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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo analisar e descrever as renegociações de contratos de Parcerias 

Público-Privadas (PPPs) e, em especial, as renegociações chamadas “oportunistas”, isto é, 

renegociações que têm como finalidade beneficiar apenas uma das partes envolvidas (na 

maior parte dos casos, o parceiro privado), ao passo que traz prejuízos às demais. Para 

cumprir esse propósito, utiliza-se a teoria de PPPs e renegociações, aplicada a casos práticos 

no Brasil, em que houve comportamentos possivelmente oportunistas. Em um primeiro 

momento, descrevem-se as renegociações, evidenciando a ocorrência de práticas oportunistas, 

destacadas por aspectos teóricos, conceituais e exemplos de ocorrências no exterior. Em 

seguida, são selecionados cinco casos nos quais são observados: a conduta do setor privado, a 

solicitação por renegociação, o posicionamento do ente público e o resultado da renegociação. 

Como conclusão, esta pesquisa afirma que há indícios que suportam a noção inicial de 

comportamento oportunista pelo parceiro privado nos casos estudados e, diante disso, 

observaram-se diferentes atitudes do governo quanto à aceitação dessa ação, algumas no 

sentido de reprimir tal comportamento, enquanto outras demonstraram pouca combatividade a 

essa prática. 

 

Palavras-chave: Parcerias Público-Privadas. Renegociação. Renegociações oportunistas. 

Lances oportunistas. Concessões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze and describe the contract renegotiation of Public-Private 

Partnerships (PPPs) and, especially, the so-called “opportunistic” renegotiations, in other 

words, renegotiations whose purpose is to benefit one of the concerned parties (in the majority 

of cases, the private partner), while harming the other ones. In order to fulfill this purpose, 

this study utilizes the theory of PPPs and renegotiations, applying it to practical cases in 

Brazil, in which possible opportunistic behavior took part. Firstly, the renegotiations are 

described, highlighting the incidence of opportunistic action, stressed by theoretical and 

conceptual aspects and by foreign examples. In what follows, there are five selected cases in 

which are observed: the private sector conduct; the request for renegotiation; the public 

entity’s position; and the outcome of the renegotiation. In conclusion, this research states that 

there are indications that support the initial notion of opportunistic behavior by the private 

partner in the studied cases and, hence, different government attitudes regarding the 

acceptance of this action were observed, some in the sense of repressing such behavior, while 

others showed little combativeness to this practice. 

 

Keywords: Public-Private Partnerships. Renegotiation. Opportunistic renegotiation. 

Opportunistic bidding. Concessions. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho possui como ponto de partida a identificação das Parcerias 

Público-Privadas (PPPs) como uma forma importante e, por vezes, fundamental de interação 

econômica entre entes públicos e organizações privadas, com o objetivo de prover melhores 

serviços e disponibilizar infraestruturas mais eficientes e modernas à população. As PPPs são 

capazes de reduzir riscos de investimentos e permitem o desenvolvimento de projetos antes 

não realizáveis, principalmente por apresentarem um modelo de relacionamento econômico 

menos oneroso ao setor público e não menos atrativo ao setor privado. Uma explicação mais 

extensa e detalhada a respeito das PPPs será exposta na primeira seção do Capítulo 1. 

As renegociações de PPPs ocorrem quando os termos do contrato entre o Estado e o 

parceiro privado são modificados. Elas podem ter como objetivo a melhora do bem-estar para 

todos os envolvidos na parceria: Estado, ente privado e público usuário do serviço. No 

entanto, é comum haver uma distorção da finalidade da renegociação, em que se configura a 

chamada renegociação oportunista. Em geral, este tipo de renegociação favorece apenas a 

uma das partes da parceira e, quase sempre, é danosa à população. 

Assim, esta monografia tem como objetivo geral analisar as motivações e 

consequências de renegociações de PPPs, com destaque especial às renegociações 

oportunistas. A escolha das PPPs como objeto de análise justifica-se por ser um instrumento 

utilizado recorrentemente para desenvolvimento econômico e provisão de serviços à 

população, em particular em países em desenvolvimento, como o Brasil. Além disso, o tema 

central da pesquisa, as renegociações de PPPs, é pouco estudado no país, considerando a 

escassez de publicações científicas referentes ao assunto. Ainda que existam publicações 

seminais sobre o tema, como o livro Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: 

Doing it Right, de Jose Luis Guasch (2004), que demonstram a relevância da temática, 

especialmente para países em desenvolvimento, o assunto é pouco explorado nos meios 

acadêmicos.  

Dessa forma, o trabalho objetiva responder à pergunta: “de que maneira a ocorrência 

de renegociações, oportunistas ou não, ajudam a explicar o êxito ou fracasso de uma PPP?”. A 

hipótese desenvolvida no trabalho é de que as renegociações, particularmente aquelas que se 

encaixam nas características oportunistas, são frequentemente prejudiciais ao funcionamento 

adequado do modelo de PPPs e, por isso, devem ser, em geral, evitadas pelos governos.  
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Para responder à pergunta, se procederá com uma análise de cinco casos específicos 

ocorridos no Brasil, no período compreendido entre 2011 e 2017. Nesses estudos de caso, 

buscam-se identificar comportamentos possivelmente oportunistas advindos dos parceiros 

privados das PPPs, por meio da aplicação da teoria exposta nos dois primeiros capítulos deste 

trabalho.  

A monografia é composta pela presente introdução, dois capítulos teóricos, um 

capítulo de estudo empírico e um capítulo de conclusão. Os dois primeiros capítulos 

(Capítulos 1 e 2), apesar de explorarem o tema do trabalho de maneira teórica, possuem 

abordagens distintas: o Capítulo 1 trata do tema de PPPs de uma maneira mais ampla, 

descrevendo teoricamente esse tipo de relacionamento entre entes públicos e privados da 

economia, enquanto o Capítulo 2 discute especificamente as renegociações de PPPs, trazendo 

dados de estudos internacionais sobre a prática de renegociar contratos de PPPs. O capítulo 

seguinte (Capítulo 3) aplicará os conceitos teóricos apresentados nos capítulos anteriores ao 

contexto brasileiro, por meio de uma análise de casos. Por fim, serão apresentadas as 

conclusões finais acerca do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 - AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS COMO MODELO DE 

RELACIONAMENTO DO ESTADO COM O SETOR PRIVADO 

 

O presente capítulo tem como intuito caracterizar as PPPs de maneira teórica e 

apresentar um histórico de seu desenvolvimento em suas duas primeiras seções. Em seguida, 

na terceira seção, será abordado o tema central da monografia, apresentando uma proposição 

de análise da qualidade e sucesso das PPPs sob a ótica das renegociações dos contratos dessas 

parcerias. 

 

1.1. O QUE SÃO PPPs? 

 

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) são um modelo de relacionamento entre os 

setores público e privado de determinado país, estado, município ou similares. Não existe uma 

definição única e universalmente aceita de o que é uma PPP. No entanto, todas as definições 

encontradas, sejam aquelas observadas na literatura incidente sobre o tema (BLOOMFIELD, 

2006; NARROD et al., 2009; POULTON; MACARTNEY, 2012; VAN DEN HURK; 

VERHOEST, 2014), sejam aquelas apresentadas por organismos paraestatais (BANCO 

MUNDIAL, 2016a; FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, 2005) têm em comum a descrição 

de uma PPP como um investimento marcado pela intensa cooperação entre as partes, além da 

divisão de riscos, de responsabilidades e de retornos.  

Além disso, de acordo com o PPP Knowledge Lab, um centro de informações 

relativas a PPPs, financiado pela Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF), as 

PPPs são contratos de longo prazo em que o conhecimento, experiência e capacidade de 

financiamento da parte privada são utilizados para gerar soluções e criar uma nova 

infraestrutura ou serviço ou torná-los mais eficientes (PPP KNOWLEDGE LAB, s.d.). Com 

isso, os governos podem focar suas ações em políticas públicas, planejamento e regulação da 

PPP em questão e delegar matérias operacionais ao parceiro privado (BANCO MUNDIAL, 

2016a). 

Nesse contexto, também é importante salientar outras características importantes das 

PPPs que tornam governos inclinados a utilizá-las. Em tempos de restrições orçamentárias 

cada vez mais frequentes, é clara a escolha das PPPs como ferramenta capaz de auxiliar países 

a saírem de crises econômicas (PERCOCO, 2014) ou como peça importante do crescimento 

econômico, principalmente em países em desenvolvimento, os quais se estabeleceram como 

grandes usuários das mesmas (EMEK, 2015). Isso pode ser explicado pela alta possibilidade 
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das PPPs canalizarem capital e competitividade para o restante da economia (PERCOCO, 

2014). 

De forma similar, destacam-se como objetivos públicos alcançados pelas PPPs o 

aumento da eficiência, da produtividade e da qualidade da infraestrutura ou do serviço público 

(CABRERA et al., 2015). Alia-se a isso o fato das PPPs serem capazes de prover serviços 

essenciais em localidades onde o Estado não chega, seja devido à falta de condições 

financeiras (KURIYAN; RAY, 2009), ou à condição inóspita e isolada do lugar em questão 

(DELLAS, 2011). Desse modo, por meio desses mecanismos, o governo não só atinge o 

objetivo principal de prestar o serviço ao público, mas também deixa de ser reputado como 

incapaz ou ineficiente e passa a ser visto como legítimo, profissional e confiável pela 

população (KURIYAN; RAY, 2009; DELLAS, 2011).  

Já pelo lado do agente privado, o objetivo primário que se deseja alcançar por meio 

de uma PPP é, de forma lógica, o lucro (SILVESTRE, 2012). Existem três formas de auferir 

lucros em uma PPP: por meio de tarifas, subsídios ou uma mescla de ambos. Quando a parte 

privada é remunerada por meio de tarifas, o seu fluxo de receitas provém dos usuários do 

serviço e, por haver possibilidade de variações na demanda devido à concorrência, além de 

mudanças demográficas e tecnológicas, o lucro não é completamente previsível e o parceiro 

privado precisa antecipar, até certo ponto, períodos de frustração de demanda, por um lado, e 

períodos de demanda excessiva, por outro. O tipo mais comum de contrato de PPP 

remunerado por meio de tarifas são contratos de concessão, como a concessão de rodovias em 

que os usuários pagam pedágio para circular, por exemplo (DELMON, 2010).  

Já quando a fonte das receitas privadas são subsídios governamentais, há uma maior 

(ou plena) previsibilidade de lucros, uma vez que os pagamentos realizados pelo governo não 

são condicionados à demanda. O contrato do tipo BOT (build, operate, transfer – construir, 

operar e transferir, em português) é a modalidade contratual baseada em subsídios mais 

comum, como ocorre na construção e operação de um hospital público pelo setor privado e 

posterior transferência para o governo, ao fim do contrato (DELMON, 2010). Por fim, a 

remuneração da parte privada constituída por uma mescla de tarifas de usuários e subsídios 

governamentais é ligada, em geral, a incentivos baseados no desempenho do agente privado. 

A título de exemplo, existem concessões rodoviárias em que a maior parte da remuneração 

vem de tarifas de usuários; porém, se o concessionário for capaz de manter o número de 

acidentes na via dentro de uma meta pré-estabelecida, o ente governamental efetua 

pagamentos à parte privada da PPP (RANGEL et al., 2012). Há, ainda, outros modelos 

contratuais e subsequentes remunerações, que são, no entanto, um tanto menos comuns se 
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comparados aos citados acima e não serão explorados no presente trabalho (POULTON; 

MACARTNEY, 2012). 

Além do evidente foco no alcance de lucro, o parceiro privado, assim como o 

parceiro público, objetiva reduzir os riscos de seu investimento, ou seja, dividi-los com o ente 

estatal. Dessa forma, em uma PPP a parte privada passa a lidar com menos responsabilidades 

que teria em um negócio do tipo convencional, isto é, sem a presença direta do setor público. 

Nesse cenário, Giambiagi e Além (2007) postulam como os principais riscos de uma PPP: 

 risco de construção, ou seja, a possibilidade de atraso, abandono e aumento de 

custos na obra. Em uma PPP esse risco fica com o setor privado, uma vez que 

este só irá receber pela obra com o início da prestação do serviço; 

 risco de mercado, o qual traduz a possibilidade de frustração na demanda do 

serviço. Esse é um risco geralmente compartilhado por governo e setor privado, 

com o primeiro garantindo, muitas vezes, uma remuneração mínima ao 

investidor. Esse compartilhamento possibilita que projetos não viáveis 

financeiramente, mas viáveis socialmente, possam ser implementados; e 

 risco país, que se divide em risco político, macroeconômico ou de força maior 

(desastre natural, guerras ou ataques terroristas). O risco político é fortemente 

ligado à previsibilidade das regras de uma PPP. Em um país em que existam 

instituições fortes, como agências reguladoras independentes, não haverá alto 

risco de ser tomada uma medida unilateral por parte do governo que venha a 

alterar o acordo feito para o início da PPP (GIAMBIAGI; ALÉM, 2007). 

 Devido a esse conjunto de atributos, que permitem aos governos, aos seus 

respectivos órgãos e a parceiros privados reduzirem riscos e custos, tornando viáveis 

investimentos antes não factíveis, as PPPs se mostram como um importante modelo de 

relacionamento entre os setores público e privado. Ademais, ao resultar em ganhos de 

eficiência e produtividade, ao mesmo tempo em que promove serviços de maior qualidade e 

com um maior raio de alcance, as PPPs provam não ser apenas uma forma de negócios que 

beneficia economicamente ao próprio Estado e ao investidor privado, mas também 

apresentam soluções concretas capazes de beneficiar seu público-alvo quando bem 

executadas. 
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1.2. BREVE HISTÓRICO E CONJUNTURA ATUAL DAS PPPs 

 

As primeiras formas da atual configuração do funcionamento de PPPs puderam ser 

observadas na década de 1960, nos Estados Unidos, quando o governo federal buscava utilizá-

las para atrair investimento privado na área de infraestrutura. A partir de meados dos anos 

1970, com a crise econômica mundial, os governos de diversos países buscaram reduzir seu 

tamanho na economia e, dessa forma, promoveram a implementação das PPPs em grande 

escala (PONGSIRI, 2002). 

A seguir, na década de 1980 e, posteriormente, na década de 1990 houve um 

aumento significativo no número de PPPs realizadas, com ênfase especial nos países 

industrializados e desenvolvidos, os quais ainda procuravam meios de incentivar o liberalismo 

econômico e o gerenciamento privado de atividades ligadas à infraestrutura, principalmente. 

Na primeira década dos anos 2000 observou-se a consolidação de alguns programas de PPPs, 

a estagnação de outros e a expansão para novos mercados, especialmente para a Ásia e 

América Latina (PPIAF, 2009).  

As PPPs se fortaleceram no contexto de crise citado anteriormente, tendo em vista 

que elas apresentavam um caminho interessante para Estados que desejavam uma efetiva 

inserção do setor privado na economia. Enquanto alguns países reduziam seu tamanho na 

economia predominantemente por meio de privatizações (FILHO; OLIVEIRA, 1996), outros 

países escolhiam as PPPs, principalmente por oferecer um tipo de relação com partes privadas 

que permitia uma maior participação e controle públicos dos serviços ou infraestruturas 

ofertadas, ainda que apresentasse maiores riscos quando comparadas às privatizações (EMEK, 

2015; VAN DEN HURK; VERHOEST, 2014). 

Atualmente, o Reino Unido é um dos países que mais se sobressaem em relação ao 

desenvolvimento e utilização das PPPs. Seu programa de parcerias, o Private Finance 

Initiative (PFI), iniciado em 1992, representa cerca de 14% do investimento público (PPIAF, 

2009). A Austrália, a Turquia e os Estados Unidos também são países que possuem 

programas de PPPs robustos, com elevada participação pública total; a Turquia, inclusive, é, 

entre os países da Europa e Ásia Central, o que utilizou contratos de PPPs para infraestrutura 

de maneira mais ativa entre os anos de 2008 e 2013 (EMEK, 2015; PPIAF, 2009).  

Por outro lado, podem ser elencados os casos de países como Espanha, Portugal e 

Alemanha, na Europa Ocidental, e República Tcheca e Polônia, na Europa Oriental, os quais, 

apesar de possuírem um grande número de projetos de PPPs em curso, não possuem 

investimento público total que corresponda ao alto contingente de projetos verificados e o 
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mesmo ainda é baixo (EPEC, s.d.; PPIAF, 2009). O gráfico abaixo ilustra a supracitada 

relevância das PPPs no Reino Unido e na Turquia, bem como o reduzido investimento 

público de países como Alemanha e Espanha, quando levados em conta os contratos de PPPs 

firmados no ano de 2015: 

 

Gráfico 1 - Mercado Europeu de PPPs em 2015 - Número e valor dos projetos 

 

Fonte: The European PPP Expertise Centre – EPEC (s.d.) 

 

Na América Latina, Colômbia e México tentaram, durante as décadas de 1980 e 

1990, promover as PPPs, não obtendo sucesso, no entanto. A partir da metade da década de 

1990 e início dos anos 2000, os projetos desses países passaram a ser mais bem 

confeccionados e seus programas de investimento privado na economia, como aqueles 

voltados para PPPs, se solidificaram e hoje podem ser apresentados como bem sucedidos. Já o 

Chile, se evidencia como o maior expoente de PPPs na região e possui um programa bem 

estabelecido, voltado principalmente ao setor rodoviário, empreendimentos de irrigação e 

aeroportos (PPIAF, 2009).  

Ademais, Coréia do Sul, China e Índia figuram como países que apresentam 

programas bem estabelecidos e em rápida expansão no continente asiático. Em menores graus 

de implementação e sucesso, Indonésia, Filipinas e Cingapura também vem incentivando o 

crescimento de suas PPPs. Na África, a África do Sul surge como o grande líder regional e 
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desenvolve PPPs em diversos setores, ao mesmo tempo em que alguns outros países, como 

Costa do Marfim e Senegal, ainda que em um número reduzido de setores, demonstram vasta 

experiência com modelos de relacionamento com o setor privado, incluindo PPPs (PPIAF, 

2009).  

Já no caso do Brasil, é de fundamental importância, explicar, inicialmente, os termos 

“PPP” e “concessão”. Enquanto na grande maioria dos países os termos são sinônimos, no 

caso do Brasil possuem significados distintos. De um modo geral, nas concessões, governadas 

pela lei 8.987/1995, o parceiro privado é remunerado exclusivamente por tarifas cobradas de 

usuários do serviço; as PPPs, regidas pela lei 11.079/2004, por outro lado, têm como 

característica repasses econômicos do Estado como parte ou totalidade da remuneração da 

parte privada (BANCO MUNDIAL, 2016b; MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2014). 

No presente trabalho será utilizado o significado de PPP convencionado internacionalmente, o 

qual engloba as definições brasileiras tanto de concessão, como de PPP.  

Assim, o país ainda busca uma consolidação definitiva de seu programa de parcerias, 

apesar de possuir ótimos indicadores quando comparados àqueles da maioria dos países 

latino-americanos e, de um modo geral, quando comparados aos dados dos países em 

desenvolvimento. Segundo estudo da Economist Intelligence Unit, em 2014, o Brasil só 

estava atrás do Chile em ranking relativo ao Índice de Prontidão das PPPs (PPP Readiness 

Index, em inglês) de países da América Latina (ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 

2014). Ainda, de acordo com a base de dados PPI Database1, do Banco Mundial, entre os 

anos de 2006 e 2016, o país é o que possui maior compromisso de investimento e o terceiro 

maior número de projetos relativos à infraestrutura com participação privada. Deve-se aclarar 

que esta base de dados contempla somente países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. 

 

 

1.3. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS DE PPPs – APRESENTANDO O 

CONCEITO 

 

Ao mesmo tempo em que as PPPs se tornaram parte da fundação do crescimento e da 

provisão de infraestrutura para uma série de países, problemas relativos à sua utilização 

naturalmente surgiram. Dentre eles, será enfocada neste trabalho a ocorrência da renegociação 

dos contratos de PPPs. A princípio, existe a ideia de que renegociações são necessárias e 

                                                             
1 https://ppi.worldbank.org/  

https://ppi.worldbank.org/
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benéficas para o bom funcionamento de uma parceria, noção que se mostra correta até certo 

nível, afinal, PPPs são, inevitavelmente, contratos incompletos, dada a inviabilidade da 

descrição contratual de todas as contingências que podem afetar o acordo (GUASCH, 2004). 

Por isso, eventos exógenos às partes envolvidas podem afetar de maneira significante o 

equilíbrio financeiro do negócio (ATHIAS; NUNEZ, 2009). No entanto, a alta incidência de 

renegociações observadas se demonstra acima de limites razoáveis e benéficos para o negócio 

e pode minar sua eficiência, diante de um consequente aumento de custos de transação 

(DOMINGUES; SARMENTO, 2016), e pode, até mesmo, prejudicar sua legitimidade 

(GUASCH et al., 2003). 

  Nesse sentido, é fundamental para o propósito da pesquisa caracterizar o que são 

renegociações de PPPs. Uma renegociação ocorre quando há uma mudança nos termos do 

contrato, isto é, quando há uma alteração na atribuição da matriz de riscos do projeto; quando 

as condições do contrato são modificadas e, por fim, quando o escopo do projeto é alterado. É 

possível citar como exemplos de renegociações: a extensão do tempo de contrato; a 

postergação na redução de tarifas cobradas; a mudança de indicadores de desempenho; e o 

requerimento por parte do Governo de novos investimentos. Por outro lado, não constituem 

renegociações: o ajustamento de tarifas por meio de fórmula descrita no contrato; a 

obrigatoriedade de investimentos diante da ativação de certo gatilho de performance, entre 

outros aspectos já previstos contratualmente (GUASCH et al., 2014). 

As renegociações podem ser iniciadas tanto pelo parceiro privado do negócio, como 

pela parte governamental, ou por ambos, conjuntamente, e têm como motivação a intenção de 

melhora do bem-estar para os envolvidos na parceria (incluindo os usuários do serviço), em 

alguns casos, e, em outros, é motivada por um “comportamento estratégico” de uma das 

partes (DE BRUX, 2010). Dessa forma, observa-se como as principais causas de renegociação 

de PPPs (GUASCH, 2016): 

 Frustração de receitas/demanda; 

 Mudanças de governos ou de prioridades governamentais; 

 Ajustamento a choques macroeconômicos; 

 Oportunidades para corrupção e 

 Lances oportunistas (ou agressivos); 

Dentre as motivações descritas acima, aquela que possui maior relevância na 

literatura relativa ao assunto das renegociações são os lances oportunistas (chamados de 

opportunistic bidding ou strategic bidding, em inglês) e, por isso, será destacada no presente 
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trabalho. Lances oportunistas são configurados quando um dos licitantes realiza um lance 

artificialmente baixo (ou alto, a depender do critério de escolha do ganhador da licitação) 

somente com o objetivo de ganhar a licitação, mesmo que este represente um quadro 

economicamente inviável. Assim, após assegurar o controle da PPP, a parte privada busca 

renegociar os termos do contrato com o Governo a fim de se favorecer, em ambiente não 

competitivo (XIONG; ZHANG, 2014).  

Dessa maneira, os trabalhos de Jose Luis Guasch, autor seminal na área de 

renegociação de PPPs, servirão de base para a análise que sucede nos próximos capítulos. 

Buscar-se-á realizar um paralelo entre a teoria de renegociações, com ênfase nos lances 

oportunistas, os resultados práticos já encontrados na literatura do tema e um estudo de caso 

realizado para PPPs brasileiras.  
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CAPÍTULO 2 – RENEGOCIAÇÕES: OBSTÁCULO PARA O DESENVOLVIMENTO 

E AFIRMAÇÃO DAS PPPs 

 

A renegociação de contratos em Parcerias Público-Privadas, apesar de ser um 

aspecto conceituado de maneira negativa pela literatura sobre o tema em geral, pode se 

mostrar positiva para uma eventual melhoria da qualidade de PPPs e se caracterizar como um 

jogo em que todos ganham (win-win game, em inglês). Assim, conforme citado no capítulo 

anterior, a renegociação pode ser realizada devido a razões “corretas”, como a incompletude e 

a longa duração do contrato, a ocorrência de eventos não previsíveis com grandes impactos 

econômico-financeiros, a mudança de prioridades governamentais e, até mesmo, a correção 

de erros passados, cometidos na confecção do contrato (GUASCH et al., 2014; GUASCH, 

2004). No entanto, os números de ocorrências de renegociações indicam que existem outras 

motivações para tal, muitas das quais envolvem a vantagem de apenas uma das partes do 

negócio, em detrimento das demais.  

A título de exemplo, Cruz e Marques (2013) descobriram que 67% dos 87 projetos 

por eles analisados em Portugal sofreram algum tipo de renegociação, enquanto Bitran et al. 

(2013) identificaram renegociações em 18 de 21 (86%) concessões rodoviárias no Chile; em 

21 de 25 (84%) concessões rodoviárias na Colômbia; e em 11 de 15 (73%) concessões 

rodoviárias no Peru. Além disso, houve 60 renegociações nestas concessões chilenas, 430 

renegociações nas concessões colombianas e 53 renegociações nas concessões peruanas, 

demonstrando não só a incidência de renegociação na maioria das PPPs em questão, como 

também a presença de múltiplas renegociações em cada PPP (BITRAN et al, 2013). Guasch 

(2004 [atualizado em 2014]) apontou um índice de renegociações de 41,5% nas PPPs 

estudadas entre 1990 a 2004; 68% nas PPPs analisadas entre 2004 e 2010; e 43% nas PPPs 

pesquisadas entre 2010 e 2014. Ainda, nos setores de transportes e água e saneamento, 

aconteceram renegociações em 75% das PPPs pelo menos em um dos períodos estudados 

(GUASCH, 2004). A tabela abaixo ajuda a visualizar a incidência das renegociações: 

 

Tabela 1 – Percentual de contratos renegociados por região e setor 
(continua) 

Região/País Setor 
% dos contratos 

renegociados 

Referência 

bibliográfica 

Portugal 

Transportes 51 
Cruz e Marques 

(2013) 
Saúde 20 

Água 100 
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(conclusão) 

Região/País Setor 
% dos contratos 

renegociados 

Referência 

bibliográfica 

Portugal 
Energia 19 Cruz e Marques 

(2013) Total 67 

Chile Transportes 86 

Bitran et al. (2013) Colômbia Transportes 84 

Peru Transportes 73 

América Latina e 

Caribe 

Eletricidade 41* 

Guasch (2004 

[atualizado em 2014]) 

Transportes 78* 

Água e 

Saneamento 
92* 

Total 68* 

França Estacionamentos 73 Beuve et al. (2013) 

*se referem ao período de 2004 a 2010 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

Em virtude de números tão elevados, surge, naturalmente, a ideia de que os 

benefícios trazidos pelas PPPs poderiam ser ainda mais significativos do que são atualmente, 

se não fosse pelos problemas encontrados na implementação e na administração dos projetos 

em um momento pós-licitatório, a qual não tem sido prioridade na maior parte dos governos 

(GUASCH et al., 2014; CRUZ et al., 2015). Por isso, dentre estes problemas, destacam-se as 

renegociações, que são especuladas como o maior obstáculo para o bom funcionamento das 

PPPs e são, inclusive, utilizadas como proxy para a performance das mesmas (GUASCH, 

2004). A próxima sessão terá como objetivo dimensionar o aludido impacto maléfico trazido 

pelas renegociações, por meio da exposição de suas principais decorrências.  

 

2.1. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS GERADAS PELAS RENEGOCIAÇÕES 

 

Diante da ocorrência de renegociações de PPPs, surge uma gama de problemas a elas 

relacionados, os quais têm influências em diversas esferas das parcerias. O primeiro fator que 

se visualiza como consequência direta das renegociações de contratos é a eliminação do efeito 

competitivo, antes presente. Isso ocorre, uma vez que a renegociação é realizada de forma 

bilateral, apenas entre o concessionário vencedor da licitação e o ente estatal envolvido na 

PPP, em oposição à situação encontrada na própria licitação, que, a princípio, é realizada em 

um ambiente multilateral e competitivo (MONTEIRO, 2015). É importante, ainda, destacar a 

redução expressiva da transparência neste processo, visto que renegociações em geral não são 



18 

 

levadas a público com o mesmo nível de informações e clareza como as licitações 

competitivas de PPPs (GAUSCH et al., 2014). 

Outro aspecto de grande dimensão negativa nas renegociações, resultado direto da 

perda ou inexistência de pressões competitivas e da disciplina a elas associada, é a redução da 

eficiência do projeto. De maneira análoga, a qualidade do serviço prestado também diminui, 

gerando perda de bem-estar ao usuário. Por esse motivo, há o crescimento da contestação do 

público à participação privada em serviços ou projetos públicos, especialmente na área de 

infraestrutura, na qual a atuação privada é mais notável, e, assim, o modelo de PPPs perde, 

ainda que parcialmente, sua credibilidade e legitimidade (GUASCH, 2004).  

Muitas vezes, a diminuição da eficiência de PPPs supracitada é causada pelo impacto 

fiscal adverso trazido pelas renegociações de contratos. Albalate e Bel (2009) identificam as 

renegociações como fonte de gastos massivos de recursos públicos destinados a cobrir perdas 

financeiras de parceiros privados em PPPs. Bitran et al. (2013) mostram custos fiscais das 

renegociações analisadas chegando a 13,4% (ou US$ 28,9 milhões) do valor inicial das PPPs 

no Peru; 17,4% (ou US$ 47,2 milhões) no Chile; e 282,8% (ou US$ 266,8 milhões) na 

Colômbia, no período de 1993 a 2010. Dessa forma, além do custo social – tanto político-

social, na forma da perda da legitimidade das PPPs perante a população, como econômico-

social, na forma da perda de bem-estar por parte dos usuários do serviço – explicado 

anteriormente, e do custo fiscal, as renegociações também dão origem a custos de tempo e 

financeiros, para abordar e resolver a divergência em questão (GUASCH et al., 2014). 

Outro problema que se sobressai como decorrente das renegociações de PPPs é a 

melhora dos termos do contrato para o operador do projeto, a parte privada, na maior parte 

dos casos (CRUZ et al., 2015). Como a renegociação ocorre de forma bilateral, apenas com o 

governo, existe informação assimétrica, principalmente relacionada à estrutura de custos 

enfrentada pelo parceiro privado, fato que o beneficia, juntamente com a falta de habilidade 

do setor público para negociar (GUASCH, 2004; GUASCH et al, 2014; MONTEIRO, 2015). 

Com isso, os concessionários podem requerer compensações, frente a uma suposta falta de 

equilíbrio fiscal no projeto, a qual o governo não consegue avaliar e, consequentemente, 

contestar (CRUZ et al., 2015; GUASCH, 2004). A tabela abaixo, apresentada em Guasch 

(2004), resume as principais consequências de um processo de renegociação. Observa-se que 

as decorrências realçadas em amarelo são aquelas que tendem a favorecer o operador da 

parceria. 
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Tabela 2 – Principais consequências de uma renegociação 

Consequência 

% dos contratos 

renegociados com essa 

consequência 

Atrasos em obrigações de investimento 69 

Aceleração de obrigações de investimento 18 

Aumento de tarifas 62 

Redução de tarifas 19 

Aumento no número de componentes de 

custo (cost components) que resultam em 

aumento automático de tarifas 

59 

Extensão do período de concessão 38 

Redução de obrigações de investimentos 62 

Ajuste da taxa anual paga pelo operador ao 

governo 
  

Favorável ao operador 31 

Desfavoravel ao operador 17 

Mudanças na base de ativos e capitais   

Favorável ao operador 46 

Desfavoravel ao operador 22 

Fonte: Guasch (2004) 

 

Desse fato surge uma forte distorção da licitação competitiva: ganha a licitação 

aquele operador que possui maior capacidade de renegociar o contrato ou aquele que está 

mais otimista quanto à ocorrência da renegociação, ao invés do ganhador ser o operador que 

apresenta a maior eficiência à condução da PPP (GUASCH, 2004). A distorção ocorre em 

países cujo governo é mais permissivo quanto a renegociações e não implementa uma política 

de não renegociar, criando um ciclo vicioso, no qual quanto mais o setor público renegocia, 

mais a parte privada tenta renegociar (GUASCH, 2007). É nesse contexto de favorecimento 

ao parceiro privado no ambiente de renegociação de PPPs que a renegociação oportunista se 

desenvolveu e, por representar uma ameaça tão contundente ao sucesso das parcerias, será 

discutida com maior ênfase na seção seguinte. 

 

2.2. CONTRATOS DE PPPs DISTORCIDOS – AS RENEGOCIAÇÕES 

OPORTUNISTAS 

 

Conforme apresentado anteriormente, existe uma série de motivos que suscitam 

preocupação em relação às renegociações de PPPs e, muitos deles, se originam ou estão 
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diretamente ligados à renegociação oportunista de contratos, ou seja, à utilização das 

renegociações como uma ferramenta para benefício próprio frente uma perda de bem-estar da 

outra parte e/ou, principalmente, do público usuário do serviço.  Nesse cenário, as 

renegociações oportunistas ocorrem, em sua maioria, devido ao desempenho ruim do ente 

público envolvido na parceria, o qual frequentemente se encontra em uma posição de 

vulnerabilidade diante das renegociações, devido às suas características de bilateralidade e de 

informação assimétrica, benéficas, em geral, à parte privada. Outro aspecto ligado à 

performance do setor público que torna as renegociações oportunistas propensas a ocorrer é a 

frequente superestimação das receitas das PPPs, causada por previsões demasiado otimistas 

do governo (CRUZ et al., 2015). 

Dessa forma, o parceiro privado, em regra, solicita uma renegociação com o 

argumento de haver desequilíbrio financeiro na operação do negócio, ainda que suas maiores 

motivações sejam oportunistas, procurando aumentar seu fluxo de receitas e diminuir 

investimentos e riscos (GUASCH et al., 2014). Por outro lado, é importante salientar a 

existência de renegociação oportunista também pelo lado público, que é responsável por uma 

média de 26% dos pedidos de renegociação de PPPs (GUASCH, 2004). Isso ocorre, 

principalmente, devido a razões políticas, quando o governo antecipa ou expande 

investimentos, reduz tarifas e atrasa o aumento das mesmas, com o objetivo de elevar sua 

popularidade anteriormente a uma eleição (GUASCH et al., 2014). Muitas vezes, no entanto, 

o setor público utiliza a mudança de prioridades governamentais no setor, a insatisfação com a 

qualidade do serviço prestado ou com a velocidade de desenvolvimento do projeto e o não 

cumprimento dos termos do contrato como justificativas para demandar uma renegociação 

(GUASCH, 2004).  

Apesar das renegociações oportunistas provenientes do setor público serem 

significativas, o presente trabalho dará enfoque ao tipo mais comum, aquele originado do 

setor privado. Nesse sentido, o conceito de lances oportunistas está intimamente ligado às 

renegociações oportunistas, visto que, usualmente, as mesmas são causadas por tais lances. 

Assim, de acordo com Guasch (2004), um lance oportunista é aquele em que os lucros são 

menores que os retornos do capital, ou seja: 

R = PQ – OC – T – D < rKi 

em que R são os lucros, P são os preços ou tarifas cobrados, Q é a quantidade, OC são os 

custos de operação e manutenção, T são impostos, D é a depreciação, r é o custo de 

oportunidade do capital e Ki é o capital investido.  
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Esse tipo de lance apresenta um desequilíbrio financeiro no projeto e pode, então, ser 

utilizado como pretexto para dar início uma renegociação, visando o reequilíbrio econômico-

financeiro (isto é, R = PQ – OC – T – D = rKi), por meio de aumentos de tarifas ou da 

redução de investimento futuros, por exemplo (GUASCH, 2004). Desse modo, a parte privada 

alcançaria seu objetivo inicial: ser o ganhador da licitação, por meio de uma proposta 

financeiramente inviável, e, em seguida, renegociar os termos do contrato com o governo.  

Isso fica claro ao analisar o tempo decorrido entre a adjudicação do contrato e sua 

renegociação; de acordo com Guasch (2004), o tempo médio para a renegociação é de 2,2 

anos (chegando a apenas 1,6 ano para o setor de água e saneamento), para contratos que, em 

geral, têm duração de 15 a 30 anos, enquanto Bitran et al. (2013) apresentam a renegociação 

de PPPs no Chile, Colômbia e Peru ocorrendo, em média, 2,7, 1,0 e 1,4 anos após a assinatura 

do contrato, respectivamente. Não se pode desprezar, entretanto, situações nas quais um lance 

que leva ao desequilíbrio financeiro é causado pela forte competição na licitação, aliada a uma 

má estimação dos custos e receitas futuros, configurando a chamada maldição do ganhador 

(winner’s curse, em inglês) (ATHIAS; NUNEZ, 2009; DE BRUX, 2010).  

Logo, surge naturalmente o questionamento: por que não rejeitar um lance 

oportunista? Se os governos não aceitassem esse tipo de proposta, não haveria a necessidade 

da renegociação, evitando custos e mudanças contratuais prejudiciais ao usuário do serviço e 

ao setor público. No entanto, esse tipo de lance é frequentemente visto por outro espectro e é 

comemorado pela administração pública, como uma demonstração de sucesso da licitação, já 

que assegurou um alto valor de transferência ao governo ou baixas tarifas a serem cobradas do 

público. Existem, também, circunstâncias em que o governo, mesmo consciente do contexto 

de lance oportunista, opta por não rejeitá-lo, por temer acusações de corrupção ou favoritismo 

político, uma vez que, aos olhos da população, o ente público estaria rejeitando a proposta 

mais eficiente da licitação (GUASCH, 2004). 

Há, ademais, outro tópico cuja discussão é importante: por que renegociar com o 

parceiro privado se o contrato foi firmado em comum acordo entre todas as partes do negócio 

e, como consequência, não necessita cobrir os prejuízos de uma proposta mal estimada ou de 

um lance oportunista? No caso de o ente público não aceitar renegociar, ocorre o risco de 

abandono ou cancelamento da PPP por parte do parceiro privado e, por essa razão, muitos 

governos optam por não arriscar o potencial êxito do projeto e renegociam o contrato. Outro 

aspecto que tem grande influência na decisão de renegociar é o impacto negativo de um 

eventual fracasso da PPP: no âmbito político, as PPPs podem passar a serem mal vistas pelo 

público e o programa de parcerias pode ser questionado como um modelo de desenvolvimento 
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pouco efetivo; pelo lado econômico, ainda que o cancelamento ou abandono do negócio 

proporcione penalidades financeiras e jurídicas à parte privada a serem pagas ao setor público, 

o cancelamento incorre custos para a realização de uma nova licitação, para a confecção de 

um novo contrato, entre outros (GUASCH, 2004). 

A literatura, no entanto, indica a necessidade dos governos se comprometerem a 

seguir uma política de não renegociação, ou seja, salvo a ocorrência de algum importante 

acontecimento exógeno, deve-se prezar pelo cumprimento do contrato e os operadores devem 

responder por suas propostas originais. Apesar de este comportamento poder levar ao 

abandono da concessão, é um custo que vale a pena pagar, para que o setor público estabeleça 

uma reputação de não renegociar facilmente e, dessa maneira, desencoraje futuros lances 

oportunistas. Os dados a respeito de cancelamentos de PPPs mostram uma notória dificuldade 

dos governos se comprometerem com uma política de não renegociação, haja vista que apenas 

4,96% dos projetos na América Latina e Caribe e 4,3% dos projetos em países em 

desenvolvimento como um todo foram cancelados entre 1984 e 2003, enquanto as taxas de 

renegociação de projetos, conforme já apresentadas, foram, em período similar, 

significativamente mais elevadas (IFT, 2017). 

Além do comportamento do governo perante solicitações de renegociação, há outros 

fatores que explicam uma incidência maior ou menor de renegociações. Primeiramente, 

aspectos institucionais são relevantes para aumentar ou diminuir a probabilidade de 

renegociações. Dessa forma, Domingues e Sarmento (2016) observam que a corrupção 

favorece a ocorrência de renegociações, enquanto uma maior eficiência do governo e uma 

maior aplicação da lei a reduzem. Esses resultados são condizentes com o esperado, visto que 

governos pouco eficientes terão dificuldades para negociar cláusulas contratuais, monitorar o 

projeto e diminuir diferenças de informações entre os setores público e privado. Em relação à 

lei, quanto melhor for sua aplicação, menores serão os incentivos para apresentar lances 

oportunistas e, consequentemente, mais fácil será para o governo rejeitá-los (DOMINGUES; 

SARMENTO, 2016). Guasch et al. (2014) também afirmam que países com maior 

experiência tocante a PPPs melhoraram suas regulações de renegociações, causando a redução 

de solicitações das mesmas. 

Ademais, elementos como critério de adjudicação, duração do contrato, nível de 

competição, entre outros, são importantes determinantes da ocorrência de renegociação. O 

contrato, quando possui o critério de adjudicação definido pela menor tarifa a ser cobrada, é 

bem mais suscetível a renegociações (ocorre em 60% destes casos) que quando o critério é 

definido pela maior transferência a ser paga para o governo (ocorre em apenas 11% destes 
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casos) (GUASCH, 2004). No que tange à duração do contrato, quanto maior ela for, isto é, 

quanto mais incerteza houver, maior será a incidência de renegociação (DOMINGUES; 

SARMENTO, 2016).  

Por fim, quando o contrato é adjudicado não competitivamente, ou seja, por meio de 

adjudicação direta ou de negociação bilateral, a ocorrência de renegociações é bem menor 

(8% destes casos) que quando é realizada uma licitação competitiva (46% destes casos) 

(GUASCH, 2004). A princípio, estes números podem causar estranheza, mas isso ocorre, 

porque, na adjudicação direta, quaisquer comportamentos oportunistas foram realizados no 

momento da negociação com o governo e, por isso, não há necessidade de agir 

oportunisticamente mais uma vez e solicitar renegociação (GUASCH, 2004). Por outro lado, 

os motivos para a alta incidência de renegociação de contratos adjudicados competitivamente 

são aqueles já explicados no presente trabalho. 

A maior parte dos exemplos apresentados neste capítulo não envolveram casos 

brasileiros ou estes foram tratados de maneira agregada com dados de demais países latino-

americanos ou em desenvolvimento. Será proposta, então, no próximo capítulo, uma análise 

de casos de PPPs no Brasil que podem ter sofrido renegociações oportunistas, cuja solicitação 

adveio do parceiro privado do projeto, conforme explicadas neste capítulo.  
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CAPÍTULO 3 – AS RENEGOCIAÇÕES DE PPPs ANALISADAS NO CONTEXTO 

BRASILEIRO 

 

O presente capítulo tem como objetivo analisar as renegociações e identificar 

possíveis movimentos oportunistas nas PPPs brasileiras. Originalmente, o trabalho tinha como 

intenção utilizar dados agregados a respeito das PPPs, que pudessem apresentar um amplo 

panorama da questão da incidência de renegociações no Brasil. No entanto, diante da 

dificuldade para encontrar tais dados ou mesmo devido à não existência dos mesmos, esse 

tipo de avaliação não pôde ser realizado. Por essa razão, neste capítulo serão realizadas 

análises de casos individuais, nos quais se levanta a possibilidade de se tratarem de 

renegociações oportunistas. É importante aclarar que a amostra analisada é uma amostra não 

aleatória, a qual foi escolhida justamente porque os casos em questão são salientes. 

 

3.1. CASO 1 – CCR BARCAS, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

A partir de julho de 2012, a CCR Barcas, controlada pelo grupo CCR, por sua vez 

formado pelos grupos Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Soares Penido (CCR, 2017), 

passou a administrar e operar as linhas de barcas no estado do Rio de Janeiro, mais 

especificamente, nos municípios de Niterói, Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Mangaratiba. 

Esse fato se deu após o grupo CCR assumir o controle acionário da Concessionária Barcas 

S/A, a antiga concessionária de transporte aquaviário do estado, com a compra de 80% das 

ações desta empresa (CCR BARCAS, s.d.).  

Em março de 2015, foi noticiada a ameaça de abandono da concessão, devido a 

prejuízos milionários registrados pela CCR Barcas (O DIA, 2015). Nos anos de 2013 e 2014 

os prejuízos registrados teriam sido de R$ 55,4 milhões e de R$ 55,3 milhões, 

respectivamente (O DIA, 2015), enquanto foi apresentado um déficit acumulado de R$ 124,2 

milhões em 2015 (O GLOBO, 2015). Para que o equilíbrio econômico-financeiro fosse 

atingido, seria necessário um aumento de tarifas de R$ 5,00 para R$ 7,70, considerando 

apenas a operação do serviço e uma elevação para R$ 10,00, se consideradas as reformas nas 

plataformas e manutenção das barcas, ou seja, poderia ocorrer um amento de até 100% nas 

tarifas com o objetivo de tornar a concessão viável economicamente (O DIA, 2015). 

Em outubro do mesmo ano, o jornal O Globo (2015) publicou reportagem em seu 

website na qual foi informada a proposta da devolução da concessão por parte da CCR Barcas 

para o estado do Rio de Janeiro. Além do cancelamento do contrato, que tinha duração até 
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2023 (O GLOBO, 2017b) e a consequente devolução do negócio ao estado, a concessionária 

estaria demandando um ressarcimento em torno de R$ 500 milhões em razão da disparidade 

do contrato, pelo aluguel emergencial de barcas enquanto aquelas compradas pelo estado não 

eram entregues e pela reforma de duas estações, que teria custado R$ 45 milhões (O GLOBO, 

2015). Em meio aos problemas fiscais registrados no estado do Rio de Janeiro, o governo 

estadual estaria disposto a negociar com a concessionária, visando pôr um fim no impasse (O 

GLOBO, 2015). 

Posteriormente, em dezembro de 2016, a CCR Barcas entrou com uma ação judicial 

objetivando a rescisão do contrato de concessão com o estado do Rio de Janeiro, diante da 

recusa do setor público em autorizar uma elevação no preço das passagens (O GLOBO, 

2017b). A empresa alegou se amparar na Lei 8987/95, que sustenta que o contrato poderá ser 

rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas 

contratuais pelo poder concedente (ISTOÉ DINHEIRO, 2016).  

Em seguida, no mês de janeiro de 2017, a justiça negou o pedido de rescisão 

contratual; na decisão, o juiz responsável pelo caso afirmou que não havia provas que 

atestassem os danos econômicos sofridos pela empresa e que a sua aquisição em 2012 por 

uma subsidiaria de um grande grupo empresarial – grupo CCR, como já mencionado – 

demonstram a lucratividade do negócio. Ademais, o magistrado recusou com veemência o 

pedido de aumento do valor das tarifas, já que este seria desproporcional à inflação registrada 

no período e teria como objetivo cobrir prejuízos financeiros não confirmados (TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2017). Especialistas em mobilidade 

urbana ouvidos pelas reportagens dos jornais O Dia (2015) e O Globo (2015) afirmam, ainda, 

que o grupo CCR tinha consciência das dificuldades financeiras da antiga concessionária por 

eles adquirida, que foi vendida como parte do sistema, inclusive com suas dívidas passadas.  

A decisão do juiz, aliada aos comentários de especialistas no assunto, suscita a 

possibilidade de interpretação da atitude da CCR Barcas como um comportamento 

oportunista, no qual se pretendia renegociar as tarifas do serviço, apresentando uma ameaça 

de abandono da concessão, juntamente com um pedido de ressarcimento da ordem de 

centenas de milhões de reais. Além disso, o portal O Globo (2017a) apresenta dados que 

comprovam uma forte redução de investimentos no projeto por parte da concessionária em 

meio ao imbróglio com o governo: nos nove primeiros meses de 2016, apenas cerca de R$ 

500 mil foram investidos em obras de melhoria ou compra de equipamentos, de um total de 

R$ 5,4 milhões previstos originalmente. Adicionalmente, estes investimentos vinham caindo 

desde 2013, quando foram aportados R$ 39,5 milhões; em 2014, o investimento foi de R$ 21 
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milhões e, em 2015, foram aplicados R$ 8,6 milhões. 

Finalmente, em maio de 2017, a Justiça estadual anulou o contrato de concessão, sem 

uma indenização prévia à CCR Barcas, após a proposta de uma ação civil pública por parte do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, o controle do serviço fica a 

cargo do governo do Rio de Janeiro, que deverá realizar uma nova licitação no prazo de 24 

meses. A decisão está sujeita a recursos e a empresa adotará as medidas judiciais cabíveis 

para a sua reversão (VALOR, 2017).  

Frente a esta situação delicada, o setor público não cedeu às demandas da 

concessionária e, ainda que a decisão final tenha se originado no setor judiciário, optou por 

não onerar o público usuário do serviço com aumentos de tarifa e tampouco negociou uma 

rescisão de contrato com alto valor de ressarcimento à operadora, mesmo com os custos 

financeiros e, principalmente, políticos que essa decisão pode gerar, conforme explicado no 

Capítulo 2 do presente trabalho. Nesse sentido, a conduta do ente público descrita seguiu o 

indicado pelos autores estudados e não foi aceito um comportamento possivelmente 

oportunista por parte do parceiro privado. 

 

3.2. CASO 2 – NOVADUTRA, NOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO 

 

A concessionária NovaDutra, assim como a CCR Barcas no caso 3.1, também é 

subsidiária do grupo CCR, e é a concessionária responsável pela operação da Rodovia 

Presidente Dutra, na BR-116, trecho Rio de Janeiro – São Paulo. O início da concessão se deu 

em março de 1996 e o contrato tem duração de 25 anos, ou seja, vigora até o ano de 2021 

(ANTT, s.d.). A rodovia, que liga as duas principais regiões metropolitanas do país, possui 

alguns segmentos com problemas frequentes de congestionamentos ao longo dos 402 

quilômetros de sua extensão (O GLOBO, 2016b). 

Por esse motivo, em 2016, o governo passou a estudar uma forma de possibilitar a 

execução de intervenções no projeto, após a NovaDutra ter solicitado permissão para realizar 

obras complementares na rodovia, com vistas a reduzir gargalos de trânsito e melhorar as 

condições de segurança da estrada. De acordo com a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), o custo total do investimento seria da ordem de R$ 3,5 bilhões e poderia 

ser reduzido para R$ 1,7 bilhão caso fosse efetuada apenas a construção de uma nova subida 

da Serra das Araras, no estado do Rio de Janeiro, considerada o trabalho mais importante e 

emergencial para a rodovia (O GLOBO, 2016b; FOLHA DE S. PAULO, 2017).  

Para manter o equilíbrio econômico-financeiro do projeto, diante de gastos com as 
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referidas obras na estrada, avaliaram-se três possibilidades: o aporte de recursos do governo à 

concessionária, o aumento da tarifa do pedágio e a extensão do prazo do contrato (O GLOBO, 

2016b; DIÁRIO DO VALE, 2016). Frente às restrições fiscais atualmente presentes, 

descartou-se a opção de aportar recursos públicos, enquanto, inicialmente, procurou-se apenas 

aumentar o prazo do contrato, com o objetivo de não onerar o público usuário com uma 

possível elevação dos preços do pedágio (O GLOBO, 2016b). A alternativa a essas medidas 

seria esperar o fim do contrato de concessão, em 2021, e licitá-lo novamente com as 

intervenções desejadas, opção tida como inviável pelo governo e por organizações industriais, 

como a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), já que a situação do 

tráfego já seria crítica e estaria causando uma série de prejuízos financeiros a nível nacional 

(O GLOBO, 2016b; FIRJAN, 2016). 

Dessa forma, ao longo do ano de 2016, foram realizadas audiências públicas pela 

ANTT a fim de se atingir um consenso de como proceder para viabilizar as obras 

fundamentais da rodovia. A proposta do governo, nessas audiências, diferiu do plano original 

e passou a incluir aumento de tarifas conjugado com a extensão do contrato. Nesse sentido, a 

aumento proposto das tarifas era de R$ 7,00, com o valor total passando de R$ 13,80 para R$ 

20,80, isto é, uma elevação de mais de 50% dos preços, enquanto o contrato da concessão 

seria estendido em sete anos e nove meses, no caso da realização dos trabalhos na subida da 

Serra das Araras e de obras nas marginais em Guarulhos, São José dos Campos, ambos no 

estado de São Paulo, e Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Se todas as intervenções 

previstas fossem realizadas, os pedágios seriam dobrados e a concessionária receberia uma 

extensão de contrato de 17 anos (FOLHA DE S. PAULO, 2017).  

No entanto, no fim de 2016, a ANTT arquivou o processo. De acordo com a Folha de 

S. Paulo (2017), o motivo do arquivamento teriam sido divergências com o Tribunal de 

Contas da União (TCU), visto que o TCU e outros órgãos de controle interpretaram a 

extensão do contrato como uma renovação de contrato disfarçada. Apesar de o aumento do 

tempo de concessão e a mudança de preços do pedágio serem válidos contratualmente devido 

à inclusão de obras não previstas, o contrato em questão não apresenta a possibilidade de 

renovação após 2021. Além disso, a obra para construção de uma nova subida da Serra das 

Araras já era prevista no Programa de Exploração da Rodovia (PER), presente no contrato 

original, assinado em 1995 (ANTT, 2012), fomentando dúvidas a respeito de seu caráter de 

obra não prevista. 

Assim como no primeiro caso analisado, o setor público foi capaz de evitar a 

ocorrência de uma renegociação do contrato, a qual poderia ser observada como oportunista, 
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e, assim, confirmou o cumprimento do contrato original, descartando um aumento 

extraordinário nas tarifas cobradas ou a extensão do contrato com a concessionária. Ainda 

que, conforme reportado pela Folha de S. Paulo (2017), existam acusações de “captura” das 

agências reguladoras (neste caso especificamente, da ANTT) pelas concessionárias, o poder 

público foi capaz de impedir prejuízos resultantes de uma eventual renegociação.  

 

3.3. CASO 3 – CCR MSVIA, EM MATO GROSSO DO SUL 

 

Coincidentemente, o terceiro caso a ser analisado também trata de uma subsidiária do 

grupo CCR, a CCR MSVia, concessionária da rodovia BR-163, em Mato Grosso do Sul. A 

concessão, que foi assegurada em 2013 e assumida em abril de 2014, tem duração de 30 anos. 

O critério para a adjudicação do contrato foi definido pela menor tarifa de pedágio a ser 

cobrada dos usuários e representou um desconto (ou deságio) de 52,74% em relação ao teto 

apresentado na licitação (CCR MSVIA, s.d.). Além disso, de acordo com os termos do 

contrato, até 2020, isto é, após 6 anos de concessão, toda a extensão da rodovia concedida 

deveria ser duplicada (G1, 2017a). 

Em abril de 2017, a CCR MSVia protocolou um pedido de revisão contratual junto à 

ANTT e, ainda, anunciou a suspensão das obras de duplicação da estrada por tempo 

indeterminado. A concessionária alegou que devido à mudança das condições 

macroeconômicas, à redução da demanda de tráfego com consequente redução da receita (da 

ordem de 35%), à alteração da fonte de financiamento das obras causada pela modificação dos 

parâmetros para o financiamento do projeto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e ao atraso do licenciamento ambiental feito pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) não seria possível 

continuar a operar a concessão normalmente (CCR MSVIA, 2017; MIDIAMAX, 2017a). 

Mesmo com a interrupção dos trabalhos para a duplicação da via, a empresa informou que 

continuaria cobrando pedágios normalmente, uma vez que os demais serviços essenciais, 

como socorro para eventuais acidentes e a manutenção regular da rodovia, não deixariam de 

ser prestados (MIDIAMAX, 2017a). 

 A concessionária também ameaçou abandonar as obras na rodovia por completo e, 

assim, rescindir o contrato com o governo, pagando o valor previsto contratualmente para 

tanto, de maneira a pressionar o governo a renegociar a concessão. Ademais, a CCR MSVia 

confirmou a ocorrência de demissões frente à paralisação da duplicação da estrada, 

principalmente no quadro de funcionários terceirizados, que são majoritariamente operários 
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das obras, elevando, ainda mais, a pressão sobre o setor público para uma rápida solução para 

o impasse (MIDIAMAX, 2017a). Em maio de 2017, foi noticiado um bloqueio da via, 

causado por um protesto de trabalhadores terceirizados demitidos, diante da falta de um 

acordo relativo às verbas rescisórias (MIDIAMAX, 2017b). 

A renegociação do contrato com o governo apresenta como objetivos tornar a 

duplicação por completo da rodovia não obrigatória e alongar os prazos das obras. Nesse 

contexto, a concessionária defende que as obras para duplicação sejam realizadas apenas 

“onde for necessário”, respeitando uma regra de gatilho de tráfego, ou seja, a necessidade de 

duplicação da via será definida por meio de uma análise técnica a respeito da demanda. Além 

disso, outra proposta da empresa é de chegar a 400 quilômetros duplicados, de um total de 

840 quilômetros concedidos (ou seja, 47,6% da extensão da estrada), entre o 10º e o 15º anos 

da concessão, uma mudança considerável quando comparada ao contrato original (CAMPO 

GRANDE NEWS, 2017b). 

Apesar dos impactos econômico-financeiros da crise econômica atual certamente 

afetarem a CCR MSVia e, mais amplamente, o grupo CCR como um todo, em 2016, a 

concessionária registrou um lucro de R$ 57 milhões, teve um aumento de quase 30% em suas 

receitas em relação ao ano anterior e aumentou seu quadro de funcionários. Ainda assim, após 

três anos de concessão e passado metade do prazo inicial para a duplicação total da rodovia, 

foram duplicados apenas 138 quilômetros do total, embora a empresa defenda que a meta para 

o período era duplicar 128 quilômetros (CAMPO GRANDE NEWS, 2017a). Dessa forma, a 

despeito do caso ainda não ter um desfecho, as circunstâncias do pedido de revisão contratual 

apresentadas, como a proposta ganhadora da licitação muito abaixo do teto fixado pelo 

governo e o pedido de revisão contratual pouco tempo após o início da concessão, indicam a 

possibilidade de haver oportunismo na tentativa de renegociação da concessão.  

Por fim, de um lado, a classe política ligada ao estado de Mato Grosso do Sul e a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) buscam impedir a suspensão das obras e a 

continuidade da cobrança de pedágios durante a disputa entre concessionária e setor público, 

já tendo sido confirmada a realização de uma audiência pública no Senado Federal com 

órgãos de controle, além da concessionária (CAMPO GRANDE NEWS, 2017d). Do outro, a 

CCR MSVia pode ser beneficiada pela Lei nº 13.448/2017, sancionada no início de junho de 

2017, a qual permite a prorrogação do contrato de parceria uma única vez, por período igual 

ou inferior ao prazo de prorrogação originalmente fixado ou admitido no contrato, desde que 

já não tenha sido prorrogado anteriormente (CAMPO GRANDE NEWS, 2017c). 
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3.4. CASO 4 – CONCESSÃO DAS RODOVIAS BR-040 E BR-060/153/262 

 

No quarto caso serão analisadas duas concessões rodoviárias de maneira conjunta: a 

rodovia BR-040, no trecho que liga Brasília, no Distrito Federal, a Juiz de Fora, em Minas 

Gerais, administrado pela Via 040, e trechos das rodovias BR-060, BR-153 e BR-262, no 

Distrito Federal e nos estados de Goiás e Minas Gerais, administrado pela Concessionária das 

Rodovias Centrais do Brasil (Concebra). As duas concessões possuem como ponto em 

comum a possibilidade de serem contempladas pela Lei nº 13.448/2017, parcialmente descrita 

no caso 3, e podem ser devolvidas ao poder público (CORREIO BRAZILIENSE, 2017). 

A concessionária Via 040, controlada pelo grupo Invepar, venceu em 2013 a 

licitação para gerenciar a BR-040 por um período de 30 anos. No entanto, em 2017 foi 

noticiado o interesse de devolução da concessão ao governo, se utilizando da Lei nº 

13.448/2017 (CORREIO BRAZILIENSE, 2017), caso não fosse possível a ocorrência de 

renegociação contratual, já solicitada à ANTT (DIÁRIO REGIONAL, 2017). Além da 

possibilidade de prorrogação do contrato, a Lei também permite a devolução “amigável” da 

parceria ao governo, isto é, sem punições à concessionária, quando não houver condições de 

atender às obrigações assumidas, com o objetivo da realização de uma nova licitação o mais 

rapidamente possível (EXAME, 2017).  

As justificativas da empresa para não cumprir os termos contratuais se baseiam 

principalmente na crise econômica, responsável por uma forte diminuição do tráfego na 

rodovia e aumentos dos preços de insumos de obras de duplicação, em atrasos para a emissão 

de licenças ambientais e nas dificuldades de acesso a crédito junto ao BNDES, 

particularmente porque a OAS, acionista majoritária do grupo Invepar, é investigada na 

Operação Lava-Jato (O TEMPO, 2017). Por outro lado, a concessionária assegurou a vitória 

na licitação por meio de um lance muito agressivo e, possivelmente, oportunista, uma vez que 

o desconto oferecido para as tarifas de pedágio foi de 61,13% em relação à tarifa-teto definida 

previamente. O resultado foi comemorado, tanto pela Via 040 quanto pelo governo, como um 

símbolo de sucesso da licitação (O GLOBO, 2013). 

De maneira similar, a concessionária Concebra, subsidiária da Triunfo Participações 

e Investimentos, arrematou, em 2013, a concessão de trechos de três rodovias em diferentes 

unidades federativas do país para um período de 30 anos, oferecendo a menor tarifa de 

pedágio, em um desconto de 52% em relação ao teto fixado (G1, 2013). Assim como no 

exemplo anterior, a tarifa ganhadora foi celebrada, pelas duas partes envolvidas; para o 

governo, os deságios haviam chegado ao menor nível possível (modicidade tarifária) e 
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demonstravam o êxito do programa de concessões (G1, 2013). Para a concessionária, à época, 

o lance havia sido “completamente consciente” e a estimativa de crescimento da demanda era 

ainda maior que o previsto pelo governo, segundo o presidente da Triunfo, em entrevista ao 

G1 (2013) logo após a licitação.  

Apesar disso, em 2017 a concessão passou a ser cotada como uma das parcerias a ser 

devolvida ou ter os prazos prorrogados, sob a proteção da Lei nº 13.448/2017 (CORREIO 

BRAZILIENSE, 2017; EXAME, 2017). Em junho deste ano, a concessionária defendeu o 

adiamento dos prazos de duplicação, alegando descumprimento do contrato por parte do 

governo, principalmente no que tange à falta de financiamento proveniente do BNDES, e 

ameaçou devolver a concessão caso não houvesse uma renegociação (G1, 2017c). O Banco, 

por sua vez, argumenta que o projeto não se enquadra nos parâmetros de qualidade requeridos 

para o recebimento da verba completa (O POPULAR, 2017). Ademais, após a duplicação de 

10% da extensão da rodovia concedida, parcela mínima para o início da cobrança de pedágio, 

é muito comum a redução do ritmo das obras ou até mesmo sua interrupção, impossibilitando 

o cumprimento do cronograma estabelecido anteriormente, conforme reportado no Jornal O 

Popular (2017).  

Dessa forma, as concessionárias tentam renegociar seus respectivos contratos e, 

ainda que a renegociação não seja permitida, podem fazer uso da Lei nº 13.448/2017 para, 

assim, devolver a concessão “amigavelmente”. Se, por um lado, esta Lei pode evitar a 

ocorrência de renegociações que se prolongam por muito tempo, com resultados muito 

favoráveis ao setor privado e custos elevados ao setor público, ao permitir a devolução de 

PPPs infrutíferas, por outro, ela não responsabiliza adequadamente as empresas por lances 

agressivos e potencialmente oportunistas, como aqueles descritos nesse caso, ao não impor 

punições às empresas que abandonam a parceria.  

 

3.5. CASO 5 – CONCESSÃO DE AEROPORTOS EM DIVERSOS ESTADOS 

 

As empresas operadoras dos aeroportos concedidos ao setor privado durante o 

governo Dilma estão, em sua maioria, enfrentando sérias dificuldades para honrar seus 

compromissos firmados com o governo. Com exceção da concessionária Gru Airport, que 

administra o aeroporto de Guarulhos, no estado de São Paulo, as outras cinco concessionárias 

estão com dívidas atrasadas com a União. A tabela abaixo ajuda a resumir a situação das PPPs 

do setor aeroportuário: 
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Tabela 3 – Cenário das concessões de aeroportos no Brasil em março de 2017 

Aeroporto 
Ano da 

licitação 

Duração 

do 

contrato 

Valor total 

da outorga 

(R$) 

Ágio 
Valor pago 

(R$) 
Atrasados 

Galeão (RJ) 2013 25 anos 19 bilhões 293,91% 1,05 bilhão 
794,83 

milhões 

Brasília (DF) 2012 25 anos 4,5 bilhões 673,80% 
649,5 

milhões 

245,68 

milhões 

Viracopos 

(SP) 
2012 30 anos 3,8 bilhões 159,70% 

524,4 

milhões 

173,79 

milhões 

Confins (MG) 2013 30 anos 1,82 bilhão 66% 82,8 milhões 
74,44 

milhões 

São Gonçalo 

do Amarante 

(RN) 

2011 25 anos 170 milhões 228,82% - 
22,49 

milhões 

Guarulhos 

(SP) 
2012 20 anos 16,2 bilhões 373,50% 4,49 bilhões 

sem saldo 

devedor 

Fonte: G1 (2017c) 
 

Em setembro de 2015 já era noticiada a dificuldade financeira das empresas 

responsáveis pelos aeroportos de Viracopos, Brasília e São Gonçalo do Amarante. Segundo o 

Estadão (2015) a Aeroportos Brasil Viracopos (concessionária do Aeroporto de Viracopos), 

cujo um dos acionistas é a UTC Participações, do grupo UTC Engenharia, já apresentava 

problemas de liquidez, parcialmente devido à condição da UTC Engenharia de investigada na 

Operação Lava-Jato. À época, a concessionária culpou a redução de receitas pelos atrasos nas 

obras previstas para a Copa do Mundo de 2014. A Inframerica, que administra os aeroportos 

de Brasília e São Gonçalo do Amarante, também apresentava problemas para honrar suas 

obrigações com fornecedores e a Engevix, um de seus acionistas naquele momento, vendeu 

sua parte no negócio, diante de acusações da Operação Lava-Jato (ESTADÃO, 2015). 

Em maio de 2016, a Associação Nacional das Empresas Administradoras de 

Aeroportos (Aneaa) solicitou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que houvesse uma 

prorrogação dos prazos de pagamentos das concessionárias de aeroportos. O total do saldo 

devedor estaria em R$ 2,3 bilhões e teria sido causado, segundo a Aneaa, pela piora das 

condições macroeconômicas a por outros aspectos imprevisíveis, como a Operação Lava-Jato. 

Todas as seis concessionárias apresentadas na Tabela 3 fizeram parte do pedido (ESTADÃO, 

2016). 

No mês de outubro do mesmo ano, a RIOgaleão, concessionária do Aeroporto do 

Galeão, realizou um novo pedido de mudança de prazos para, assim, flexibilizar o 

cronograma de pagamento de outorga, objetivando pagar à União, durante 10 anos do contrato 
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(de 2017 a 2027), um valor abaixo do estipulado anteriormente (O GLOBO, 2016d). O 

governo, apesar de não ter aceitado à solicitação, decidiu, em dezembro de 2016, por aportar 

R$ 120 milhões por meio da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) 

para ajudar a pagar parte da outorga da ordem de R$ 1 bilhão, que venceria no mesmo mês (O 

GLOBO, 2016a). Além disso, a Anac permitiu que o pagamento integral da mesma outorga 

fosse realizado até quatro meses após o prazo limite para a operação (O GLOBO, 2016c).  

O principal problema apontado para as dificuldades de pagamento da RIOgaleão, 

tida como a concessionária em pior situação, é, novamente, a frustração de demanda causada 

pela crise econômica e a ligação de uma das empresas acionistas da concessionária, neste 

caso, a Odebrecht, às investigações da Operação Lava-Jato, fato que dificulta o acesso a 

financiamento de longo prazo junto ao BNDES (O GLOBO, 2016c). Em abril de 2017, foi 

noticiada a venda da parcela da Odebrecht na parceria ao grupo chinês HNA, que, por sua 

vez, realizou o pagamento do valor atrasado, permitindo, assim, a continuidade do negócio 

(JARDIM, 2017). 

As empresas responsáveis pelas concessões dos aeroportos de Brasília e de Confins, 

Inframerica e BH Airport, respectivamente, também defendem que realizaram obras não 

previstas no contrato de concessão e, por isso, entraram com pedidos de reequilíbrio 

econômico-financeiro, em processos que já se alongam há certo tempo – no caso da BH 

Airport, desde 2015. As concessionárias, ainda, conseguiram na Justiça o direito de pagar as 

outorgas (ou parte delas) em juízo (G1, 2017b). Por outro lado, a Anac explica que “caso a 

diretoria decida em definitivo pelo indeferimento das razões apresentadas para justificar os 

atrasos, a concessionária deve pagar na data fixada, sob pena do acionamento do seguro 

garantia”, segundo reportagem do Aero Agora (2017).  

Apesar de ameaçar tomar concessões de volta para o Estado e receber compensações 

pelo não cumprimento do contrato pelo parceiro privado, o setor público demonstra pouco 

movimento em direção a uma atitude desse patamar. Isso é demonstrado pela já mencionada 

flexibilização, ainda que pontual, de prazos para o pagamento da outorga da concessão do 

aeroporto do Galeão e pela decisão de aporte de recursos da Infraero na mesma concessão. 

Caso haja devolução pelo setor privado de uma das PPPs em questão ou tomada de uma delas 

pelo governo, é possível que  o processo se dê por meio da supracitada Lei nº 13.448/2017, 

sem prejuízos ao setor privado.  

É importante destacar, por fim, que a não responsabilização adequada da 

concessionária que não cumpre os termos do contrato pode ser entendida como uma espécie 

de conivência do governo com lances oportunistas. No caso das concessões aeroportuárias 
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analisadas, há a possibilidade de que seus respectivos lances sejam rotulados como lances 

oportunistas, diante de ágios expressivos quando comparados com o preço mínimo 

estabelecido pelo governo; a título de exemplo, para o aeroporto de Brasília, o ágio chegou a 

aproximadamente 674%, como exposto na Tabela 3. Portanto, para evitar a ocorrência de 

lances oportunistas e, como consequência, renegociações também oportunistas, ou mesmo 

devoluções “amigáveis” de PPPs no Brasil, é necessário, acima de tudo, que o Estado exija o 

cumprimento dos termos contratuais, assumindo, assim, uma posição notadamente combativa 

a comportamentos oportunistas, conforme defendido por Guasch (2004). 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho procurou analisar como as renegociações de Parcerias Público-Privadas 

e, de maneira mais específica, as renegociações oportunistas, afetam negativamente o 

desempenho desse modelo de relacionamento entre os setores público e privado da economia. 

Optou-se por realizar a pesquisa sobre este tema por ser um fator de grande importância para 

o sucesso de uma PPP, ao mesmo tempo em que é pouco explorado academicamente. Por 

isso, buscou-se, também, por meio da utilização de estudos de casos aplicados à realidade 

brasileira, aliados à teoria de PPPs e renegociações, expandir os estudos do campo das 

Ciências Econômicas que aplicam esses conceitos. Dessa forma, esta monografia visou 

contribuir para demais estudos que tenham como objetos principais de análise as PPPs, 

concessões e suas renegociações, oportunistas ou não.  

Para alcançar os objetivos de pesquisa, foram utilizados cinco casos práticos de 

diferentes localidades do Brasil, em que foram observados possíveis comportamentos 

oportunistas do parceiro privado. Na maior parte dos casos expostos, o primeiro fator que 

indica a possibilidade de oportunismo oriundo do setor privado são os lances ganhadores da 

licitação, já que apresentavam descontos (ou deságios) muito expressivos, quando o critério 

de adjudicação é definido pela menor proposta realizada (menor tarifa a ser cobrada, em 

geral) e ágios significativos, nas situações em que o critério de adjudicação é estabelecido 

pela maior transferência proposta ao Estado. Assim como observado em Guasch (2004), esses 

lances foram muito comemorados pelo governo por representarem o êxito do programa de 

PPPs no Brasil. 

Apesar de tais lances poderem ser apenas reflexos de licitações com alto grau de 

competitividade, sendo essa a causa de uma agressividade maior nas propostas, os pedidos de 

revisão contratual observados, em especial por ocorrerem pouco tempo após a assinatura do 

contrato e requerendo mudanças substanciais de seus termos, indicam a possibilidade de se 

tratarem de tentativas de renegociações oportunistas. Além disso, outros fatores particulares a 

alguns casos, como a interrupção de obras após o atingimento de 10% de duplicação de 

rodovias, requisito mínimo para o início da cobrança de pedágios, e a ameaça de devolução da 

PPP caso haja recusa do setor público em renegociar o contrato, também solidificam a 

hipótese de prática oportunista.  

Se existe a ocorrência de comportamento oportunista em PPPs, os estudos de casos 

também mostraram, por outro lado, que há situações nas quais o setor público não aceita 
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pedidos de revisão contratual e exige o cumprimento do contrato2, ou até mesmo toma a 

concessão do parceiro privado pelo não cumprimento do contrato3, opções recomendadas por 

Guasch (2004) como as mais capazes de inibir futuras práticas oportunistas, como lances 

oportunistas. Entretanto, em algumas situações, o governo cedeu a pressões de organizações 

privadas, como apresentado no caso 5, com a flexibilização de prazos oferecida à 

concessionária RIOgaleão. Além disso, a Lei nº 13.448/2017 pode apresentar uma saída 

relativamente fácil para concessionárias e incentivar a realização de lances oportunistas: caso 

o governo não aceite renegociar o contrato, é possível devolver a concessão sem custos 

(amigavelmente) ou prorrogar prazos com o amparo da Lei. 

Este estudo objetiva colaborar para o aumento de pesquisas que explorem o 

oportunismo na atuação do setor privado, regularmente munido de mais informações e 

habilidades para negociar com o setor público, na economia, de um modo geral, e, 

particularmente, nas PPPs. O crescimento e a consolidação das renegociações oportunistas 

enquanto tema de interesse das Ciências Econômicas, é de grande importância para o campo, 

diante da frequência, cada vez maior, da utilização de PPPs no Brasil e no mundo como peça 

relevante de suas economias.  

  

                                                             
2 Como observado no segundo caso, referente à empresa NovaDutra 
3 Como no caso 1, da empresa CCR Barcas 
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