconto. 

5.1.2. Empreitada global com financiamento parcial 

Para os cenários que fazem uso de capital de terceiros, incluindo 

financiamentos com taxas relativamente baixas, e refletem a realidade da 

Sanepar, portanto com a taxa de desconto (WACC) de 13,05%, os valores 

presentes líquidos oscilam entre -R$ 49.583.071,35 (cenário sem atrasos e sem 

aditamentos de valor) e -R$ 86.321.248,70 (cenário sem atrasos e com 25% de 

aditamento de valor). 

Tabela 17: Resultados empreitada global com recursos de terceiros – WACC Sanepar (em R$) 

Cronograma Aditivo 13,05% 
Sem atrasos 0% -R$ 49.583.071,35 
1 Ano de Atraso 0% -R$ 50.491.791,43 
2 Ano de Atraso 0% -R$ 50.738.400,17 
Sem atrasos 5% -R$ 56.930.706,82 
1 Ano de Atraso 5% -R$ 56.714.827,81 
2 Ano de Atraso 5% -R$ 56.007.171,53 
Sem atrasos 10% -R$ 64.278.342,29 
1 Ano de Atraso 10% -R$ 62.937.864,20 
2 Ano de Atraso 10% -R$ 61.275.942,90 
Sem atrasos 15% -R$ 71.625.977,76 
1 Ano de Atraso 15% -R$ 69.160.900,58 
2 Ano de Atraso 15% -R$ 66.544.714,26 
Sem atrasos 20% -R$ 78.973.613,23 
1 Ano de Atraso 20% -R$ 75.383.936,97 
2 Ano de Atraso 20% -R$ 71.808.770,67 
Sem atrasos 25% -R$ 86.321.248,70 
1 Ano de Atraso 25% -R$ 81.606.973,35 
2 Ano de Atraso 25% -R$ 77.013.848,50 

Fonte:  Elaborado pelo autor 

Ao contrário dos cenários que não faziam uso de recursos de terceiros, 

verifica-se que nos cenários com até 10% de aditamentos de valores, o atraso 

nas obras não leva a resultados melhores no modelo adotado. Os valores 

encontrados são ainda significativamente melhores que nos cenários de utilizam 

apenas capital próprio pelo fato de as linhas de financiamento ofertadas no 



47 
 

mercado terem taxas, geralmente subsidiadas, bem inferiores à taxa de 

desconto (WACC) utilizada.  

Já em uma análise mais ampla, com um espectro de taxas de desconto 

variando entre 6% e 20%, os cenários projetados utilizando recursos de terceiros 

na composição do capital tiveram valores oscilando entre -R$ 71.954.084,45 

(cenário sem atrasos, com 25% de aditivos e descontados pela taxa máxima de 

20%) e -R$ 43.697.518,32, (cenário com dois anos de atrasos, sem aditivos e 

descontados pela taxa mínima de 6%), todos valores negativos. 

Tabela 18: Resultados empreitada global com recursos de terceiros – WACC variável (em milhões 
de R$) 

Cronograma Aditivo 6,00% 9,00% 12,00% 15,00% 18,00% 20,00% 
Sem atrasos 0% - 45,9 - 52,2 - 50,8 - 46,8 - 42,3 - 39,4 
1 Ano de Atraso 0% - 44,9 - 52,6 - 51,6 - 47,7 - 43,0 - 39,9 
2 Ano de Atraso 0% - 43,6 - 52,6 - 51,9 - 47,9 - 42,9 - 39,7 
Sem atrasos 5% - 53,9 - 60,0 - 58,2 - 53,9 - 49,0 - 45,9 
1 Ano de Atraso 5% - 52,2 - 59,5 - 58,0 - 53,6 - 48,5 - 45,1 
2 Ano de Atraso 5% - 50,3 - 58,7 - 57,4 - 52,8 - 47,3 - 43,7 
Sem atrasos 10% - 62,0 - 67,8 - 65,7 - 61,0 - 55,8 - 52,4 
1 Ano de Atraso 10% - 59,5 - 66,4 - 64,4 - 59,5 - 53,9 - 50,2 
2 Ano de Atraso 10% - 56,9 - 64,8 - 62,8 - 57,7 - 51,7 - 47,8 
Sem atrasos 15% - 70,1 - 75,6 - 73,2 - 68,1 - 62,5 - 58,9 
1 Ano de Atraso 15% - 66,8 - 73,3 - 70,8 - 65,4 - 59,4 - 55,4 
2 Ano de Atraso 15% - 63,6 - 70,8 - 68,3 - 62,6 - 56,1 - 51,9 
Sem atrasos 20% - 78,2 - 83,5 - 80,7 - 75,2 - 69,3 - 65,4 
1 Ano de Atraso 20% - 74,1 - 80,2 - 77,2 - 71,3 - 64,8 - 60,6 
2 Ano de Atraso 20% - 70,2 - 76,9 - 73,8 - 67,5 - 60,5 - 56,0 
Sem atrasos 25% - 86,3 - 91,3 - 88,1 - 82,4 - 76,0 - 71,9 
1 Ano de Atraso 25% - 81,4 - 87,0 - 83,6 - 77,3 - 70,3 - 65,8 
2 Ano de Atraso 25% - 76,8 - 82,9 - 79,2 - 72,3 - 64,8 - 60,0 

Fonte:  Elaborado pelo autor 

Esperavam-se valores mais interessantes para o cenário com 

financiamento parcial das obras, uma vez que as taxas praticadas em tais 

financiamentos geralmente são subsidiadas e apresentam valores atrativos. Tal 

previsão se confirmou e os números mostram isso quando comparados aos 

cenários cuja origem dos recursos é apenas capital próprio.  

5.1.3. Locação de ativos 

Para o cenário de locação de ativos devemos nos ater inicialmente à 

projeção de valores do cronograma sem atrasos, conforme a previsão do edital, 

assim encontram-se valores no intervalo entre -R$ 39.708.055,76 (cenário com 

a taxa de desconto de 6%) e -R$ 17.418.084,75 (cenário com a taxa de desconto 

de 20%), novamente todos os valores apresentados são negativos. 
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Tabela 19: Resultados Locação de Ativos – Cronograma sem Atrasos -  WACC variável (em R$) 

Taxa de Desconto (%) VPL (R$) 
6,00% -R$ 39.708.055,76 
9,00% -R$ 35.108.180,09 

12,00% -R$ 29.291.402,53 
15,00% -R$ 24.061.874,19 
18,00% -R$ 19.776.690,88 
20,00% -R$ 17.418.084,75 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para o cenário com as obras adiantadas, com antecipação do cronograma 

de implantação inicialmente proposto, temos os valores no intervalo entre -R$  

47.208.320,13 (cenário com a taxa de desconto de 6%)  e - R$ 20.464.303,90 

(cenário com a taxa de desconto de 20%). 

Tabela 20: Resultados Locação de Ativos – Cronograma Adiantado – WACC variável (em R$) 

Taxa de Desconto (%) VPL 
6,00% -R$ 47.208.320,13 
9,00% -R$ 40.836.427,21 

12,00% -R$ 33.921.626,39 
15,00% -R$ 27.943.699,21 
18,00% -R$ 23.112.698,04 
20,00% -R$ 20.464.303,90 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota-se uma inversão na atratividade dos cenários conforme a taxa de 

desconto utilizada, ficando mais atrativo quanto maior for a taxa em questão. 

Isso se dá pelo fato de um menor desembolso inicial por parte da Locatária afim 

de que seja realizada a implantação do projeto, com os desembolsos ocorrendo 

ao longo do período de operação na forma de aluguel (VML).  

Quando se analisa apenas o cenário da Sanepar, restringindo a análise à 

taxa de desconto de 13,05%, vemos uma piora no resultado obtido com o 

adiantamento do cronograma, porém novamente esse número deve ser visto 

com ressalvas, uma vez que na realidade são antecipados benefícios não 

totalmente capturados pelo modelo proposto, tais como a antecipação de 

receitas de clientes (âmbito financeiro) e a antecipação do início da prestação de 

serviços (âmbito social). 

Tabela 21: Resultados Locação de Ativos – WACC Sanepar (em R$) 

Cenário VPL 
Locação de Ativos – Cronograma sem Atrasos -R$ 27.360.532,32 
Locação de Ativos – Cronograma Adiantado -R$ 31.698.821,37 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.1.4. Resultados ponderados 

Quando se ponderam os valores encontrados em cada uma das 

simulações de fluxo de caixa pela probabilidade de ocorrência das mesmas (vide 

as tabelas 13 e 14) encontramos os valores esperados para cada um dos 

cenários.  

Tabela 22: VPL esperado – WACC Sanepar (em R$) 

Cenário VPL 
Empreitada global com recursos próprios -R$ 103.596.242,93 
Empreitada global com recursos de terceiros -R$ 67.893.219,92 
Locação de Ativos – Cronograma sem Atrasos -R$ 27.360.532,32 
Locação de Ativos – Cronograma Adiantado -R$ 31.698.821,37 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Mais uma vez é verificado que o modelo de locação de ativos, seja com o 

cronograma adiantado ou com o cronograma sem atrasos, mostra-se mais 

favorável à companhia, com valores encontrados mais próximos de zero. 

 Já para os cenários com WACC variável, quando ponderados pela 

probabilidade de ocorrência (vide as tabelas 13 e 14), encontramos os seguintes 

valores. 

Tabela 23: VPL esperado – WACC variável (em milhões de R$) 

Cenário 
VPL 

6% 9% 12% 15% 18% 20% 
Empreitada global com recursos próprios - 58,2 -83,0 -93,0 -96,1 -95,7 -94,3 
Empreitada global com recursos de terceiros - 63,9 -70,3 -68,0 -63,0 -57,2 -53,5 
Locação de Ativos – Cronograma sem Atrasos - 39,7 -35,1 -29,2 -24,0 -19,7 -17,4 
Locação de Ativos – Cronograma Adiantado - 47,2 -40,8 -33,9 -27,9 -23,1 -20,4 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Novamente reforça-se a recomendação pela adoção do modelo de 

locação de ativos, especialmente para companhias com WACC´s mais elevados, 

aquelas que tem maiores dificuldades na obtenção de recursos para 

investimentos. Os valores encontrados são favoráveis ao modelo de locação de 

ativos em todos os cenários, porém a diferença entre eles cresce, em detrimento 

às opções de empreitada global, conforme aumenta o WACC adotado na 

simulação. 
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6. CONCLUSÕES 

Para todos os cenários em análise verificou-se uma maior atratividade para 

as simulações com a locação de ativos quando comparado com as demais 

alternativas. Com VPL´s consideravelmente mais próximos de zero, sendo que 

todos os valores resultantes foram negativos, a análise financeira aponta 

vantagens para o modelo, porém não devemos restringir a abordagem a esse 

número.  

A maior vantagem do modelo é a diluição do custo de implantação ao longo 

da fase de operação do projeto, quando na modalidade tradicional todo o 

desembolso ocorre na fase de pré-operacional, ou seja, na fase de implantação 

propriamente dita. O fato de a empresa responsável pela execução das obras 

ser remunerada na fase operacional traz ainda incentivos à adoção de soluções 

técnicas mais robustas no que diz respeito à qualidade e durabilidade das 

instalações. 

Outra grande vantagem do modelo são os incentivos ao cumprimento dos 

prazos contratuais de implantação das obras, uma vez que a remuneração à 

construtora passa a ocorrer apenas após a entrega, na modalidade tradicional 

vimos que muitas vezes os prazos das obras se alongam e temos inúmeros 

atrasos na entrega, o que leva a prejuízos financeiros e sociais.  

 Na modalidade tradicional, a empreitada global, existem previsões legais 

de situações que podem gerar aditamentos de valores às condições inicialmente 

acordadas, situações que em geral vem a onerar o contratante das obras, já o 

modelo de locação de ativos, se juridicamente bem constituído na sua fase de 

contratação, elimina muitas dessas lacunas, tornando a relação mais previsível 

e transparente em relação aos valores contratuais. 

Extrapolando a análise para as demais companhias do setor é possível 

inferir que o modelo de locação de ativos pode ser uma modelagem benéfica 

que auxilie a viabilizar projetos. Em especial para aquelas com saúde financeira 

precária, que apresentam custos de capital mais elevados por sua realidade 

debilitada, e que conforme visto anteriormente neste trabalho constituem a maior 

parte das CESB´s em nosso país. 
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O caráter inovador desse modelo, bem como o histórico de poucos casos 

práticos em nosso país, é um fator inibidor para sua adoção. Se a falta de 

experiência das empresas contratantes com essa modalidade leva à adoção da 

formatação tradicional, o mesmo vale para os órgãos de controle que 

regulamentam e fiscalizam o gasto público e tendem a se manter reticentes 

quanto à inovação nas formas de contratação. Essa resistência, muitas vezes, 

leva gestores a desconsiderar soluções que podem ser mais vantajosas. A 

adoção do modelo em projetos de escala menor pode ajudar a diminuir essa 

resistência, além de gerar um histórico de implantação através da modalidade, 

ajudando a mapear os erros e acertos advindos da sua adoção e auxiliando a 

acelerar a curva de aprendizado para todos os envolvidos nesse setor.    

Os objetivos iniciais desse trabalho visavam a comparação do cenário real, 

efetivamente verificado na implantação do projeto Matinhos/Pontal através da 

implantação com a modalidade locação de ativos, e cenários simulados da 

implantação através da modalidade mais comumente utilizada, a empreitada 

global. Fica claro, nos resultados alcançados, que a adoção do modelo de 

locação de ativos foi benéfica não apenas para a contratante, Companhia de 

Saneamento do Paraná – Sanepar, mas também para a comunidade 

diretamente impactada pela infraestrutura de saneamento, que pode usufruir de 

serviços de saneamento em prazo inferior ao inicialmente previsto, uma vez que 

os incentivos derivados do modelo adotado levaram a uma implantação com 

redução do cronograma físico. Buscava-se ainda preencher uma lacuna em 

estudos relacionados ao tema com a inclusão de um caso prático implantado. 

A adoção de um caso prático, de certa maneira, levou a uma restrição do 

modelo de análise, ficando a sugestão para futuros estudos na área da 

generalização do modelo matemático adotado, de forma a permitir uma mais fácil 

replicação da análise para projetos similares. Outra sugestão de melhoria no 

modelo proposto é o refinamento da análise dos benefícios auferidos pelo 

projeto, tanto financeiros quantos sociais, uma vez que a análise com enfoque 

nos custos pode gerar distorções advindas do simples adiamento de 

desembolsos quando não são devidamente computados os atrasos no 

auferimento de benefícios.  
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