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RESUMO 

Os investimentos em infra-estrutura são fundamentais para o 

desenvolvimento sócio-econômico de um país. Historicamente nos países 

em desenvolvimento esses investimentos têm sido feitos pelo setor público. 

No entanto, a partir da década de 70, com as seguidas crises financeiras 

que assolaram esses países, o setor público comprometeu totalmente sua 

capacidade de financiar esse tipo de investimento. A saída encontrada para 

esses governos diante do esgotamento desse modelo de financiamento foi 

uma mudança de papel do Estado de gestor e executor desses 

investimentos para simples regulador. Isso se deu pela transferência de 

ativos estatais para o setor privado através dos programas de privatização. 

Aliado a isso, as transformações estruturais no sistema financeiro 

internacional têm levado ao fortalecimento do mercado de capitais em 

várias partes do mundo, proporcionando a busca por novas formas de 

investimentos. E é nesse contexto que o Project Finance se enquadra.  No 

Brasil, essa tendência não foi diferente. A partir do final dos anos 70 e 

começo da década de 80, houve queda dos investimentos públicos em 

infra-estrutura, e a descentralização fiscal iniciada nos anos 80 levou aos 

governos locais novas responsabilidades sócio-econômicas com escassez 

de recursos orçamentários.  Esse trabalho tem a finalidade de analisar a 

viabilidade do Project Finance como um mecanismo facilitador para os 

municípios financiarem os investimentos em infra-estrutura tão importantes 

para seus habitantes. O caso estudado do setor de saneamento básico no 

município de Ribeirão Preto verificou quais são as vantagens e 

desvantagens de uma operação de Project Finance no Brasil, levando em 

consideração o arcabouço institucional aqui presente. Além disso, foi 

possível detectar como o setor privado atua em operações de infra-estrutura 

com recursos públicos, prática que ao nosso ver deveria ser mudada.  
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ABSTRACT 
  
 The investments in infra-structure are fundamental for the social and 

economic development of a country. In the history, the investments in developing 

countries have been made by the public sector. However, since decade 70, the 

public sector has lost its capability to finance these investments, because of the 

financial crisis that compromised its budget. The way to overcome this difficult was 

to change the role of the State in the management of the investments in infra-

structure: he leaves the manage role and assumes the register one. This change 

occurs by the transfer of the governmental actives to the private sector through 

privatization programs. Moreover, the structural transformation in the international 

financial system has conducting to the improvement of the capital market in many 

parts of the world, which allowed the research for new ways to invest. The Project 

Finance is an important tool in this context. In the Brasil, this tendency was not 

different. Since the end of decade 70, there was a decrease in the public 

investments in infra-structure, and with the fiscal descentralization of the 80 

conduct the governments to assume new economics and social responsibilities 

with a short budget resources. This dissertation has the finality to analyze the 

viability of the Project Finance as a mechanism facilitator, to the cities, to finance 

investments in infra-structure, essential to habitants. The case treated here 

(Ribeirão Preto), was the basic sanitation, which has the finality to expose the 

advantages and disadvantages of the Project Finance in the Brasil, considering the 

Institutional model present here.      
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Introdução 

  
 Atualmente no Brasil, as enormes necessidades de investimentos no setor 

de infra-estrutura (energia, petróleo e gás, saneamento básico, telefonia e 

transportes) são parte integrante de um intenso debate econômico nacional. 

Os investimentos em infra-estrutura estão intimamente ligados ao 

crescimento econômico. Ao contrário dos países desenvolvidos, em que os 

investimentos programados para a infra-estrutura já ocorreram, esse setor nos 

países em desenvolvimento está aquém do necessário. Nesses países ocorre a 

escassez de obras importantes na área de infra-estrutura, além do que o 

financiamento desses investimentos é quase que completamente inviável ou 

pouco viável diante das dificuldades desses países na obtenção de recursos. 

Ao se tratar de financiamentos de projetos de infra-estrutura, especialmente 

em mercados emergentes, temos que levar em consideração a década de 90 e as 

duas anteriores. A década de 70 caracterizou-se mundialmente por crises 

financeiras, inflação alta e grandes projetos de infra-estrutura, envolvendo energia 

e recursos naturais, que demandavam investimentos superiores às 

disponibilidades de seus investidores. No Brasil, esta foi a última década de 

expansão da participação do Estado na economia. Essa expansão foi financiada 

em grande parte por recursos privados internacionais. 

Na década de 80, no Brasil, vivenciamos a experiência da assim chamada 

“década perdida”, caracterizada pela crise financeira e operacional do setor 

público. Já a década de 90 foi caracterizada pela globalização, que é uma 

expansão internacional de atividades privadas com redução do papel do Estado 

através da privatização e da menor importância conferida à regulação sobre os 

setores da economia.  

Nesse último período, depois de uma década de ausência do circuito de 

crédito internacional, o Brasil voltou a receber capitais voluntários do mercado 

externo, em decorrência da abertura financeira promovida pelo Governo Collor e 

da existência de juros reais elevados. Com a adoção do Plano Real, a inflação foi 

controlada e a economia se tornou estável. 
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 Grande parte desses problemas que ocorreram entre as décadas de 80 e 

90 são frutos da falência financeira do setor público, que prejudicou intensamente 

o papel do Estado brasileiro no que tange ao crescimento econômico. Esse 

colapso financeiro afetou as políticas federais voltadas à política urbana no Brasil 

e conseqüentemente suas instâncias subnacionais.  

Com a descentralização brasileira iniciada em meados dos anos 80 e 

ampliada pela Constituição de 1988, os municípios brasileiros vêm ganhando 

destaque no que se refere à gestão dos serviços públicos, porém eles não têm 

conseguido os recursos suficientes para a melhoria ou ampliação destes serviços 

para a população. Contribuiu para isso uma série de fatores, como por exemplo, o 

aumento das transferências intergovernamentais, o que provocou um desequilíbrio 

federativo, já que certos municípios de pequeno porte e conseqüentemente com 

menores pressões de investimento em infra-estrutura passaram a receber a maior 

parte destas transferências governamentais. 

Por outro lado, depois do sucesso do Plano Real no combate à inflação, 

uma das prioridades do governo federal foi a melhoria das finanças públicas, 

principalmente na contenção do déficit público. Essa preocupação do governo 

federal em relação ao déficit público tem levado alguns problemas aos municípios, 

mais precisamente com relação à capacidade de endividamento, uma vez que 

qualquer possibilidade de ampliação do endividamento das instâncias locais não é 

bem visto pelo governo federal. Há também o perigo de o Brasil comprometer seu 

crédito externo em virtude de estados e municípios incorrerem em default. O que 

se tem feito para evitar isso é a adoção e implementação de limites legais, como 

por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira, as resoluções 40 e 43 do 

Senado Federal que impuseram limites de endividamento para os Estados, 

municípios e empresas estatais e também a resolução do Conselho Monetário 

Nacional (Resolução 2.827/01).  

 O cenário que se traça a partir disso é que com todos esses problemas 

postos anteriormente fizeram com que os municípios brasileiros passassem a 

arcar com obrigações, encargos e responsabilidades sem receber a contrapartida 

do governo federal. Isso teve uma conseqüência perniciosa para os municípios, 
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especialmente os grandes, que foi a existência de orçamentos insuficientes, uma 

vez que com a limitação de sua capacidade de endividamento e com a escassez 

de recursos, provenientes de sistemas tributários ineficientes e baixa transferência 

de recursos federais, eles se viram sem alternativas para suprir suas 

necessidades.  

Experiências internacionais têm mostrado que é possível dinamizar o 

acesso a recursos por parte dos municípios com a implementação de novos 

arranjos financeiros como, por exemplo, parcerias envolvendo o setor privado e o 

setor público, através do PF. Assim a situação financeira dos municípios poderia 

ser melhorada e a oferta de infra-estrutura urbana ampliada, estimulando o 

desenvolvimento econômico e social. 

Para as prefeituras municipais, que se encontram cada vez mais 

pressionadas a realizar investimentos em infra-estrutura o PF pode ser uma 

alternativa muito interessante, uma vez que sob a ótica da Lei de 

Responsabilidade Fiscal elas não podem ultrapassar determinados limites de 

endividamento e também é uma possibilidade para elas não estourarem suas 

dotações orçamentárias. Logicamente que isso só será benéfico para a população 

se essas operações forem implementadas de forma transparente e racional, sem 

envolver qualquer ônus futuro para o município. O uso da SPC pode se 

caracterizar em uma alternativa para as prefeituras no momento de procurar 

promotores que tenham interesse em financiar a sua idéia, além de tentar diluir os 

riscos inerentes a esses projetos.  

O objetivo geral desta dissertação é a partir da análise da crise financeira e 

fiscal do Estado Brasileiro, discutir a viabilidade da aplicação do PF a projetos de 

infra-estrutura urbana. Esta análise deve levar em consideração a preservação do 

equilíbrio fiscal dos municípios, sob a influência da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Pretendemos discutir a possibilidade da utilização do PF como instrumento 

para o financiamento de infra-estrutura urbana, particularmente no setor de 

saneamento básico. Em outras palavras, a dissertação em questão pretende 

analisar a utilização do PF para o financiamento de infra-estrutura urbana 

contribuindo para a busca de soluções para um dos maiores problemas vividos 
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pela economia brasileira no período recente: a falta de investimentos em infra-

estrutura que deteriora as condições de vida da população e limita a possibilidade 

de expansão econômica.  

Neste trabalho faremos um estudo de caso da concessão parcial do 

tratamento de esgoto do município de Ribeirão Preto. Elegemos o setor de 

saneamento básico como alvo de pesquisa porque o Brasil apresenta graves 

deficiências de atendimento à população, especialmente à população de baixa 

renda. Observa-se que os índices nacionais de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário ainda estão muito aquém do ideal, ou seja, a 

universalização. Além disso, a falta de saneamento gera importantes problemas 

econômicos e fiscais já que agrava as doenças geradas pelo aumento da pobreza 

além de aumentar as despesas públicas com saúde. Outro agravante é o aumento 

dos custos com meio ambiente já que os níveis de população podem aumentar 

comprometendo os recursos hídricos.  

A região de Ribeirão Preto é uma das mais ricas do Estado de São Paulo 

apresentando elevados padrões de vida. Possui bons indicadores sociais (saúde, 

educação e saneamento), uma localização privilegiada, próxima a importantes 

centros consumidores, e acesso fácil devido a boa qualidade da infra-estrutura de 

transportes e comunicação. O dinamismo econômico do município e da região 

pode ser visto entre outros aspectos pela dinâmica populacional. A taxa de 

crescimento demográfica do município tem se situado acima das médias nacionais 

e estaduais nas últimas décadas. Outros dados que merecem destaque são a 

elevada renda per capita do município e da região que se situa muito acima da 

média do país e a elevada qualidade de vida do município cujo IDH situa-se entre 

os 10 maiores do país. Estas condições econômicas e sociais excepcionais 

renderam ao município o apelido de “Califórnia Brasileira”. Além de ser um 

município rico, que demanda grandes investimentos em infra-estrutura, a 

possibilidade de acesso aos dados da concessão parcial do tratamento de esgoto 

de Ribeirão Preto foi decisivo para a escolha deste como objeto de análise deste 

trabalho. 
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Desta forma montamos esta dissertação em quatro capítulos, além desta 

introdução que são caracterizados a seguir. O Capítulo 1 apresenta a crise 

financeira do setor público destacando dois pontos chaves: o endividamento 

externo e o agravamento do déficit público nos anos 80. Ainda neste capítulo 

apresentamos uma evolução dos investimentos públicos, em particular, dos 

investimentos federais em infra-estrutura nos últimos 30 anos.  

O Capítulo 2 analisa a década de 90 no que tange as privatizações 

realizadas e ao processo de descentralização fiscal. A análise é pautada pela 

discussão institucional e não pela macroeconômica. Nesse sentido, tratamos a 

questão macroeconômica apenas sob o ponto de vista de seu impacto fiscal. 

Posteriormente analisamos a evolução das finanças municipais no período que vai 

desde a Constituição de 1988 até o fim do governo de Fernando Henrique 

Cardoso em 2002. Nesse período analisamos o comportamento das receitas e 

despesas municipais atentando para o agravamento das contas públicas e queda 

dos investimentos federais e conseqüentemente municipais em virtude da criação 

de mecanismos que limitaram o endividamento dos governos federal como 

subnacionais e também por conta da criação irrestrita de municípios o que 

permitiu distorções na alocação dos recursos provenientes das transferências 

governamentais. 

No Capítulo 3 caracterizamos o mecanismo de financiamento chamado de 

PF, analisando as vantagens e desvantagens, além das potencialidades e 

limitações quanto ao seu uso para países em desenvolvimento. Por ser de uma 

complexidade muito grande, as operações de PF necessitam de cuidados 

especiais e de aparatos institucionais altamente desenvolvidos para ser bem 

sucedido. Dessa forma analisamos as experiências internacionais de 

financiamento no que concerne ao PF implementado nos países desenvolvidos 

(EUA e Europa, especialmente) e também nos países em desenvolvimento.  

O Capítulo 4 retrata uma experiência nacional no setor de saneamento 

básico que é a concessão parcial do tratamento de esgotos do município de 

Ribeirão Preto. Analisamos as origens e pré-condições em que se deu a 

concessão e também todo o transcorrer pós-execução como, por exemplo, 
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questões de construção das estações de tratamento de esgoto, liberação dos 

recursos por parte do governo federal através do BNDES, tratamento da política 

tarifária dentre outros e comparamos com as experiências internacionais 

analisadas no Capítulo 3. 
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1. A crise fiscal e investimentos públicos em infra-estrutura no Brasil 

 A queda dos investimentos públicos na economia é um problema que tem 

gerado grandes preocupações para a sociedade brasileira. Tradicionalmente, os 

investimentos em infra-estrutura (energia, petróleo e gás, saneamento básico, 

telefonia e transportes) eram de responsabilidade do Estado brasileiro. Só que 

com a crise fiscal que atingiu o setor público no final da década de 70 e início dos 

anos 80 o nível de investimentos públicos tem apresentado trajetória declinante 

até os dias de hoje.  

A situação é calamitosa porque mesmo diante de recordes de arrecadação 

tributária a falta de investimentos em setores considerados essenciais para a 

economia, como energia, transportes ou saneamento, é gritante. Rodovias 

intransitáveis cheias de buraco, crise energética, parcela considerável da 

população sem acesso à água potável e tratamento de esgoto, são alguns indícios 

dessa falta de investimentos, que atinge não só a economia como a qualidade de 

vida do brasileiro. Os investimentos de infra-estrutura são essenciais para o 

crescimento econômico de um país. Aschauer (1989), analisando os efeitos dos 

investimentos em infra-estrutura nos Estados Unidos mostrou, que os países não 

podem crescer sem necessitar de investimentos pesados nessa área de infra-

estrutura.  

 

1.1 Crise Fiscal e a sua manifestação 

Após a Segunda Guerra Mundial, com o processo de industrialização tardia, 

o Estado passou a ser o gestor-mor dos serviços de infra-estrutura no Brasil.  Os 

primeiros indícios que se tem de investimentos maciços em infra-estrutura se deu 

na década de 50 e foi financiada pelo setor público, com destaque para grandes 

obras nos setores de transportes e energia. Antes disso, o governo de Getúlio 

Vargas havia reforçado a indústria de base brasileira com a criação da CHESF – 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CSN – Companhia Siderúrgica 

Nacional, a CVRD – Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobrás, entre outros. No 

governo de Juscelino Kubitschek, através do Plano de Metas, o processo foi 
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complementado, com os investimentos necessários em infra-estrutura, 

principalmente nas áreas de energia, transporte que juntos tomaram mais de 70% 

dos recursos programados (FERREIRA; MALLIAGROS, 2003, p.3-6). 

 Dessa forma, concluído o Plano de Metas, o país tivera um impulso 

industrial significativo, mas alguns setores emergiam desse cenário com 

capacidade de produção superior àquela o mercado interno era capaz de 

absorver. A própria estrutura financeira do país, na qual predominavam os bancos 

comercias de crédito em curto prazo, não estava preparada para atender às 

demandas de financiamento exigidas pelo setor industrial. Os primeiros anos da 

década de 60 herdaram ainda a conta de tantos investimentos a pagar. Havia 

desequilíbrio na balança de pagamentos, e crescera significativamente o déficit 

público (FERREIRA; MALLIAGROS, 2003, p.3-6). 

Houve ainda um segundo ciclo de investimentos em infra-estrutura, já nos 

governos militares, bancados, sobretudo por meio de emissões das moeda que 

culminou em altas taxas de inflação e dos empréstimos externos. Isso tudo 

propiciou o chamado Milagre Econômico do início dos anos 70, quando grande 

parte dos investimentos da economia eram providos pelas empresas estatais1.  

 Segundo Rangel (1987, p.5-10), o financiamento exercido por essas 

empresas na década de 50 e 60 se deu via recursos fiscais e parafiscais (BNDE e 

financiamento inflacionário) e a partir da década de 70, com o congelamento das 

tarifas públicas passou-se a utilizar também créditos externos. O efeito disso foi 

que a dívida externa brasileira nesse período aumentou vertiginosamente como 

poderá ser observado posteriormente na próxima seção. 

 Um terceiro período é iniciado no início da década de 80 com a crise 

internacional do sistema financeiro e conseqüente alijamento do Brasil dos 

mercados de empréstimos (1982), no qual os fluxos de recursos externos 

destinados às empresas estatais cessaram e, aliados a uma crise financeira do 

Estado, ocorrreram expressivos cortes nos investimentos públicos federais, 

principalmente no âmbito do setor de infra-estrutura. No governo Collor, início dos 

anos 90, as empresas estatais passaram por nova crise no financiamento dos 

                                                 
1 Em 1973, os investimentos das empresas estatais foram equivalentes a 4,4% do PIB brasileiro. 
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seus investimentos devido em parte à promulgação da Constituição em 1988 que 

extinguiu os tributos vinculados ao setor de infra-estrutura.  Nas duas próximas 

seções analisaremos a questão do endividamento externo e do sistema tributário 

brasileiro como elementos importantes na derrocada do nível de investimentos 

públicos. 

 

1.1.1 O Endividamento Externo 

 É no período do governo militar (Milagre Econômico e II PND) que os níveis 

de dívida externa explodem. No período de 1969-73, o chamado “Milagre 

Econômico” caracterizou-se pelas maiores taxas de crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro de que se tem notícia na história recente. O produto 

interno cresceu em média acima dos 10% a.a enquanto a inflação no período ficou 

entre 15 e 20% a.a.. Para os economistas dessa época ligados ao governo militar, 

a tomada de recursos externos era prioridade essencial para o crescimento do PIB 

brasileiro, o que contribuiu substancialmente para o crescimento da dívida externa. 

Segundo Davidoff (1984, p15), a constatação era de que a economia brasileira 

não havia se consolidado em termos de produção de bens intermediários e de 

capital e por isso mesmo era necessário e havia a necessidade de formação de 

poupanças externas para viabilizar as altas taxas de crescimento do PIB, além da 

influência do ambiente externo favorável. Desta forma, o Brasil seguiu o 

movimento geral de diferentes nações em desenvolvimento que elevaram seus 

níveis de endividamento devido ao excesso de liquidez do mercado internacional. 
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  Com o avanço do chamado Euromercado2 e com a primeira crise do 

petróleo em 1973-74, a situação dos bancos internacionais era extremamente 

favorável e estes passaram a conceder empréstimos para os países em 

desenvolvimento, entre eles o Brasil. Nesse período o Brasil apresentou, um belo 

desempenho nas exportações beneficiado por um abrangente pacote de 

incentivos fiscais e política de crédito favorável, em grande parte para produtos 

industrializados e semimanufaturados, e também pela ascensão dos preços dos 

produtos primários no mercado internacional (PEREIRA, 1974, p.45). De 1968-73, 

as exportações cresceram em média 46% ao ano. As importações também 

seguiram comportamento semelhante nesse período obtendo crescimento médio 

de 55% ao ano, segundo Hermann (2005 p. 87).  

 De 1973 até o início da década de 80, o que se viu foi um período 

extremamente agitado sob a ótica econômica com a ocorrência do primeiro 

choque do petróleo em 1973, encarecendo dessa forma o preço desse produto, e 

também com o rompimento do acordo internacional que fora costurado durante a 

Segunda Guerra Mundial e que visava garantir a estabilidade das taxas de câmbio 

internacional – o acordo de Bretton-Woods. A partir desses acontecimentos, a 

grande maioria dos países passou a apresentar desempenhos econômicos 

recessivos ao longo da década de 70, inclusive o Brasil. 

 

 

 

                                                 
2 Segundo Culpeper (1995, p.45), os bancos americanos estavam expandindo suas operações para fora dos 

EUA. Isso é explicado pelo fato de estes não conseguirem satisfazer à demanda de empréstimos dos seus 

clientes comerciais, o que acabou acarretando uma forte restrição ao crédito, uma vez que eles eram 

submetidos aos limites impostos às taxas de juros pelas autoridades monetárias norte-americanas. Como no 

mercado offshore isso não acontecia, no final da década de 60, os bancos passaram a procurar os fundos de 

que necessitavam para oferecer CDN´s (Certificado de Depósito Negociáveis) nos mercados baseados em 

eurodólares. O chamado Euromercado foi um circuito de financiamento internacional em dólares cuja base 

eram os grandes centros financeiros europeus e cujos clientes eram os países em desenvolvimento, entre eles 

o Brasil. Nesse período que culminou com a internacionalização do sistema bancário, o número de bancos 

norte-americanos que passaram a operar na Europa passou de 11 bancos em 1965 para 125 em 1975. 
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Tabela 1.1: Evolução da Dívida Externa e das Reservas Internacionais: 1960/81 

1960 3,1 0,3
1961 3,1 0,5
1962 3,2 0,3
1963 3,2 0,2
1964 3,1 0,2
1965 3,5 0,5
1966 3,7 0,4
1967 3,4 0,2
1968 3,8 0,3
1969 4,4 0,7
1970 5,3 1,2
1971 6,6 1,7
1972 9,5 4,2
1973 12,6 6,4
1974 17,2 5,3
1975 21,2 4,0
1976 26,0 6,6
1977 32,0 7,3
1978 43,5 11,9
1979 49,9 9,7
1980 53,9 6,9
1981 61,4 7,5

Dívida Externa de Longo PrazoAno Reservas Internacionais

 
Fonte: Davidoff (1984 p.12). 

 Em 1974, quando do lançamento do II Plano Nacional de Desenvolvimento 

(PND) surgiu a dúvida quanto ao caminho a ser seguido: a dicotomia entre 

ajustamento ou crescimento. O que se viu foi uma tentativa de manutenção do 

crescimento acelerado baseado no financiamento externo ao invés de se 

promover o ajustamento já em 1974.  

 A manutenção do ciclo expansionista do período de 1969-73 exigia uma 

conjuntura externa extremamente favorável. O que aconteceu, porém foi um 

choque brusco no preço do petróleo em 1973, fazendo com que a conjuntura 

externa mudasse radicalmente. Isso prejudicou sensivelmente a economia 

brasileira, provocando fortes desequilíbrios na balança comercial no período de 

1974-76.  

 O panorama externo nesse período é bem diferente do visto no período 

anterior. O comércio internacional começa a impactar de forma negativa nas 

contas externas brasileira, na medida em que os déficits comerciais aumentam. 
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Para Davidoff (1984), esse fato expõe as vertentes de que houve um crescimento 

extremamente desequilibrado no período anterior (69-73), e que só foi favorecido 

pela boa conjuntura externa, o que para 1974-76 não aconteceu. Castro e Souza 

(1985, p. 123) concordam com Davidoff quanto ao comportamento ambíguo do 

financiamento externo, já que o déficit em transações correntes para 1974-78 foi 

de US$ 30 bilhões. Para eles também houve deterioração dos termos de troca, por 

causa do choque do petróleo.  

 Dessa forma, o endividamento externo brasileiro foi intensificado nesse 

período sob condições opostas ao que se viu antes em 1969-73, com uma 

conjuntura internacional extremamente desfavorável “que rebate tanto pelo lado 

do comércio de mercadorias e dos serviços produtivos como pelo lado do custo da 

dívida, que começa a operar como auto-alimentador dos desequilíbrios globais do 

setor externo” (DAVIDOFF, 1984, p. 21). 

 Outro fator responsável por esse incremento da dívida externa brasileira foi 

a indução das empresas estatais a captações de recursos junto ao sistema 

financeiro internacional, com destaque para os grandes projetos de infra-estrutura. 

Mesmo com o cenário externo favorável devido ao excesso de liquidez e aos 

mecanismos de estímulos ao setor privado para a captação de recursos externos, 

as empresas estatais tornaram-se principais tomadoras de recursos, o que explica 

em parte a estatização da dívida externa brasileira (GREMAUD et al, 2002, p. 

416). Deste modo, neste cenário de crescente endividamento no período, o 

próprio financiamento da infra-estrutura por parte do Estado brasileiro com 

recursos internacionais contribuiu para o crescimento da dívida externa. 

 O que se constata de tudo isso, é que o Estado brasileiro teve a 

oportunidade de fazer o ajustamento em 1974, porém optou em continuar o ciclo 

expansionista com base nos aportes de crédito externo. O pensamento era 

simples: devido a essa opção que tomou, o Estado passou a constituir um passivo 

para estabelecer e recrudescer o crescimento econômico, e devido às baixíssimas 

taxas de juros internacionais de então, o Estado era capaz de pagar os juros 

provenientes desta expansão. Porém, haveria o risco de esses níveis de juros 

aumentarem e foi isso exatamente o que aconteceu num fenômeno qualificado por 
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Davidoff como “a explosão da taxa de juros no mercado internacional”, o que 

comprometeria a capacidade de financiamento por parte do Estado. 

 Ocorreu ainda em 1979 a segunda crise do petróleo. Esse período foi 

marcado por desempenho econômico restritivo por parte das nações 

desenvolvidas, ou seja, traduzidos em baixos índices de crescimento. Para o 

Brasil, é à volta dos déficits na balança comercial, da ordem de 5,7 bilhões de 

dólares (DAVIDOFF, 1984). 

 Neste cenário merece destaque a reversão das condições de financiamento 

no sistema financeiro internacional com a elevação das taxas de juros 

internacionais, justamente quando o Brasil estava em uma posição extremamente 

alavancada. Segundo Davidoff (1984, p. 24), o custo da dívida resultou da 

elevação das taxas de juros do mercado financeiro internacional, tese também 

defendida por Baer (1993). Segundo ele a LIBOR de seis meses, por exemplo, 

que apresentou um valor médio de 9,9% no biênio 1977-78, atinge um valor médio 

de 14,4% em 1979 e de 16,8% em 1980. 

 Para Baer (1993, p.74), o endividamento externo brasileiro nesse período 

foi feito em condições inadequadas aumentando a vulnerabilidade externa do 

Brasil. Ela coloca como causa da explosão dos custos da dívida os contratos de 

empréstimos e financiamentos que foram firmados com clausula de taxas de juros 

flutuante. Com as constantes variações nos níveis destas, os custos tanto podiam 

subir como descer, ou seja, os tomadores de recursos ficaram a mercê dessas 

cláusulas correndo riscos quanto ao impacto da dívida em seu balanço de 

pagamentos. De fato o Brasil teve deteriorado suas condições de acesso ao 

crédito externo e não conseguiu arcar com os juros da dívida, tornando-se um 

Ponzi finance3.   

 Em 1979 os desequilíbrios externos se agravaram de vez, uma vez que a 

inflação disparou para 100% a.a. decorrente dos aumentos das tarifas públicas, 

dos reajustes salariais semestrais e da maxidesvalorização cambial, que culminou 

                                                 
3 Segundo Baer (1993), um país está na situação Ponzi quando se faz necessário emitir novas dívidas para 

honrar seus pagamentos, dado que suas rendas correntes e contratuais são insuficientes até para o pagamento 

dos juros. 
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com o aumento dos custos dos produtos importados, e ao mesmo tempo para 

haver o fechamento das contas externas foi preciso usar as reservas 

internacionais e ainda adquirir novos empréstimos de curto prazo a custo muito 

mais caro (GREMAUD et al, 2002; DAVIDOFF, 1984).  

 A partir daí, a discussão em torno da crise de financiamento do setor 

público dá destaque a uma variável: a questão da indexação. Baer (1993, p.40) 

analisa de forma mais direta a questão da indexação sobre a crise de 

financiamento do setor público. Para ela, a crise do financiamento do Estado na 

década de 80 se resumiu a dois problemas: além da questão da indexação que já 

foi comentado, houve um outro que se baseou na desconfiança dos agentes em 

relação à capacidade do Estado garantir e executar suas obrigações financeiras.  

 Esse segundo problema é de âmbito macroeconômico enquanto a questão 

da indexação está ligada aos contratos baseados no mercado financeiro. A 

introdução dos mecanismos de indexação nos contratos financeiros na década de 

1970 constituiu-se em mais um agravante para o caos financeiro do setor público. 

A indexação tem como principal objetivo preservar o valor da moeda em um 

contexto de inflação. Nesse período ocorreu uma série de tentativas do governo 

federal de se mudar as regras de indexação dos contratos financeiros 

prejudicando o financiamento estatal, uma vez que os agentes econômicos (setor 

privado) passaram a não mais confiar nos acordos estipulados com o setor 

público. 

 Desta maneira a economia brasileira chegou a meados dos anos 80 com 
um acúmulo significativo de dívida pública, financiada em boa medida pelo setor 
privado através de suas aplicações de carteira em títulos públicos indexados. O 
paradoxo da situação é que o Estado acumulou um crescente estoque de dívida 
para cumprir com o serviço da dívida externa e para socializar o ônus do ajuste do 
setor privado, enquanto este último, por sua vez, passou a financiar o Estado via 
operações de mercado aberto. (BAER, 1993, p. 40). 

 

 Com a crise da dívida externa brasileira (1982), os financiamentos 

internacionais cessaram, provocando um desbalanceamento da economia, o 

chamado “problema da transferência” com base na reversão dos déficits em 

Transações Correntes para a formação de superávits. Esses recursos eram 

utilizados para o pagamento da dívida externa. Além dessa dificuldade de gerar 
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transferências de recursos ao exterior, um outro problema que afetou o Estado 

brasileiro está atrelado com a crise do Balanço de Pagamentos. Com a 

desvalorização da taxa de câmbio que houve, o setor público se viu obrigado a 

absorver o passivo em dólares do setor privado. Isso afetou sensivelmente o 

padrão de financiamento estatal. 

A ocorrência de choques externos, a interrupção do fluxo de crédito externo 

e as desvalorizações reais do câmbio que levaram a uma deterioração da situação 

patrimonial do Estado deram uma conotação financeira à crise. Dessa forma, essa 

crise atingiu em cheio as empresas estatais, e levou-se a uma deterioração do 

nível de investimento em infra-estrutura por parte do setor público.   

 

1.1.2 O Sistema Tributário Brasileiro e suas distorções 

 Um outro ponto que merece destaque é o sistema tributário brasileiro. 

Autores como Barbosa e Barbosa (2004), Afonso e Araújo (2004) e Velloso (2005) 

entendem que devido a sua estrutura confusa ele é um entrave para a retomada 

dos investimentos públicos, além de um grande indutor do déficit público. 

 O sistema tributário brasileiro já passou por duas reformas no período 

recente, uma na década de 60 e a outra na década de 80. A reforma tributária de 

1966 teve como principal objetivo usar o sistema tributário como instrumento de 

política econômica e aumentar o esforço fiscal a fim de eliminar um grande déficit 

fiscal daquele período e aumentar o investimento através de renúncia fiscal 

(BARBOSA; BARBOSA, 2004, p. 298). Outro aspecto importante da reforma 

centrava-se na questão de se eliminar os efeitos negativos da incidência tributária 

no sistema produtivo com a tributação sobre o valor adicionado. Nessa reforma 

foram criados impostos como o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

substituindo o antigo imposto federal de consumo e o ICM (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias) que entrou no lugar do IVC (imposto de vendas e 

consignações). Outro ponto importante foi a criação de impostos únicos sobre os 

combustíveis, minerais, eletricidade e telecomunicações que visavam 

exclusivamente estimular investimentos em infra-estrutura. No governo Médici, a 

comutatividade e outras distorções começaram a aparecer novamente com a 
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criação do PIS (Programa de Integração Social), uma espécie de recriação do 

imposto sobre o faturamento das empresas (BARBOSA; BARBOSA, 2004, p. 

300).  

 Em 1988, aconteceu a segunda reforma do sistema tributário brasileiro com 

a promulgação da Constituição Federal. Ao contrário da reforma de 1966, cujo 

caráter era centralizador no tocante à gestão dos recursos federais, esta previa a 

descentralização da receita disponível entre as esferas governamentais e desta 

forma houve um grande aumento dos repasses de recursos do governo federal 

aos entes estaduais e municipais e também dos governos estaduais aos 

municipais. Por conta desse desequilíbrio federativo foi-se agravando 

consideravelmente o déficit público (BARBOSA; BARBOSA, 2004, p. 300). A 

Constituição de 1988 não planejou de forma coerente a descentralização dos 

encargos aos estados e municípios e o governo para tratar a sua crise fiscal e 

financeira elevou os tributos que não eram divididos com os entes federativos.  

 Outro aspecto marcante da reforma de 1988 foi a criação de novos 

impostos como aquele referente a grandes fortunas, mas que ainda não foi sequer 

votado no Congresso Nacional e também a criação da COFINS, uma contribuição 

social cumulativa, cujo fator gerador é o faturamento das empresas. Depreende-se 

daí que a União passou a fazer uso contínuo das chamadas contribuições sociais 

e dos impostos cumulativos para fins de obtenção de receita. Segundo Afonso e 

Araújo (2004, p.276-277), entre 1988 e 2002 a incidência tributária sobre bens e 

serviços aumentou de 9,8% para 16,2% do PIB, sendo as contribuições sociais 

responsáveis por 80% desse aumento. Ainda conforme Afonso e Araújo (2004, 

p.276-277), outro dado que corrobora a importância das contribuições sociais, é o 

aumento destas na carga tributária global atual, respondendo por cerca de 17% da 

arrecadação total no país em 2000 ante a 6% observado na década de 80. 

 Também foi criado um novo imposto adicionado, o ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços) no lugar do antigo ICM. Para a criação 

desse novo imposto adicionado foram extintos os impostos únicos sobre 

combustíveis, minerais e energia elétrica e sobre os serviços de telecomunicações 
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e transportes que haviam sido criados na reforma tributária anterior para estimular 

os investimentos em infra-estrutura.  

 Depois de quase quinze anos dessa última reforma o que se viu foi um 

aumento da carga tributária global e da incidência tributária sobre os bens e 

serviços através de tributos cumulativos (AFONSO; ARAÚJO, 2004, p. 278). 

 No Capítulo 2 a Constituição de 1988 será analisada mais detalhadamente 

no que concerne aos problemas de equilíbrio federativo e suas conseqüências na 

deterioração das contas públicas nos anos 90.  

1.2 Evolução do Investimento Público no Brasil 

 Os investimentos públicos federais vêm apresentando trajetória declinante 

desde meados da década de 70. Velloso (2005, p.35) constata essas evidências 

ao medir esses investimentos em porcentagem do PIB. Segundo ele, em 1976, 

essa porcentagem era de 2,5% do PIB e que a partir de então começou a cair 

atingindo 1,2% em 1983, ano em que o Brasil decretou a moratória da dívida 

externa. No ano seguinte tornou a cair e se recuperou até 1988. A partir daí, 

quando a Constituição foi aprovada, extinguiram-se os tributos vinculados ao setor 

de infra-estrutura, e novamente os investimentos nesse setor apresentaram 

trajetória declinante. Após o Plano Real, em 2003, os investimentos federais foram 

de 0,4% do PIB, ou seja, apenas 17% do valor visto em 1988 que foi de 2,4% e a 

participação dos investimentos na receita líquida da União foram de 2,2% ante a 

16% observado em 1987.  

 A partir da década de 80 o que se viu foi uma trajetória de redução dos 

investimentos públicos federais em face dos problemas de financiamento do setor 

público em decorrência da crise financeira internacional iniciada em 1973 e que se 

alastrou pelo mundo até 1984, aumentando o grau de endividamento do país. No 

Brasil, os desequilíbrios fiscais estiveram intimamente relacionados à crise da 

dívida externa e à interrupção dos fluxos de recursos externos (1982) fazendo com 

que os investimentos federais se reduzissem conforme a tabela 1.2. 
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Tabela 1.2: Coeficientes de investimento/PIB, 1981-2002. 

Investimento 
total

Investimento 
público

Investimento 
privado

Investimento 
Externo

1981 24,32 3,14 16,64 4,54
1982 22,99 2,01 14,98 6
1983 19,93 1,45 14,93 3,55
1984 18,90 0,54 18,41 -0,05
1985 18,01 0,00 17,89 0,12
1986 20,01 0,98 16,96 2,07
1987 23,17 -1,48 24,14 0,51
1988 24,32 -0,45 26,12 -1,35
1989 26,86 -1,34 28,45 -0,25
1990 20,66 5,75 14,10 0,81
1991 18,11 3,48 14,28 0,35
1992 18,42 2,23 17,77 -1,58
1993 19,28 2,53 16,59 0,16
1994 20,75 4,38 16,04 0,33
1995 20,54 -1,57 19,50 2,61
1996 19,26 -2,95 19,18 3,03
1997 19,86 -3,65 19,74 3,77
1998 19,69 -4,15 19,60 4,24
1999 18,90 -4,10 18,28 4,72
2000 19,29 -2,46 17,72 4,03
2001 19,47 -1,93 16,85 4,55
2002 18,32 -2,32 18,97 1,67

Coeficentes de investimento/PIB, 1981-2003

 

Fonte: Apêndice estatístico em Giambiagi e Villela (2005, p. 416)4 

                                                 
4 Os dados foram calculados utilizando-se dados de poupança total, poupança do governo e poupança externa. 

O investimento externo é considerado a poupança externa que é igual ao déficit em conta corrente registrado 

pelo Banco Central, com o PIB sendo calculado em US$ em função da taxa de câmbio média do ano. Para a 

poupança do governo até 1985 adotou-se a metodologia de Varsano, Ricardo, “De ônus a bônus: política 

governamental e reformas fiscais na transformação do Estado brasileiro”, Tabela 11.1, In IPEA, “ A 

Economia Brasileira em Perspectiva”, 1996, onde a correção monetária é descontada da despesa de juros. A 

partir de 1986 adotou-se a fórmula Poupança do Governo = Investimento do Governo – Necessidades de 

Financiamento do Governo Federal e Estados e Municípios, no qual o investimento é apurado pelo IBGE e as 

NFSP pelo Banco Central. Até 1995, as NFSP se referem ao conceito operacional e posteriormente passou-se 

a usar o conceito nominal (GIAMBIAGI; VILLELA, 2005, p. 416). 
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1.3 O Investimento Público Federal em Infra-Estrutura 

 Diversos estudos têm analisado a evolução dos níveis de investimento em 

infra-estrutura no Brasil nos últimos 40 anos.  Conforme Silveira (2005), utilizando 

dados do IPEA, a expansão da oferta de infra-estrutura vem se reduzindo 

gradativamente. A variação da capacidade instalada em relação ao PIB vem 

caindo cada vez mais conforme a tabela 1.3. 

Tabela 1.3: Expansão da Oferta de Infra-Estrutura: 1951-2002 

1951-63 1964-80 1981-93 1994-02
Ferrovias -0,3 -1,6 1 -0,5
Geração de Eletricidade 9,8 9,8 4,1 3,8
Rodovias pavimentadas 23,9 16 4,9 1,5
Telefonia 6,8 11,2 6,9 22,9
PIB 6,9 7,8 1,6 2,7

Variação da Capacidade Instalada em relaçao ao PIB (%)

 
Fonte: IPEA (2004), citado em Silveira (2005). 

 Os investimentos em setores estratégicos como ferrovias, rodovias, energia 

e telefonia foram se reduzindo ao longo do tempo em contraposição ao aumento 

da demanda por esses serviços. O Brasil amarga enormes gargalos no setor de 

infra-estrutura por causa da redução maciça dos investimentos federais nas 

últimas décadas. Prova disso é que apenas 10 % da malha rodoviária, ou seja, 1,7 

milhões de km, é pavimentada (80% com problemas de conservação) e da malha 

cujo responsável é o governo federal 40% não é pavimentada o que equivale a 

cerca de 57 mil km. Outro problema com relação ao setor rodoviário é o tamanho 

reduzido da malha pavimentada que é de 181 mil km. Segundo estudo da FGV em 

conjunto com a SINICESP (Sindicato da Indústria da Construção Pesada do 

Estado de São Paulo) para se atingir o padrão médio de países da América latina 

são necessários mais 24 mil km. E para complicar o número de veículos cresceu 

mais de 14% entre 2002 e 2004. Com relação ao setor ferroviário, sempre teve 

importância secundária em relação ao setor rodoviário no Brasil. A malha 

ferroviária é extremamente reduzida (menos de 30 mil km) para o tamanho do país 

e suas vias permanentes são obsoletas. Entretanto a demanda por esse tipo de 

serviço vem aumentando consideravelmente sendo que de 2001 para 2004 houve 



 26

um aumento de 24% no total transportado por tonelada (de 305 para 378 milhões 

de toneladas) (SILVEIRA, 2005).  

 Autores como Cavalcanti e Malliagros (2003); Pêgo, Candido e Pereira 

(1999), entre outros tem como pensamento comum que o Brasil tem necessidade 

premente de mais investimentos em infra-estrutura, já que estes estão alinhados 

diretamente com a questão do crescimento econômico e que diante disso merece 

privilégios no que tange a alocação de recursos. No entanto, os dados de 

evolução desses investimentos não têm mostrado essa realidade. Conforme Pêgo, 

Candido e Pereira (1999, p.13), na década de 70, fase áurea do crescimento 

econômico do país, os investimentos em infra-estrutura chegaram a responder por 

cerca de 27% da FBCF, entre os anos de 1976 e 1978. No ano seguinte caiu para 

23% e em 1980 voltaram ao patamar observado em 1976. Na década de 80, as 

fontes de recursos externos cessaram em virtude da crise da dívida e por conta 

dos altos custos de pagamento do serviço da dívida. As taxas de investimento 

público em infra-estrutura caíram vertiginosamente, conforme já foi abordado na 

seção anterior. Na década de 90 a tendência de contração dos investimentos 

continuaram gradativamente ano após ano conforme é mostrado na tabela 1.4. 

Tabela 1.4: Investimentos em infra-estrutura no Brasil (1990-1998) 

Investimentos 
(em US$)

Participação no 
PIB

1990 11 3
1991 9,4 2,5
1992 8,6 2,1
1993 8,6 1,9
1994 8,3 1,4
1995 9,3 1,5
1996 11,6 1,7
1997 13,7 1,6
1998 9,9 1,1

Investimentos em Infra-estrutura 
no Brasil (1990-1998)

 
Fonte: Empresas estatais e SEST, citado em Pêgo, Candido e Pereira (1999, p.14) 

 

Um outro estudo que aponta a necessidade de se alocar recursos em infra-

estrutura é o de Cavalcanti e Malliagros (2003) que mostra a correlação positiva 

entre infra-estrutura e o desempenho da economia, como também afirma que 
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alguns setores são mais eficientes em termos de efeito no PIB. Eles pegaram uma 

análise empírica do setor de infra-estrutura no Brasil no período 1950-1995, 

concentrando-se na estimação do impacto dos gastos e estoques de infra-

estrutura sobre o PIB e a produtividade dos fatores privados e estimaram, 

basicamente, o impacto de longo prazo do capital de infra-estrutura sobre o PIB e 

produtividade dos fatores. Dentre os resultados obtidos, observou-se, por 

exemplo, que no setor de energia elétrica, se houvesse um incremento de 1% na 

geração de energia elétrica haveria uma expansão de 0,68% do PIB, enquanto 

esse mesmo 1% de acréscimo ao estoque de telecomunicações e transportes 

acarretaria em crescimento de 0,57% e 0,42% do PIB, respectivamente. 

 Os setores de infra-estrutura que mais concentraram volumes são o de 

telecomunicações, transportes e energia, nos quais foram investidos desde 1990 

até 1998, um valor total aproximado de US$ 90,6 bilhões, dos quais US$ 46,2 

bilhões em energia, US$ 34,8 bilhões em telecomunicações e US$ 9,6 bilhões em 

transportes, conforme observa Pêgo, Candido e Pereira (1999, p.15).  

 No Capítulo 4 deste trabalho analisaremos a evolução dos investimentos 

em saneamento básico, que foi escolhido para ser o alvo de nosso estudo de 

caso. 

 



 28

2. Privatização e Descentralização Fiscal no Brasil 

 Nas últimas décadas tem havido mudanças no papel do setor público no 

que tange à oferta de serviços públicos de infra-estrutura, com a transferência de 

empresas para o setor privado, que vem aumentando sua participação. Isso vem 

acontecendo em boa parte pela crise fiscal do Estado e pela necessidade 

premente de infra-estrutura, o que torna dramática a busca por novas saídas para 

o setor.  

 Além disso, com o esgotamento dos fundos de poupança compulsória, 

crises dos bancos estaduais (que mais tarde foram privatizados ou extintos), 

criação de mecanismos que limitam o endividamento (Lei de Responsabilidade 

Fiscal, renegociação da dívida dos Estados e municípios com a União, etc.) e 

estabelecimento de regras para concessão de créditos entre as instâncias 

subnacionais, a aproximação do setor público e do setor privado tornou-se 

imprescindível. A privatização passou a ser recomendada por organismos 

internacionais ou mesmo exigida5. 

 Neste capítulo serão analisados o programa de privatização brasileiro 

ocorrido principalmente na década de 90 e seus resultados, além da 

descentralização fiscal que vem ocorrendo desde meados da década de 80 e a 

criação da Lei de Responsabilidade Fiscal e os limites de endividamento por parte 

das instâncias subnacionais. 

 Cabe ressaltar que o PF, que será objeto de estudo no próximo capítulo só 

surgiu no Brasil após a ocorrência das privatizações e tem sido muito utilizado no 

setor de infra-estrutura por ser adequado para projetos que demandam altos 

investimentos e, portanto exigem um maior grau de alavancagem, por possuir um 

esquema de minimização dos riscos já que há um maior número de entidades que 

participam do projeto, dando maior força a entidade jurídica formada pelos 

parceiros (SPC) quanto a questão das garantias e demais regulamentações 

inerentes a uma concessão.  

  

                                                 
5 O Tratado de Maastrich, por exemplo, preconizava a exigência de se privatizar o setor de telecomunicações 
em todos os países da Europa. 



 29

2.1 As privatizações brasileiras da década de 90 

2.1.1 Uma breve apresentação e seus principais resultados 

 A política de privatizações no Brasil surgiu ainda na década de 80, mas se 

consolidou mesmo na década de 90 com o governo Fernando Collor de Mello e 

nos dois governos FHC. No entanto, desde os anos 70, a privatização já era vista 

como uma possibilidade nos países desenvolvidos. Segundo Giambiagi e Além 

(2001), a constatação principal para o uso da política de privatizações por parte 

dos países desenvolvidos foi o desequilíbrio das contas públicas6. Desta forma, 

essa crise fiscal que se abateu sobre os países desenvolvidos teve como principal 

causa o aumento da despesa com gastos sociais e também a dificuldade de se 

elevar ainda mais a carga tributária. Percebe-se que houve uma crise tanto do 

lado da despesa como da receita. 

  Já nos países em desenvolvimento as razões para as privatizações são 

outras. Mais intensamente do que aconteceu na Europa, na América Latina o 

desenvolvimento econômico-social foi marcado pela atuante presença do Estado 

como indutor do crescimento econômico. Esse tipo de desenvolvimento foi 

marcado pelo constante aumento do endividamento externo uma vez que o 

Estado era obrigado a fazer recorrentes empréstimos externos a fim de dinamizar 

o setor industrial. 

 Com a crise da dívida externa na década de 1980 e o fim do acesso aos 

fluxos de recursos internacionais, esses países se encontraram sob condições de 

penúria fiscal, com o agravamento de suas contas públicas com implicações 

diretas às empresas estatais que eram importantes na captação de recursos 

externos necessários para a execução de investimentos e também como 

inibidoras da inflação quando mantinham as tarifas públicas abaixo da linha da 

inflação (GIAMBIAGI; ALÉM, 2001 p. 308-309). 

 Na verdade, as políticas de privatizações para os países desenvolvidos e 

para os países em desenvolvimento estão ligadas pela mesma causa, que é o 
                                                 
6 Essa deterioração das contas públicas nesses países nos anos 70 está dentro de um contexto no qual a partir 
de 1945, com o fim da II Guerra Mundial, surgiu o chamado Welfare State (Estado de Bem-Estar) que 
consistiu na expansão e universalização dos serviços sociais (saúde, educação e infra-estrutura urbana). 
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problema das contas públicas, porém com antecedentes completamente 

diferentes. Para os países desenvolvidos o diagnóstico foi a elevação do déficit 

público em virtude do desequilíbrio entre despesa e receita decorrente do Welfare 

State. Para os países em desenvolvimento foi a derrocada do Estado como agente 

principal do desenvolvimento econômico que culminou na crise da dívida externa. 

 No Brasil, o movimento das privatizações começou na década de 80, mas 

foi na década de 90 que esse processo ganhou destaque. Ela pode ser dividida 

em três fases: i) a privatização ocorrida na década de 80, ii) a do período de 1990-

1994 e iii) a partir de 1995. Foi em 1990 que o Programa Nacional de 

Desestatização - PND foi instituído com a Lei nº 8.031, de 12.04.90, tornando as 

privatizações como um dos pilares das reformas econômicas. 

 Com relação aos resultados quantitativos das privatizações no período de 

1990-2002, referente aos governos Collor, Itamar Franco e o de Fernando 

Henrique Cardoso, os resultados acumulados podem ser observados na tabela 

2.1: 

Tabela 2.1 – Resultados Acumulados das Privatizações no Brasil – 1990/2002 

US$ milhões
Período Receita de Venda Dívidas Transferidas Resultado Total
1990-1994 8.608                           3.266                           11.874                 
1995-2002 78.614                         14.810                         93.424                 
Total 87.222                         18.076                         105.298                
Fonte: Pinheiro (2000, p.27).  

 No período de 1990-94 ocorreu a primeira fase de privatizações no qual 

entraram empresas estatais ligadas a setores produtivos estratégicos como, por 

exemplo, empresas siderúrgicas, petroquímicas e de fertilizantes. Segundo 

números apresentados pelo governo federal, entre 1990 e 1994, houve a 

privatização de 33 empresas. O governo federal arrecadou, no período, com as 

vendas um total de quase doze bilhões de dólares, sendo oito bilhões e meio em 

receita de venda e outros três bilhões em dívida transferida parta o setor privado.  

Já no período de 1995 a 2002, as privatizações são alçadas como uma das 

principais prioridades no governo de Fernando Henrique Cardoso. É nesta fase 

que os serviços públicos são o principal alvo da política de privatização. Os 
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setores incluídos foram: os setores elétrico, financeiro e as concessões das áreas 

de transporte, rodovias, saneamento, portos e telecomunicações. 

 Em termos de investidores, a diferença entre uma fase e outra é com 

relação à participação do investidor estrangeiro. Nas privatizações de 1990-94, as 

empresas nacionais foram maioria na aquisição da empresas estatais, ficando o 

capital estrangeiro com apenas 5% do total negociado. Esse fato não se repetiu 

entre 1995 e 2002, quando os investidores estrangeiros responderam por cerca de 

53% do capital acionário das empresas privatizadas. Conforme Lacerda (2003, 

p.122), de 1991 a 2002, em termos acumulados, a participação estrangeira na 

privatização foi de 48,3 %. Outro fato que Lacerda destaca é a aparição de 

investimentos provenientes de novos países como Portugal e Espanha, 

principalmente no setor de telecomunicações e energia. Dentre os investidores 

estrangeiros tradicionais, apenas os EUA se destacaram nas privatizações 

brasileiras, ao passo que Japão e Alemanha, outros investidores tradicionais do 

Brasil, tiveram participações ínfimas. 

 Não há um consenso entre os estudiosos das privatizações, quanto aos 

seus efeitos sobre a dívida pública.  Nunes e Nunes (1998) citam alguns autores 

como Hemming e Mansoor, Builter, Mansoor, Walters e Werneck que entendem 

que a privatização não gera ganhos fiscais diretos e sim apenas recursos 

provenientes da transferência de propriedade. Esses autores alertam para a 

interpretação equivocada que se dá à privatização como meio de se reduzir o 

déficit fiscal.  Para eles, a privatização conjugada com outras medidas 

macroeconômicas tem sim condições de propiciar um ajuste fiscal das contas 

públicas, mas que ela isoladamente das demais ações não possui impacto efetivo 

em termos fiscais. Já para Franco (1999), a privatização proporciona um efeito 

relevante sobre as contas públicas. Num primeiro instante, segundo ele, o impacto 

é negativo já que há a necessidade de promover o saneamento das empresas 

privatizadas e reconhecer seus passivos, mas que no momento seguinte há 

efeitos positivos sobre as contas públicas. Segundo ele, a venda da CSN em 1993 

durante o governo Itamar Franco é um exemplo a ser destacado uma vez que ela 

foi vendida por R$ 1,2 bilhão inclusive com cancelamento de todas as dívidas, 
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revertendo a situação de prejuízo em que se encontrava de R$ 1 bilhão anual no 

período de 1985-92 para um lucro médio de R$ 232 milhões no período pós-

privatização. Outros impactos positivos vieram em forma de aumento da receita 

tributária e aumento de investimentos para a União. Quando a CSN era de 

propriedade estatal o pagamento de impostos era algo em torno de R$ 128 

milhões e depois de sua transferência para o setor privado passou a R$ 208 

milhões e com relação aos investimentos depois de privatizada a CSN passou a 

investir por ano uma média de R$ 256 milhões contra apenas R$ 65 milhões no 

período de 1985-92. 

  O que se viu para o Brasil, segundo Pêgo, Lima e Pereira (1999, p.28) é 

que as privatizações, embora relevantes, não conseguiram impedir a elevação da 

dívida pública. Eles justificam isso pela contabilização de passivos passados e 

também pelo alto pagamento de juros nominais devido às altas taxas empregadas 

pelo governo federal para a manutenção da política cambial do Plano Real. Esses 

autores fizeram simulações para a economia brasileira de duas formas: uma com 

as privatizações e outra sem elas. O que se viu, foi que sem a as privatizações a 

trajetória da dívida pública para o ano 2000 seria 9% maior quando comparado 

com o cenário contendo as privatizações. De qualquer forma, como os passivos 

que foram reconhecidos ultrapassaram as receitas advindas do programa de 

privatização, estes anularam os efeitos positivos sobre a trajetória da dívida 

pública7.   

 No entendimento de Belluzzo e Carneiro (2003, p. 9) apesar de o processo 

de privatizações brasileiro ter sido um dos mais importantes em termos mundiais, 

reduziu consideravelmente a articulação entre os investimentos públicos e os 

privados, o que para eles foi uma das peças chave da  coordenação da economia 

brasileira e um dos principais fatores para o crescimento econômico brasileiro em 

períodos anteriores. A questão do direcionamento do crédito das instituições 

públicas foi prejudicada causando arrefecimento dos patamares de investimentos 

em infra-estrutura durante a década de 90. Para eles, mesmo com o problema da 

                                                 
7 Para maiores detalhes sobre os efeitos fiscais das privatizações sobre as contas públicas ver Carvalho, 2001. 
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crise patrimonial do setor público na década de 80, os investimentos comandados 

pelo Estado eram ainda maiores que os observados na década de 90.  

 As privatizações dos bancos estaduais é um outro assunto que merece 

alguns comentários. As relações entre os bancos estaduais e os governos 

estaduais sempre foram profundas, sendo que os bancos sempre ocuparam 

posições de destaque no que concerne ao gerenciamento dos recursos no setor 

público, além do que serviam de suporte para os Estados no que tange ao 

financiamento de suas despesas e também na garantia de empréstimos aos 

setores considerados prioritários pelo governo (LOPREATO, 2002, p.130). 

 Desde os anos 70, já era observado esse alto grau de comprometimento. 

Nessa época, com a opção pelo crescimento baseado no endividamento, os 

Estados aumentaram o relacionamento com seus bancos na cobertura de seus 

gastos públicos. Com a crise da dívida dos anos 80, ocorreu o colapso do 

financiamento público, e o que se viu foi uma exaustão dessa relação governo 

estadual-banco estadual, comprometendo seriamente a saúde financeira dos 

bancos estaduais bem como a credibilidade destes. O acordo com o FMI, em 

1983, através do decreto nº 831 do Banco Central, restringiu o acesso dos 

governos estaduais a fontes de recursos necessárias para a rolagem de suas 

dívidas, fazendo com que estes se limitassem a concentrar as operações de 

crédito em suas próprias instituições financeiras (LOPREATO, 2002, p.131-132). 

 Já na década de 90, com a implantação do Plano Real, os bancos 

estaduais perderam a chamada receita inflacionária, que segundo Dias (2004) foi 

estimada em 2,6% do PIB (Produto Interno Bruto) em 1993, bem como tiveram 

extremas dificuldades de se adaptar à nova realidade nacional. 

 Diante dessas dificuldades crescentes que afetava os bancos estaduais, o 

governo federal, visando o refinanciamento das dívidas dos Estados e Municípios 

e também um profundo ajuste fiscal, em 1996, criou através de uma medida 

provisória (nº 1.514 de 07 de agosto de 1996) o PROES – Programa de Incentivo 

à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária. Esse programa teve 

como principal finalidade a privatização, saneamento ou extinção dos bancos 

estaduais. Com exceção de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, que privatizaram 
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seus respectivos bancos estaduais, Banespa, Banerj e Paraiban, e do Distrito 

Federal que manteve o Banco de Brasília S.A., os demais Estados assinaram 

contrato com o PROES. Ao todo foram dez instituições extintas, catorze 

privatizadas e outras cinco saneadas com recursos do PROES, culminando num 

total de quase R$ 62 bilhões, conforme a tabela abaixo. Os títulos emitidos por 

São Paulo e Rio de Janeiro tiveram como objetivo o refinanciamento de suas 

dívidas estaduais, mas que, a exemplo do PROES, serviram para sanear seus 

bancos (SALVIANO JUNIOR, 2004, p. 84-87).  

Os resultados do PROES podem ser vistos abaixo na tabela 2.2: 

Tabela 2.2: Resultados do PROES – MP nº 1.514/96 

UF Assinatura do Contrato Títulos Emitidos* Extinção Privatização Saneamento
AC 31/03/98 131,1                   Banacre
AL 29/06/98 502,0                   Produban
AM 13/11/98 416,9                   BEA
AP 26/05/98 28,9                     Banap
BA 19/03/98 1.711,0                Baneb
CE 12/11/98 984,7                   BEC
ES 31/03/98 260,4                   Banestes
GO 13/11/98 601,4                   Caixego BEG
MA 30/06/98 359,4                   BEM
MG 08/05/98 4.697,2                MinasCaixa Bemge e Credireal
MT 16/12/97 197,1                   Bemat
PA 30/03/98 127,4                   Banpara
PB -                       Paraiban
PE 12/06/98 1.244,4                Bandepe
PI 31/12/98 145,9                   BEP
PR 30/06/98 5.197,6                Banestado
RJ 3.879,7                Banerj
RN 13/05/98 104,9                   Bandern e BDRN
RO 12/02/98 549,2                   Beron
RR 25/03/98 40,0                     Baner
RS 31/03/98 2.556,2                Banrisul
SC 31/03/98 2.019,9                BESC
SE 30/03/98 41,0                     Banese
SP 36.126,5              Banespa NCNB

TOTAL 61.922,8              10 14 5

Contratos Firmados entre a União e os Estados - MP nº1.514/96 (Proes)

 
Fonte: Banco Central/Dedip, citado em Dias (p.15, 2004). 

* em milhões de R$ 

 Outro ponto importante a se mencionar é a política macroeconômica 

adotada durante esse período de 1995 a 2002. Junto desse processo de inibição 

do crescimento e rompimento do mecanismo de articulação dos investimentos 

públicos e privados o que se viu foi  um crescente aumento da dívida pública, de 
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âmbito estritamente financeiro, que dobrou entre 1994 e 2002 quando atingiu 60% 

do PIB. As justificativas para esse salto gigantesco da dívida pública foram os 

fatores de ordem patrimonial - as renegociações das dívidas dos Estados e 

municípios e o reconhecimento de esqueletos que abrangeram 37% desse 

acréscimo - as altas taxas de juros e a desvalorização do câmbio que perfizeram 

58% desse aumento e os fatores fiscais foram responsáveis por apenas 5% 

(BELLUZZO; CARNEIRO, 2003, p. 9). 

 Tanto as altas de juros como a desvalorização cambial tem impactos 

negativos nas condições para se investir. No caso das taxas de juros, quando 

mantidas em altos níveis se revelam como perniciosas do ponto de vista do 

estímulo ao investimento. Belluzzo e Carneiro (2004, p.10) destacam que devido a 

esse fenômeno de altas taxas de juros ocorreu um aumento do investimento em 

capital especulativo, via títulos de alta liquidez e baixo risco, em detrimento ao 

investimento produtivo, evidenciando o custo de oportunidade inscrito na taxa de 

juros. Além disso, acrescenta os autores, como níveis altos de juros provocam 

efeitos perversos sobre a demanda agregada houve um encarecimento do crédito 

voltado para o consumo e esterilização do gasto público. Já com relação ao 

câmbio, sua volatilidade traz aos investidores uma imprevisibilidade de projeção 

de receitas, custos e da rentabilidade do investimento.  Para as exportações como 

um todo o efeito se concentra na questão das receitas. Em termos de investimento 

direto estrangeiro a volatilidade cambial afeta as receitas e o valor do investimento 

feito em moeda estrangeira, tornando-o menos seguro.  

2.2 A evolução das Finanças Municipais Brasileiras no período de 1988-2002 

e a Lei de Responsabilidade Fiscal 

 Esta seção mostra como as finanças municipais se comportaram a partir da 

descentralização fiscal iniciada na década de 80, mais especificamente com a 

Constituição de 1988; e também aborda a Lei de Responsabilidade Fiscal e seus 

benefícios e malefícios sobre os municípios no que se refere às condições de 

financiamento dos investimentos em infra-estrutura urbana. 
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2.2.1 A Constituição de 1988: Descentralização Fiscal no Brasil 

 Desde os anos 80, a América Latina vem atravessando um período 

marcado por profundas mudanças, do campo político ao econômico. Essas 

mudanças se referem à redemocratização do continente, em termos políticos, e 

em termos macroeconômicos, ao abandono do modelo de substituição de 

importações, à crescente abertura das economias ao exterior, à consolidação da 

estabilidade de preços e à redução do tamanho e funções do Poder Público 

(AFONSO; LOBO, 1996, p. 05). 

 Para Giambiagi e Rigolon (1999), a descentralização fiscal é um fenômeno 

que vem ganhando força em diversos países e sua meta principal é de aproximar 

o governo para mais perto das pessoas, requerendo dessa forma um 

fortalecimento das finanças dos governos locais (BAHL, 1999). Conforme o Banco 

Mundial (1999), nas últimas duas décadas, os governos federais de países de 

todos os continentes vêm transferindo às esferas subnacionais poderes, receitas, 

encargos e responsabilidades, ou seja, os estados e municípios vêm ganhando 

maior importância devido ao processo de urbanização e da crescente 

descentralização tributária. Está ocorrendo à chamada descentralização fiscal.  

 Em termos de medição da descentralização fiscal nos países, os estudos 

que têm sido realizados adotaram a ótica da descentralização das despesas como 

explicação para a maior participação das instâncias subnacionais nas despesas 

totais, porém o uso desse parâmetro tem se revelado inconsistente. De forma 

sintética os resultados observados foram os seguintes: i) os países 

industrializados são mais descentralizados que os países em desenvolvimento; (ii) 

a descentralização possui uma relação direta com o nível de desenvolvimento 

econômico do país; (iii) países de grandes dimensões continentais e com 

população heterogênea são mais descentralizados e (iv) países que vivem em 

conflito são mais centralizados (BAHL, 1999, p.12). 

 Antes de entrarmos no caso brasileiro é interessante analisar o processo de 

descentralização latino-americano. Pode ser observado na maioria dos países da 

América Latina um processo de descentralização ainda em curso. Historicamente, 
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os países latino-americanos podem ser considerados países pouco 

descentralizados, com grande parcela dos recursos sob a tutela do governo 

federal e cujas transferências para as esferas subnacionais são feitas na base de 

condicionalidades, impedindo desta forma um maior grau de autonomia destes 

níveis.  

 Países como Colômbia, Chile, Peru, Equador e vários da América Central 

passaram ou passam por uma transição em direção a uma organização mais 

descentralizada. Entretanto, ainda não estão claras as regras deste processo nem 

mesmo os alvos a serem atingidos (GREMAUD, 2000, p.05). 

Tabela 2.3 – Descentralização Fiscal: participação das instancias subnacionais nos paises 

latino-americanos no período de 1990-97 (em %) 

Tabela 2.11 – Descentralização Fiscal: países latino-americanos 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: World Bank, Work Development Report, 1999-2000, citado em Gremaud (2000, p. 05). 

 Através da tabela 2.3, pode-se perceber as diferenças quanto ao grau de 

descentralização medido pela participação das receitas ou dos gastos dos níveis 

subnacionais de governo sobre o total do setor público. Além disto, observa-se 

que em praticamente todos os países selecionados houve um aumento do grau de 

descentralização medido por estas variáveis e também que os países grandes 

possuem níveis maiores de descentralização, como é o caso brasileiro. 

O processo de descentralização fiscal brasileiro sempre dependeu do tipo 

de regime político instalado. Quando a ditadura militar foi instaurada em 1964, 

ocorreu uma centralização dos tributos o que possibilitou ao governo federal a 

1990 1997 1990 1997

Argentina 46,3 43,9 38,2 41,1

Bolívia 17,7 36,3 15,1 19,1
Brasil 35,3 36,5 30,9 31,3

Chile 7,2 8,5 6,4 7,0

Costa Rica 3,0 2,8 2,3 2,3
República Dominicana 1,6 2,6 0,5 0,2

Guatemala 10,1 10,3 1,3 1,7

México 17,8 26,1 19,0 20,6

Nicarágua 3,5 9,6 2,5 8,3
Paraguai 1,9 2,6 0,8 2,0

Peru 9,8 24,4 1,2 2,1

Descentralização Fiscal: países latino amercanos selecionados

Países no total de gastos no total de receita tributária
Participação dos governos subnacionais
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tomada de decisões unilaterais quanto aos investimentos públicos. Desta forma, 

estados e municípios tornaram-se refém dos recursos federais por conta das 

baixas arrecadações tributárias. No início da década de 80, começou haver, por 

parte das esferas subnacionais, uma grande movimentação por uma maior 

descentralização dos recursos tributários e também uma maior autonomia para os 

estados e municípios no tocante às decisões de investimentos. Então, em meados 

da década de 80, já em clima de redemocratização, ocorreram os primeiros 

movimentos de tendência à descentralização fiscal no Brasil, com a instituição do 

Ato Institucional nº 23 em 1983 que decretou um aumento substancial de 

transferências federais para os estados e municípios no ano seguinte (1984) e que 

se tornou mais amplo com a Constituição de 1988 (GOMES; MAC DOWELL, 

2000, p.8).  

 Segundo Toneto, Barossi e Saiani (2003, p. 05), “a Constituição de 1988 

elevou os municípios a entes da federação e garantiu-lhes um alto grau de 

autonomia financeira – o mesmo ocorreu, em menor escala, com os estados”. 

Para Lopreato (2002, p.107) o pensamento dominante se baseou na trilogia de se 

promover a descentralização tributária, de se restringir o grau de liberdade do 

governo federal nas questões relativas aos orçamentos e de se interferir na 

competência de arrecadação dos Estados e municípios.   

 Os efeitos dessas medidas já puderam ser observados no ano seguinte, em 

1989, com os governos municipais gozando de maior autonomia em relação ao 

governo federal e aos governos estaduais. Além disso, passaram à condição de 

agente de destaque na prestação de serviços essenciais à população tanto de 

interesse local, como também de alcance regional (BREMAEKER, 1999, p.04).  

 De acordo com Bremaeker (1999, p.04), dentre os benefícios provenientes 

da descentralização tributária para os municípios pode-se destacar o aumento da 

participação dos municípios no ICMS (de 20% para 25%) e também no Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) de 17% para 20% em 1988, sendo que esta 

passou para 22,5% a partir de 1993. A base de cálculo do FPM é a receita total do 

imposto de renda e sobre o imposto de produtos industrializados (IPI).  
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 Para Afonso e Araújo (2001), a descentralização fiscal ocorrida com a 

Constituição de 1988 é considerada como um movimento de municipalização das 

receitas tributárias. Eles destacam que os municípios melhoraram e aperfeiçoaram 

sua máquina arrecadatória local, ou seja, os níveis de receita própria aumentaram 

consideravelmente a partir de 1988. Em 2000, por exemplo, as receitas próprias 

municipais atingiram mais de 18 bilhões de reais ou o equivalente a 1,7% do PIB 

brasileiro ultrapassando o Fundo de Participação Municipal - FPM que foi de 13 

bilhões de reais (AFONSO; ARAÚJO, 2001, p. 02). Na Tabela 2.4 pode-se 

observar o aumento da receita municipal após a nova constituição. 

Tabela 2.4: Evolução da Receita Tributária por nível de governo (1960-2000) 

União Estados Municípios Total União Estados Municípios

1960 11,1 5,5 0,8 17,4 64 31,3 4,8
1980 18,5 5,4 0,7 24,6 75,1 22 2,9
1988 15,8 6 0,7 22,4 70,5 26,5 2,9
2000 22,6 9,1 1,7 33,4 67,7 27,2 5,1

1960 10,4 5,9 1,1 17,4 59,4 34 6,6
1980 17 5,5 2,1 24,6 69,2 22,2 8,6
1988 14 6 2,4 22,4 62,3 26,9 10,8
2000 19,1 8,6 5,6 33,4 57,3 25,9 16,9

Carga como % do PIB Carga Composição (%)

Arrecadação Direta

Receita Disponível

 
Fonte: Araújo e Oliveira, citado em Toneto, Barossi e Saiani (2003, p. 05) 
 
 
 Tanto as cidades de grande porte como as de pequeno porte aumentaram a 

arrecadação de receita. As prefeituras das grandes cidades promoveram uma 

grande modernização de suas secretarias de Fazenda, aproveitando os benefícios 

de programas como o PMAT (Programa de Modernização da Arrecadação 

Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos) e PNAFM (Programa 

Nacional de Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros), 

melhorando sua infra-estrutura física e técnica ao passo que nas pequenas 

cidades só o fato de terem dado início à cobrança de impostos e taxas que até 

então não eram cobrados possibilitou o aumento da arrecadação tributária 

municipal. 
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Com relação às transferências constitucionais, apesar da grande evolução 

da receita própria municipal, ainda se constituem em importante fonte de 

financiamento para as prefeituras. A divisão de seus recursos entre os municípios 

é feita com base em faixas populacionais, nível de receita própria e outros 

critérios. Dessa gama de recursos, 10% são destinados ás capitais, 3,6% para os 

municípios com população acima de 142.633 habitantes (excluindo as capitais) e a 

grande parte desses recursos (86,4%) são direcionados para os demais 

municípios.  

Tabela 2.5 - Percentual do FPM na Receita Corrente Municipal, 2002 (%). 

População Nordeste Norte Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Até 5 mil 61,3        52,1       48,8               48,8       51,6       51,7         
5 a 10 mil 47,8        36,2       32,3               37,2       38,4       39,5         
10 a 20 mil 47,5        35,1       30,5               32,1       33,4       37,7         
20 a 50 mil 38,4        32,1       27,1               23,7       24,0       29,3         
50 a 100 mil 30,9        19,5       20,4               18,4       15,5       19,6         
100 a 500 mil 23,1        34,7       16,9               10,6       9,0         12,8         
500 a 1000 mil 21,5        -         8,1                 -         3,4         8,1           
Mais 1000 mil 15,2        13,5       9,9                 3,5         1,2         3,6           
Total 33,0        26,8       23,1               19,2       10,4       17,5          
Fonte: STN – Sistema FIMBRA e IBGE – Censo Demográfico 2000, citado em Mc-Dowell, (2003) 

 

Devido a essas regras de divisão do FPM, nos últimos anos tem-se visto 

um grande aumento no número de municípios com a intenção de obter mais 

recursos do FPM. Muitos desses municípios recém-criados são extremamente 

pequenos e apresentam dependência dos recursos do governo federal (AFONSO, 

2001, p. 06). Para Rezende (1997, p. 03-04), a criação indiscriminada de 

municípios vem acentuando as desigualdades regionais no que se refere à 

disponibilidade de recursos. O que se observou foi que os municípios com ótimas 

condições de gerar receita própria são também aqueles com maiores níveis 

populacionais, o que em 2000 representava algo em torno de 225 municípios, num 

total de 5.561, porém sua participação no Fundo de Participação dos Municípios é 

considerada pequena. Além disso, os demais municípios que são dependentes 

dos recursos da União não se viram estimulados a melhorar sua arrecadação 

tributária própria, o que para Rezende (1997, p.04) representou “uma enorme 

assimetria na disponibilidade de recursos por habitante”. Um estudo de Mendes 
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(2004, p. 459) concluiu que as cidades beneficiadas pela partilha das 

transferências, no caso, cidades de pequeno porte e aquelas sedes de jazidas 

petrolíferas, são as maiores demandantes de recursos públicos, porém as piores 

em termos de alocação de recursos aos serviços públicos oferecidos. Essa grande 

transferência de recursos para os governos municipais é uma das grandes 

distorções do processo de descentralização fiscal já que isso implica em aumento 

da influência do setor público na economia, incorrendo em aumento dos gastos 

públicos, uma vez que o recurso transferido mal alocado se torna uma despesa 

suplementar8. 

 Um outro problema proveniente da criação de municípios se refletiu no 

aumento dos gastos administrativos e com o legislativo, uma vez que se aumentou 

o número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, cargos de confiança, enfim, os 

gastos com burocracia se elevaram cada vez mais, principalmente nos municípios 

de até cinco mil habitantes, conforme pode ser visto nas tabelas 2.6 e 2.7. 

Tabela 2.6 Percentual de Municípios com Gastos com Legislativo maior do que a Receita 

Própria, 2000. 

População Nordeste Norte Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Até 5 mil 51,4        32,5       61,1               20,9       39,0       38,2         
5 a 10 mil 44,8        31,0       40,9               10,9       22,5       28,9         
10 a 20 mil 46,5        30,8       25,7               4,9         13,9       28,4         
20 a 50 mil 44,0        19,1       5,0                 -         6,6         22,4         
50 a 100 mil 23,9        8,3         6,7                 -         -        8,6           
100 a 500 mil 6,3          -         -                 -         -        1,1           
500 a 1000 mil -          -         -                 -         -        -          
Mais 1000 mil -          -         -                 -         -        -          
Total 44,3        26,9       37,2               11,1       20,0       28,0          
Fonte: STN – Sistema FIMBRA e IBGE – Censo Demográfico 2000. Elaboração DIRUR/IPEA, citado em 

Mac-Dowell (2003). 

Obs: Foram considerados os 4.617 municípios com informações disponíveis para o ano 2000, com 

Brasília excluída.  

 Pela tabela 2.6 pode-se observar que em 2000 os gastos com os Poderes 

Legislativo e Judiciário foram maiores nos municípios de pequeno porte. Conforme 

Toneto, Barossi e Saiani (2003, p.) em 2001 os pequenos municípios gastaram 

                                                 
8 É o chamado Efeito flypaper. Para maiores detalhes, ver Gramlich & Galper (1973) e Gramlich (1977). 



 42

57% a mais, em termos per capita, que a média do país com o legislativo e o 

judiciário, enquanto os municípios acima de 100.000 habitantes ficaram mais de 

20% abaixo da média. Essa constatação fica mais evidente com a evolução 

dessas despesas per capita, por região e por faixa populacional, conforme a 

tabela 2.7. No período de 1996-2001 verificou-se um grande aumento dessas 

despesas, principalmente nos municípios de faixas populacionais mais baixas. Já 

nos municípios acima de 100 mil habitantes o aumento foi muito pequeno.  

Tabela 2.7 Evolução das Despesas com Legislativo e Judiciário per capita por região e 

estrato populacional dos municípios do Brasil 

População 
(hab)

1996/2000 2001 1996/2000 2001 1996/2000 2001 1996/2000 2001 1996/2000 2001

até 5.000 27,6 36,7 28,9 43 38,5 55,3 31,5 44,2 26,6 40,1
5.000 a 
10.000 18,5 23,4 17,8 25,1 27,8 35,3 19,7 30 17,4 27,9

10.000 a 
20.000 19,4 19,1 13,7 18,3 23,4 29,9 20 25,8 14,9 22,3

20.000 a 
50.000 15,3 16,2 12,7 15,1 18,8 24,4 20,3 22,3 16,3 23,8

50.000 a 
100.000 21,9 19,2 11,6 12,4 15,1 22,6 22,6 26,4 16,6 24,4

100.000 a 
500.000 22,2 21,9 16,2 16,9 18,4 27,3 22,7 23,8 16,6 19,7

500.000 a 
1.000.000 ---- ---- 21,7 19,7 28,7 18,4 20,8 19,8 ---- ----
mais de 

1.000.000 17,2 13,7 18,5 17,6 26 ---- 28,2 31,3 28,7 23,9

SulNorte Nordeste Centro-Oeste Sudeste

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, citado em Toneto, Barossi e Saiani (2003, p.10-11) 

 Com relação às despesas de capital, a tabela 2.8 nos mostra uma redução 

destas nos grandes municípios, ao mesmo tempo em que mostra um aumento nos 

municípios de pequeno porte. Essas evidências mostram que pode estar 

ocorrendo escassez de recursos nos grandes municípios, nos quais existem as 

maiores demandas de investimento e a sobra nos pequenos, refletindo o 

desequilíbrio horizontal. Outro dado importante que pode ser apontado pela tabela 

2.8 é que o crescimento das despesas de capital foi significativamente menor do 

que das despesas com legislativo e judiciário no mesmo período.  

Assim, o problema de capacidade de financiamento de investimentos 

acabou ocorrendo para os municípios de maior porte que são os que demandam 
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os maiores e mais caros investimentos em infra-estrutura urbana. De fato, 

conforme Gomes e Mc-Dowell (2000 p.16 -17): 

... na medida em que a descentralização e o federalismo municipal têm sido 
caracterizados por uma proliferação de municípios – e, muito particularmente – 
de micro-municípios, é claro que parcelas cada vez maiores dos recursos 
tributários totais tornados disponíveis para os três níveis de governo estão sendo 
consumidas no pagamento de vereadores (e de funcionários administrativos e 
políticos, em geral). Menos dinheiro está sobrando, portanto, para o 
financiamento de investimentos e para a prestação de serviços públicos, por 
exemplo, nos setores de saúde, educação, segurança pública, saneamento e 
outros. 

Tabela 2.8 Evolução das Despesas de Capital per capita por região e estrato populacional 

População 
(hab)

1996/2000 2001 1996/2000 2001 1996/2000 2001 1996/2000 2001 1996/2000 2001

até 5.000 71,3 131,8 62,5 140,2 93,9 97,6 102,8 101,7 117,4 133,9
5.000 a 
10.000 62,5 104,4 44,1 77,9 88,3 89,4 66,9 76,4 70,7 89,5

10.000 a 
20.000 58,5 70,7 35,8 52,1 82,2 78 57,2 68,9 58,6 72

20.000 a 
50.000 36,7 65,9 31,6 43,8 62,4 62,9 56,2 64,9 61,3 81,1

50.000 a 
100.000 73 71,8 28,6 36,6 54,2 71,8 60,4 79,1 54,7 68,7

100.000 a 
500.000 62,8 81,3 44,6 51,8 65,8 81,6 67,3 70,1 56,3 66,6

500.000 a 
1.000.000 ---- ---- 24,5 56,5 76,5 133,6 66,3 66,8 ---- ----
mais de 

1.000.000 57,8 58,9 55 52,6 43,8 ---- 137,8 87,2 80,6 82

SulNordeste Centro-OesteNorte Sudeste

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, citado em Toneto, Barossi e Saiani (2003, p.10-11). 

 Outro ponto importante residiu na restrição orçamentária fraca dos estados 

municípios brasileiros no decorrer dos anos 80 e 90. Mendes (2004, 1958) explica 

que num contexto de restrição orçamentária fraca os governos subnacionais 

podem se beneficiar de operações de saneamento financeiro junto ao governo 

federal o que teoricamente poderia induzi-los a um comportamento fiscal 

inadequado, estimulando o aumento de seu endividamento e déficits e que seriam 

repassados depois para o governo federal pagar a conta.  

Segundo ainda Mendes (2004, p. 458), vários foram os casos em que 

houve socorro financeiro da União aos governos locais. Na década de 80, por 

exemplo, o Banco Central teve a incumbência de sanear os bancos estaduais que 

haviam sido usados pelos governos estaduais para financiar campanhas eleitorais.  



 44

Nos anos 90, a União ajudou os governos locais ao menos em três situações 

diferentes. Em 1991, ajudou os estados e municípios no refinanciamento de suas 

dívidas junto à previdência social. Dois anos depois, refinanciou as dívidas dos 

governos subnacionais junto aos bancos federais e finalmente em 1997 assumiu a 

dívida mobiliária dos estados e alguns municípios como São Paulo e Rio de 

Janeiro e refinanciou-a com prazo de 30 anos  e juros baixos.     

Esses fatores oriundos da descentralização fiscal, aliado a uma situação 

macroeconômica baseada em altas taxas de juros e baixos níveis de crescimento 

econômico levaram a uma profunda degradação do quadro fiscal do país no 

decorrer da década de 90, com o aumento do déficit público. Segundo Giambiagi e 

Rigolon (1999, p. 139) “Estados e municípios responderam, sozinhos, por 35% da 

deterioração substancial – 5,2% do PIB – do resultado operacional agregado entre 

1990 -1994 e 1995 -1998”.  

Isso despertou no governo federal a necessidade de adotar medidas com a 

finalidade de melhorar o desempenho fiscal dos governos subnacionais e 

preservar a estabilização que havia sido obtida com o Plano Real, o que acarretou 

na criação de uma série de aparatos institucionais que propunham um rígido 

controle sobre os gastos dos governos subnacionais e a diminuição das distorções 

provocadas pela descentralização. Além disso, também foram criados limites 

sobre o endividamento de estados e municípios em que se destacaram a redução 

da influência dos bancos estaduais no financiamento dos Estados, restrições 

quanto à capacidade de elevação das dívidas bancária e mobiliária estaduais, 

federalização das dívidas dos Estados e municípios com a União e a privatização 

de várias empresas estaduais. A renegociação da dívida dos estados e municípios 

ocorrida em 1997, já veio com exigências nesse sentido, tais como metas de 

ajuste fiscal e não-emissão de títulos por vinte anos. 

Por fim, foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, com uma gama de 

limites sobre o endividamento de diversas esferas governamentais, inclusive os 

Estados e municípios.  Percebe-se, portanto que se tentou impor uma série de 

restrições sobre os gastos das instâncias subnacionais como uma forma de se 

controlar o déficit público. 
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2.2.2 A Lei de Responsabilidade Fiscal e seus impactos para o 

Endividamento Municipal 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que aqui chamaremos de LRF, é um 

código de boas condutas de finanças públicas, motor de profundas 

transformações estruturais na gestão fiscal em todos os níveis de governo. É 

aplicável às três esferas (Governo Federal, Estados, Distrito Federal e mais de 

5.500 municípios), aos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), no 

conceito mais abrangente de administração pública que se conhece: toda a 

administração direta e indireta, incluindo fundos, fundações, autarquias e 

empresas estatais dependentes. Para Afonso, Araújo e Ferreira (2003, p. 01), a 

LRF possui duas qualidades indispensáveis para a adequada gestão pública das 

unidades subnacionais que são o incentivo de geração de receita própria e a 

gestão voltada para a transparência fiscal.  

A instituição da LRF acarretou uma série de mudanças nas regras fiscais 

brasileiras, dentre elas a proibição do financiamento dos governos estaduais e 

municipais pelo governo federal além da introdução de limites de endividamento 

para os governos subnacionais através de resoluções aprovadas pelo Senado, 

com base na receita líquida corrente de cada instância subnacional.  

Alguns efeitos da adoção da LRF no Brasil podem ser verificados na tabela 

2.9, a partir da evolução dos dados do Resultado Primário9 e da Dívida 

Consolidada Líquida10 municipal como proporção do PIB no período 1996-2001. 

                                                 
9 O resultado primário corresponde à diferença entre as receitas não financeiras e as despesas não financeiras. 
10 Dívida consolidada deduzida as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e demais haveres 
financeiros.  
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Tabela 2.9 Situação Fiscal dos Municípios Brasileiros (em R$ milhão) 

   Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, citado em Nascimento (2003 p.08). 

 Conforme aponta Nascimento (2003, p. 05), a situação fiscal dos municípios 

apresentou melhoras significativas a partir de 1999. Isso pode ser verificado pelos 

resultados apresentados pelo Resultado Primário e pela relação Dívida 

Consolidada Líquida (DCL)/PIB.  

 A DCL aumentou ano a ano passando de quase R$ 15 bilhões em 1996 

para mais de R$ 41 bilhões em 2002. Isso significou uma opção de política 

econômica por parte do governo federal que acabou se refletindo também na 

relação DCL/PIB. Como pode ser visto, esse indicador tem se mantido estável ao 

longo do tempo e seu aumento é justificado pelos aumentos sucessivos da taxa de 

juros, o que compromete de forma contundente os orçamentos dos municípios.  

 Com relação à receita dos municípios, estudo de Afonso, Araújo e Ferreira 

(2003, p.05), mostra a evolução na cobrança de impostos, acatando assim a 

exigência da LRF no tocante a arrecadação de impostos. Em 2000, para uma 

amostra de 4.215 municípios, 3.860 prefeituras cobraram os três impostos (IPTU, 

ISS e ITBI). De forma geral, 94% dos municípios cobraram IPTU naquele ano, 

enquanto 99% cobraram ISS. Outro ponto importante é que a LRF induz aos 

gestores públicos a pensar em formas alternativas de captações de recursos, 

principalmente para financiar investimentos fixos, daí uma grande oportunidade de 

se experimentar os chamados sistemas de crédito local11 e o PF.  

Já com relação aos gastos é de extrema importância o cuidado em 

estabelecer compromissos sem haver caixa futuro suficiente para honrá-las, ou 

                                                 
11 Para maiores detalhes ver Peterson (2000). 

1996 778.887    -1,32% 1,90%
1997 870.743    -0,38% 1,90%
1998 914.188    -0,17% 2,10%
1999 963.869    0,29% 3,10%
2000 1.086.700 0,32% 3,00%
2001 1.184.768 0,40% 2,60%
2002 1.321.490 0,25% 3,12%

4.689                     
3.300                     

16.544                    
19.198                    
29.976                    
32.897                    
30.744                    
41.194                    

(3.309)                    
(1.591)                    
2.837                     
3.457                     

DCL/PIBAno 

14.799                    (10.254)                   

Resultado Primário Dívida Consolidada 
Líquida - DL

PIB Primário/PIB
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seja, é exigida cautela para se assumir despesas futuras, de forma que 

comprometa o equilíbrio das contas públicas. A LRF implementou limites para 

despesa com pessoal e instituiu também limites para o estoque de dívida 

procurando restringir o fluxo de endividamento para evitar que um governo, 

embora ajustado, possa rapidamente evoluir para uma situação de dívida 

excessiva. Assim, as Resoluções n° 40 e 43 do Senado Federal de 2001, 

seguindo o espírito da LRF, instituíram também limites para as operações de 

crédito no sentido de disciplinar os governos subnacionais a serem mais racionais 

e conservadores na hora de realizarem operações de empréstimos e habituá-los a 

enxergar a importância de haver equilíbrio entre receitas e despesas.  

Há vários tipos de limites que são estabelecidos em relação à Receita 

Corrente Líquida12 (RCL). Dentre estes limites destacam-se as operações de 

crédito realizadas dentro de um exercício (que podem ser realizadas em um ano), 

no intervalo de até 16% da Receita Corrente Líquida (RCL), limites para o 

montante da dívida consolidada que varia conforme a instância subnacional. 

Estado e município possuem limites diferentes sendo de duas vezes a RCL para 

os Estados e 1,2 vez para os Municípios. Ainda há outros limites como, por 

exemplo, para o comprometimento anual com amortizações, juros e encargos da 

dívida consolidada, cujo limite é de 11,5% da RCL, saldos de garantias, que 

conforme o caso pode ser de 22% ou 32% da RCL, ou ainda de operações de 

crédito por antecipação de receita orçamentária, as chamadas ARO, sendo o 

limite de 7% da RCL.  

A observância a esses limites, bem como aos limites de dívida consolidada 

e de pessoal condiciona a análise dos pleitos de operações de crédito na 

Secretaria do Tesouro Nacional. Assim, aquele que não se encontrar em 

consonância com a legislação, não poderá realizar novas operações de crédito, 
                                                 
12 Conforme a Lei Complementar 101, citada em Nascimento (2001 p. 02), Receita Corrente Líquida é: 
... somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 
transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos: na União, nos Estados e nos 
Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e 
as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da Constituição. Serão 
computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei 
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Além disso, a receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas 
arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. 
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tendo em vista que apenas pareceres favoráveis encaminhados ao Senado 

Federal serão beneficiados. Há ainda uma resolução do Conselho Monetário 

Nacional que interfere diretamente no endividamento das instâncias subnacionais. 

É a Resolução 2.827 de 30 de março de 2001, que discorre sobre as regras de 

contingenciamento de crédito ao setor público e determina que as operações de 

crédito ao setor público não podem exceder o limite de 45% do patrimônio líquido 

de qualquer instituição financeira.   

Desta forma, o endividamento dos entes subnacionais ficam vinculados ao 

controle do Senado e também ao Conselho Monetário Nacional, não podendo 

tomar recursos além dos limites legais, o que prejudica os investimentos em infra-

estrutura.  Além desses controles de endividamento dos governos locais a rigidez 

orçamentária da União, dos Estados e municípios e o excesso de vinculações de 

receita são vistos como sérios entraves para o estimular os investimentos em 

infra-estrutura. Conforme Velloso (2005, p.35-36) a demora da queda das 

despesas e a inflexibilidade de se gerar receitas são os maiores problemas do 

rigor orçamentário das esferas de governo que promoveram cortes de 

investimentos e de outras despesas a fim de se adequar a esse rigor 

orçamentário, além de recordes de arrecadação. 

A rigidez orçamentária é causada pelo excesso de vinculações da receita e 

por itens de gastos não-discricionários, e geralmente são normais nos países, 

porém muito elevadas no Brasil, na visão de Rajkumar (2005). No país as 

principais fontes de rigidez orçamentária são as próprias vinculações de receitas, 

as regras de gastos para a Saúde, as regras de aplicações mínimas para a 

Educação e a regra do salário mínimo como piso da Previdência e da Lei Orgânica 

de Assistência Social (LOAS). Para se ter uma idéia da gravidade desse 

problema, em 2002, 89% do orçamento do governo federal era rígido devido à 

vinculação de receita ou pelo aumento de gasto não-discricionário que em 2004 já 

representava 88% a composição das despesas primárias, ou 15,6% do PIB, 

conforme é mostrado na tabela 2.10. 
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Tabela 2.10 Composição das Despesas Primárias em 2004 (em % PIB) 

Previdência 7,1 Investimentos em infra-estrutura 0,2
Pessoal e encargos sociais 5,1 Outros investimentos 0,4
Saúde 1,6 Despesas de custeio e 1,5
LOAS e Renda Mensal Vitalícia (RMV) 0,4 outras despesas correntes
Abono e seguro desemprego 0,5
Outras 0,9

Não-Discrionárias (15,6%) Discrionárias (2,1%)
Composição das Despesas Primárias (em % do PIB)

 
Fonte: Secretária de Orçamento Fiscal / Ministério do Planejamento (Silveira, 2005) 

 As vinculações são economicamente viáveis quando estão de acordo com 

algum dos seguintes princípios de gestão pública: principio do “beneficio” que 

prega a eficiência da alocação dos recursos; o principio da “proteção” que tem 

como objetivo proteger a alocação dos recursos para itens prioritários e o principio 

do “aumento de receitas” que contribui para um aumento mais efetivo de receitas, 

conforme. No entanto, se elas não estarem de acordo com esses princípios os 

custos para a economia são altos uma vez que haverá maiores dificuldades de 

atingir metas fiscais, ou seja, aumentará a rigidez orçamentária; haverá redução 

de gastos em itens discricionários (incluindo alguns itens prioritários); os 

beneficiários de fundos vinculados terão menos incentivos para aumentar a 

eficiência alocativa e de custos; ocorrerão maiores dificuldades para formular e 

executar o orçamento e haverá menos transparência (RAJKUMAR, 2005, p.6).  

 A CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) é um 

exemplo de vinculação que não segue um desses princípios de gestão pública no 

Brasil. Ela é um imposto sobre combustíveis vinculado à manutenção das 

estradas, porém os recursos da CIDE não são alocados para essa finalidade 

constituindo assim uma contrariedade consoante é apregoado pela legislação 

contrariando desta maneira o principio do benefício. 

 Algumas medidas vem sendo tomadas com relação ao excesso de 

vinculações da receita no Brasil, como por exemplo, a implementação da DRU 

(Desvinculação Orçamentária de Receitas); a desvinculação de 20% de todas as 

contribuições e impostos, com exceção das transferências de impostos a estados 

e municípios e encaminhamento do PLC de nova regra para o Gasto Mínimo com 

Saúde. 
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3. O Project Finance 

O fenômeno da descentralização fiscal pós-Constituição de 1988, causou 

um problema no equilíbrio entre as instituições participantes do sistema federativo 

brasileiro, uma vez que se aumentou a transferência federal de recursos para 

aqueles municípios com menor população e conseqüentemente de menor poder 

arrecadatório. Como estes pequenos municípios possuem uma menor demanda 

por desenvolvimento urbano do que os de maior porte ficou evidente um 

desequilíbrio na alocação de recursos entre os municípios conforme foi abordado 

no Capítulo 2. 

No Brasil, a quase totalidade das cidades se desenvolveu de um modo 

absolutamente desordenado, o que só trouxe a deterioração da qualidade de vida 

de seus habitantes.  Com base nisso e devido ao fato de os municípios estarem 

assumindo maiores responsabilidades nos últimos anos, resultantes da aceleração 

do processo de urbanização e da crescente descentralização tributária, há 

enormes pressões para o desenvolvimento de mecanismos de financiamento 

adequados a nível local. Para Gremaud e Toneto (2000), no Brasil, essa 

transferência de responsabilidades provocou uma situação conflitante uma vez 

que os governos locais assumiram essas responsabilidades em virtude da 

incapacidade dos governos estaduais e do governo federal em continuar a provê-

los.  

Isso não é um fenômeno tipicamente brasileiro, pois nas últimas duas 

décadas, os governos federais de países de todos os continentes vêm transferindo 

às instâncias subnacionais poderes, receitas, encargos e responsabilidades 

(WORLD BANK, 1999). Segundo Peterson (2000, p.01), entre 1995 e 2025, as 

Nações Unidas estimaram que 2,4 bilhões de pessoas terão se mudado para o 

meio urbano, criando uma enorme pressão por investimentos em infra-estrutura 

nos países em desenvolvimento e também nos países centrais. Nesses países 

serão necessários novos investimentos em redes de transportes, energia e 

telecomunicações, sem contar com a demanda adicional por água, esgoto, 

disposição do lixo, habitação, hospitais, escolas e outros tipos de serviços 



 51

públicos. Neste capítulo trataremos de uma modalidade de financiamento para fins 

de investimento que é o financiamento de projeto (PF).  

3.1 Conceitos e Elementos do PF 

A modalidade de PF que estudaremos aqui e o qual passaremos a 

denominar de PF é uma alternativa aos esquemas tradicionais de financiamento, o 

chamado corporate finance. Ele consiste na realização de acordos, entre diversas 

entidades, válidos apenas para um determinado projeto cujo principal objetivo é 

diluir o risco e limitar a responsabilidade das partes ao capital investido. A principal 

diferença face ao corporate finance é que aqui os projetos autofinanciam-se, isto 

é, a garantia que funciona para os credores é o próprio projeto e eles serão 

remunerados pelo fluxo de caixa por ele gerado. 

Rodrigues (1997, p.13) define sucintamente a estrutura financeira de um 

PF: 

... operação integrada, na qual as partes financiadoras do projeto 
procuram receitas a serem geradas a partir da operação ou expansão do 
empreendimento, com vistas à amortização do investimento feito (securitização 
das receitas). O financiamento – por meio do investidor, do garantidor ou do 
promotor – é baseado, portanto, na capacidade de pagamento demonstrada no 
fluxo de rendimentos esperado do empreendimento. 

Historicamente, o PF já vem sendo utilizado em larga escala desde meados 

dos anos 70 pelos EUA, com projetos de exploração de petróleo no mar do 

Norte13. A partir dos anos 80, outros setores começaram a utilizar o PF como 

forma de financiar seus investimentos. Projetos de energia, transportes, 

exploração mineral passaram a ser concebidos sob a ótica do PF fazendo que 

essa modalidade tivesse um grande impulso nos EUA. 

Outro ponto importante para o avanço do PF em território norte-americano 

foi a aprovação em 1978 da Lei de Política de Regulamentação de Serviços 

Públicos. Através dela, as empresas locais de energia elétrica deveriam comprar 

toda a produção de energia elétrica dos produtores através de contratos de longo 
                                                 
13 Um dos casos mais importantes foi o Trans Alaska Pipeline System – TAPS (Sistema de Oleodutos 

Transalasca) montado entre 1969 e 1977. Em 1988, formou-se a Hibernia Oil Field Project, um bom exemplo 

de integração entre o setor público e o setor privado. Para maiores detalhes, ver Finnerty (1998). 
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prazo, sendo que o preço de compra deveria ser igual ao custo marginal de 

geração de energia da empresa. Segundo Finnerty (1998, p.05), essa lei foi a 

grande responsável pela base contratual de longo prazo necessária para o 

empreendimento das operações de PF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Elementos de um Project Finance 

Fonte: Finnerty, (1998, p. 03). 

 

A figura 3.1 mostra os elementos de uma típica operação de PF. 

Dependendo do tipo de setor em que está sendo empregado o PF, o ativo que 

compreende o projeto pode tomar várias denominações, ou seja, ele tem uma 

destinação específica dependendo do setor. No caso de projetos de infra-

estrutura, esse ativo pode tomar a forma de uma estação de tratamento de esgoto, 

uma estrada pedagiada, uma mina de carvão mineral, enfim, algum item de infra-

estrutura. 

Tanto para pessoa física como pessoa jurídica podem ser quotistas de uma 

operação de PF, sendo que a pessoa jurídica é a que mais recorre a este 

instrumento. A vantagem do PF está no fato de as empresas que têm um projeto 

em mãos, porém muito custoso, e que não queiram romper seus orçamentos, não 

queiram correr riscos financeiros ou operacionais que possam comprometer suas 
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atividades afins, tenham a possibilidade de formar uma empresa independente e 

procuram outros atores interessados assim como eles em entrar no negócio 

denominada SPC (Special Purpose Company) ou SPE (Sociedade de Propósito 

Específico). 

As operações de PF geralmente têm uma duração temporal fixa e bem 

definida, sendo normal que se estenda, por 20 a 35 anos. Outra vantagem do PF é 

que o acionista que apresenta o projeto não põe em risco a sua atividade, nem a 

sua saúde financeira, já que fica salvaguardada dos credores. Isso decorre do fato 

de o capital ficar disperso por várias entidades e dessa forma os credores não 

poderão recuperar os fundos investidos a não ser a partir dos resultados do 

projeto, ou seja, da geração de fluxo de caixa.  

As garantias do PF - o chamado recourse do credor (GREMAUD;TONETO, 

2002, p.120; FERREIRA, 1995, p.184) - são extremamente importantes para 

definir o tipo de projeto a ser formatado por seus idealizadores. Dependendo do 

tipo de recourse, podemos definir três tipos de projetos: o full-recourse, o non-

recourse e o limited-recourse.  

O projeto do tipo full-recourse é aquele que conta com a garantia pública 

(tendo como aval o Tesouro) em toda a extensão do projeto, independente das 

outras garantias e do desempenho do fluxo de caixa, enquanto que o tipo non-

recourse dependeria exclusivamente da geração de receitas próprias, parecendo 

uma operação de risco, sem garantias reais (FERREIRA, 1995, p.184). 

O tipo limited-recourse é o que se pode considerar um híbrido entre o non-

recourse e o full-recourse, se encaixando nas operações típicas de PF.  Não há 

existência de garantias públicas explícitas e o acesso ao crédito bancário é 

garantido pelo fluxo de caixa do projeto e pela forte base contratual (GREMAUD; 

TONETO, 2002, p.121; FERREIRA, 1995, p.185).  As empresas que são sponsors 

(patrocinadores) de um projeto de PF vêm nessa modalidade de projeto uma 

oportunidade de diversificar seus negócios sem comprometer suas capacidades 

de endividamento, já que no limited-recourse essas operações são consideradas 

off-balanced-sheet (operações fora do balanço), devido à criação da SPC, 

verdadeira responsável pelas operações e também esse tipo de financiamento de 
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projetos é o que mais agrada ao setor privado, pois apesar de a taxa de juros para 

os tomadores de empréstimos serem maiores, não há uma limitação na 

capacidade de endividamento. 

3.2 Estrutura de Capital: formas e fontes de financiamento 

Com relação à estrutura de capital de uma operação de PF, Ferreira (1995, 

p. 191) nos mostra que há uma hierarquização dos recursos, dependendo do nível 

de risco e remuneração recebida pelos agentes. Segundo ele, há três camadas de 

recursos, os chamados layers (emprestadores), nos quais a primeira camada é 

representada pelo capital integralizado pelos acionistas no projeto, representando 

o funding inicial da operação. A segunda camada pode ser interpretada como o 

comprometimento dos bancos com o projeto, via dívida sênior14, o que preconiza 

que esta dívida tem a preferência em termos de quitação, na frente de outros tipos 

de dividas e do pagamento de dividendos aos acionistas. Já a terceira camada é 

formada por uma série de tipos de financiamento incluídos entre a primeira 

camada (capital dos acionistas) e a segunda camada (dívida sênior), sendo que o 

autor destaca a chamada dívida subordinada15 que é chamada assim em virtude 

de seu pagamento estar atrelado ao pagamento da dívida sênior. Esta 

subordinação à dívida sênior confere a este instrumento um caráter diferenciado, 

já que ela pode fazer parte da estrutura de capital do projeto e também servir 

como participação de governos nas operações de PF, simplesmente pelo fato de 

não ser alvo de preferência de pagamento frente a outros instrumentos tais como 

os juros pagos aos bancos por conta da dívida sênior. 

Além da dívida subordinada, há outros instrumentos financeiros 

pertencentes à segunda camada de recursos das operações de PF, como por 

exemplo, os títulos de alto risco (high risk bond) que é um instrumento financeiro 

                                                 
14 Com relação à Dívida Sênior, esses créditos são concedidos pela modalidade de PF e possuem spread 
maior que em operações de corporate finance (em alguns casos entre 100 e 150 bp – basis points) 
(MOREIRA, 1999, p.10). 
15 Costumam ser classificado como dívida subordinada as debêntures com remuneração variável ou com 
cláusulas de conversibilidade. Estes créditos não necessariamente têm spread maior, apesar de serem 
subordinados, porque podem incorporar vantagens ou outros tipos de benefícios (MOREIRA, 1999, p.11). 
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voltado para empresas com rating BBB -, ou inferior, ou ainda para empresas que 

estejam em default. Esses títulos, por terem taxas mais elevadas pelo risco de 

crédito incorporado são conhecidos como High Yield Paper. Segundo Moreira 

(1999, p.11), nos projetos com rating muito baixo apresentam dívidas classificadas 

como Junk Bonds. Também há os créditos de fornecedores (supliers credit) e os 

créditos vinculados (tied credits) que são créditos cedidos pelos fornecedores de 

equipamentos e serviços, onde também podem ser incluídos créditos de 

fornecedores de matéria prima. É muito comum as agências multilaterais 

vincularem seus créditos a dispêndios no país fornecedor dos recursos. E por fim 

há o leasing que é um tipo de crédito, geralmente atrelado a fornecedores ou 

empresas de leasing.  

Como uma operação de PF exige recursos vultosos é indispensável que 

haja um envolvimento de várias fontes de financiamento a fim de tentar viabilizar 

todo o capital necessário para o andamento do projeto. Finnerty (1998, p.157-182) 

menciona o mercado de dívida de longo prazo como importante fonte de 

financiamento. Dentro deste mercado está os empréstimos de bancos comerciais, 

o mercado de dívida de taxa fixa, o mercado internacional de capitais, os créditos 

de fornecedores, a assistência governamental que engloba os créditos à 

exportação e os empréstimos do Banco Mundial e as fontes de financiamento 

local. 

 Nos países desenvolvidos, como Japão, EUA e na Europa há um grande 

mercado para financiamento de grandes projetos no longo prazo. Diversas 

companhias de seguros e fundos de pensões participam desse mercado 

financiando dívidas a taxas fixas, enquanto que os bancos comerciais financiam a 

taxas flutuantes. O financiamento da construção junto a investidores institucionais 

num PF constitui o marco inicial do plano de financiamento na maioria dos 

grandes projetos, onde pesam o porte e o prazo dos compromissos futuros que 

garantirão os recursos para a execução do projeto, o grau de sofisticação do 

projeto para a formação das garantias típicas desses projetos além da 

necessidade de se obter uma classificação satisfatória das agências de risco para 
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que o projeto seja amplamente aceito entre os compradores de títulos 

(FINNERTY, 1998, p.158). 

 

3.2.1 Empréstimos de Bancos Comerciais 

Com relação aos bancos comerciais, sempre tiveram um papel ativo no 

âmbito do PF, assumindo cada vez mais riscos ligados ao crédito e a outros tipos 

que outros tipos de instituições geralmente evitam. Os empréstimos bancários são 

concedidos usualmente através de taxas de juros flutuantes, determinadas como 

margem em relação a algum parâmetro, como taxas de juros (LIBOR, por 

exemplo). Grandes bancos internacionais têm se mostrado interessados em 

conceder recursos para projetos de grande porte, sejam através de participação 

em consórcios de credores bancários de determinado projeto ou mesmo ajudando 

as operações de PF através de colocação de bônus junto aos investidores 

institucionais, típico dos grandes bancos japoneses, e europeus (Finnerty, 1998, 

p.162). São quatro as formas de crédito bancário concedido por essas instituições 

para o financiamento de projetos (FINNERTY, 1998, p.160-161): 

1. Crédito rotativo: os bancos comerciais oferecem esse tipo de crédito 

para o financiamento da construção, onde o investidor do projeto 

pode tomar recursos sempre que precisar respeitando um limite de 

disponibilidade estipulado pela instituição; 

2. Empréstimos a prazo: também destinado a construção, os 

empréstimos a prazo possuem cronograma de amortização acoplado 

aos fluxos de caixa esperado dos projetos. Os prazos geralmente não 

passam de 10 anos, mas para projetos de infra-estrutura, cuja 

maturidade é longa é possível aos patrocinadores negociar prazos 

maiores; 

3. Carta de comprometimento de crédito (Standby letter of credit): esse 

instrumento permite ao patrocinador do projeto maiores chances de 

se obter cartas de crédito para emissões de papéis de curto prazo. 

Isso ocorreria numa hipótese em que os investidores do projeto 

tivessem dificuldades de se rolar a emissão de papéis de curto prazo 
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vincenda para uma outra emissão de mesma natureza, já que com a 

carta de crédito em mãos, ocorreria o pagamento aos detentores dos 

títulos de curto prazo; 

4. Empréstimo-ponte (Bridge loan): são essenciais para os 

patrocinadores em uma eventual emergência que ocorra no projeto. 

As garantias para os credores desses empréstimos são as aquisições 

hipotécarias por parte dos investidores do projetem casos de 

refinanciamento do empréstimo de construção de curto prazo, além 

disso, os custos do empréstimo-ponte são baseados na classificação 

de crédito dos tomadores dos recursos. O que se tem presenciado é 

concessão de empréstimos-ponte não-amortizável com prazo de até 4 

anos. 

3.2.2 Mercado de Dívida Fixa 

 O mercado de dívida fixa tem como principais instituições atuantes as 

companhias de seguros de vida e os fundos de pensão, que são considerados 

investidores institucionais que são fontes que possuem recursos disponíveis no 

longo prazo. Os investidores institucionais são capazes de reduzir os custos de 

transação e de taxas de custódia, são práticos para atuar em projetos grandes 

que envolvem economias de escala, o que é o caso do PF, possuem a 

capacidade de diversificar seus investimentos, garantindo um melhor spread tanto 

para títulos domésticos quanto para títulos internacionais, além de serem mais 

habilidosos com as informações do que um investidor individual no mercado de 

capitais (DAVIS, 2000). 

Quanto aos fundos de pensão, eles utilizam as contribuições feitas por seus 

integrantes16 e investem em ativos financeiros a fim de multiplicar seu patrimônio. 

Eles operam geralmente respeitando os limites legais. Por esses motivos, os 

fundos de pensão são considerados investidores institucionais, já que conseguem 

                                                 
16 Os fundos de pensão geralmente são mantidos por empresas públicas, funcionários, indústrias, etc. Para 
maiores detalhes sobre o funcionamento dos fundos de pensão, ver Davis (2000) 
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através da diversificação de seus investimentos e com o cumprimento de suas 

obrigações garantir o financiamento de ativos de longo prazo. 

Esse tipo de investidor tem crescido nas últimas décadas nos países 

desenvolvidos devido ao envelhecimento da população mundial. Os fundos de 

pensão são administrados de acordo com o retorno do investimento que pode ser 

em função do mercado ou garantido pelo patrocinador. Quando o retorno do 

investimento se baseia no comportamento do mercado esses fundos, que são 

chamados de fundos de contribuição definida, tendem a adotar uma postura mais 

arriscada na tentativa de melhorar seu retorno, enquanto que os que são regidos 

pelas garantias do patrocinador, denominados de fundos de benefícios definidos, 

tendem a apresentar um comportamento inverso, ou seja, minimizar sua 

exposição em relação ao risco. Apesar disso, o relatório do FMI de 2004 

apresentou uma constatação na qual mesmo os fundos de pensão de 

contribuição definida que adotaram posições mais arriscadas, apresentaram 

poucos investimentos em mercados emergentes (COVOLO, 2004, p. 13). 

Com relação às seguradoras, elas podem participar do financiamento de 

uma operação de PF através de seguros e garantias sem a liberação efetiva de 

recursos, bem como em projetos que vão ao encontro ao seu perfil de 

investimento (BORGES; FARIA, 2002, p. 266). Na visão do FMI (IMF, 2004), 

assim como os fundos de pensão, as seguradoras possuem perfil de agente de 

longo prazo, fazendo da atração de poupança e dos investimentos em produção 

seus principais focos de atuação através do mercado de capitais.     

Finnerty (1998, p.164) afirma que o mercado de colocações privadas tem 

sido historicamente mais receptivo aos financiamentos de grandes projetos do 

que o mercado de títulos públicos, isto porque os projetos precisam obter um 

histórico de operações lucrativas para terem acesso a esse mercado. A tabela 

abaixo compara as características dos mercados de colocações privadas, títulos 

públicos e empréstimo bancário. 
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Tabela 3.1 – Comparativo dos mercados de empréstimos bancários, colocações privadas e 

bônus público. 

Empréstimos Colocação Bônus 
Bancários Privada Público

Prazo de resgate curto médio e longo longo
Taxa de juros flutuante fixa fixa
Severidade de problemas de informações alta moderada pequena
imposta pelo tomador médio
Montante médio de empréstimo pequeno médio a grande grande
Porte médio do tomador pequeno médio a grande grande
Nível Médio de risco considerável alto moderado menor
Disposições contratuais muitas, restritivas menos, restritivas menos
Garantial Real frequente menos frequente menos
Renegociação frequente menos frequente pouco frequente
Monitoramento por credores intenso significativo mínimo
Liquidez do empréstimo baixa baixa alta
Credores intermediários intermediários vários
Credor principal bancos companhia de seguros vários
Importância da reputação do credor um tanto importante mais importante sem importância

Mercado de Dívida
Características

Comparativo das Características dos Mercados de Empréstimos Bancários,
Colocações Privadas e de Bônus Públicos

 
Fonte: Carey, Prowse, Rea e Udell citados em Finnerty (1998, p. 166). 

 O mercado de empréstimos bancários tem pautado por empréstimos de 

curto prazo e com taxas flutuantes enquanto que o mercado de títulos públicos é 

bem mais flexível no que se refere a prazos mais longos para resgates e maiores 

emissões em bases contratuais bem menos restritivas que as encontradas no 

mercado de crédito bancário. As colocações privadas se encontram no meio dos 

outros dois mercados no que tange ao porte médio dos tomadores e valor do 

empréstimo, disposições contratuais, exigências de garantia real e intensidade de 

monitoramento. As colocações privadas se diferencia substancialmente dos 

empréstimos bancários e dos títulos públicos no que se refere à reputação do 

credor o que conseqüentemente torna os empréstimos mais rigorosos. 

Outra forma alternativa de empréstimos que se apresenta é o mercado 

quase-público através da Regra 144-A da lei americana de Mercado de Capitais 

de 1933. Essa regra foi adotada pela SEC (Security Excchange Comission) em 

abril de 1990 com o objetivo de liberalizar as restrições para a negociação de 
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títulos não-registrados de dívida de capital17. Segundo Finnerty (1998, p. 170), 

essas restrições implicavam aos compradores de colocações privadas maiores 

custos na aquisição desses títulos, uma vez que estes ao se tornarem ilíquidos 

obrigavam os compradores a exigir uma compensação, ou seja, um prêmio de 

liquidez (taxa de juros mais elevada). Com a Regra 144A isso deixou de 

acontecer permitindo que as instituições mais capacitadas, as chamadas 

“compradoras institucionais qualificadas”, pudessem negociar livremente os títulos 

de dívida e capital não registrados sem a preocupação com as restrições. Por 

causa da ausência dessas restrições, o mercado de títulos da Regra 144A ficou 

conhecido como mercado de títulos quase-público. 

As companhias de seguro de vida são as principais compradoras de ofertas 

de dívida sob a Regra 144A, com destaque para as ofertas cuja classificação de 

investimento seja do tipo Baa3 da Moody´s para cima ou BBB - da Standard & 

Poors para cima.  Com essas classificações dos títulos de dívida, o mercado sob 

a Regra 144A fica essencialmente limitado tal qual o mercado público ao 

financiamento de empréstimos para construção. Entretanto esse mercado tem se 

tornado atraente para as operações de PF, especialmente para os projetos de 

infra-estrutura à medida que os volumes negociados têm aumentado, os 

rendimentos tem se tornado parecido com os do mercado de títulos públicos de 

dívida, além do que a liquidez também tem melhorado. 

A tabela 3.2 compara as condições nas quais os recursos vêm sendo 

tomados nos EUA nos mercados de bancos comerciais, colocações privadas e no 

mercado quase-público da Regra 144A. As condições para a tomada dos 

empréstimos podem mudam de acordo com o contexto econômico ou mesmo por 

influência de outros fatores 

                                                 
17 Títulos não registrados (unregistered securities) também são chamados de letter securities. Mais detalhes, 
ver Finnerty (1998). 
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Tabela 3.2 – Comparativo dos mercados de bancos comerciais, colocações privadas e 

mercado quase-público (regra 144A) para Project Finance. 

Classe do Mercado de Mercado de Mercado 
Tomador Bancos Comerciais Colocações Privadas Quase-Público - Regra 144A

Prazo de resgate até 15 anos até 20 anos Até 30 anos

Extensão do mercado mercado limitado para mercado limitado para mercado potencial relativamente
dívida dos grandes projetos dívida dos grandes projetos grande para dívida de grandes projetos

Taxa de juros flutuante. Risco de taxas de fixa ou flutuante fixa ou flutuante
juros pode ser eliminado 

por swap de taxas de juros

Pagamentos antecipados permitidos, sujeitos ao swap requer compensação de normalmente permite maior flexibilidade de 
de taxa de juros, se houver qualquer renda futura de juros refinanciamento do que os bancos comerciais e

perdida (ou seja, um dispositivo e de colocação privada.
compensatório)

Disposições contratuais conjunto abrangente de conjunto abrangente de geralmente disposições menos restritivas
disposições financeiras disposições financeiras do que nos mercados de bancos comerciais e 

colocações privadas

Tempo para negociar 15 a 25 semanas 10 a 20 semanas 10 a 15 semanas

Exigências de classificação nenhuma geralmente, NAIC-2, no mínimo geralmente exige classificações de investimento
de pelo menos duas das principais 

entidades classificadoras

Análise Comparativa de Alternativas de Empréstimos de Project Finance

 
Fonte: Finnerty (1998, p.174). 

 

3.2.3 Mercado Internacional de Capitais 

O mercado internacional de capitais, segundo Finnerty (1998, p.173) é o 

mercado de títulos de médio e longo prazo que funciona fora dos mercados de 

capitais nacionais e sua criação se deveu a acumulação de montantes em dólares 

e outras moedas estrangeiras por investidores financeiros e também pela 

disposição desses investidores em adquirir títulos localizados fora do país emissor 

da moeda. O Euromercado, que foi citado no Capítulo 1 deste trabalho é um 

exemplo. Muitas empresas têm negociado financiamentos no mercado 

internacional de capitais, no entanto, para poderem efetuar a captação de 

recursos é necessário a demonstração de viabilidade econômica do projeto além 

do que é importante também que as entidades envolvidas na negociação do 

financiamento sejam aptas a fornecer suporte de crédito complementar para o 

projeto em que esteja pleiteando recursos, ou seja, que não seja totalmente 

dependendente de recursos de terceiros para a execução da construção.  

Os prazos de resgate no mercado internacional de capitais não costumam 

ser tão longo como os encontrados, por exemplo, no mercado de capital norte-
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americano, mesmo em condições de mercado extremamente extraordinárias, 

sendo o prazo médio das dívidas de longo prazo em torno de cinco a sete anos. 

Com algumas exceções tem se negociado financiamento com prazos de resgates 

maiores de dez anos.  

O mercado internacional de capitais é atraente para os investidores, pois 

nele há a possibilidade de se obter empréstimos a custos mais baixos que no 

mercado de capitais nacional. Isso é possível quando ocorrem mudanças 

cambiais em determinados períodos e se o empréstimo for em moeda tida como 

atraente. O contrário pode acontecer também quando as moedas envolvidas no 

financiamento forem tidas como não atraentes. Outro aspecto que tem muita 

influência no mercado internacional de capitais é a taxa de inflação dos países. 

Quanto maior for a inflação no país, maior será seu custo de financiamento, uma 

vez que sua moeda se torna menos atraente em relação aos credores 

internacionais. Os investidores tendem a se desvencilhar das obrigações de longo 

prazo e das taxas de juros fixas em ambientes onde predominam altas taxas de 

inflação, optando por títulos de curto prazo (FINNERTY, 1998, p.175).  

Os investidores mais atuantes no mercado internacional de capitais são as 

companhias de seguros e fundos de pensão, além de outros tipos de fundos de 

investimento, como por exemplo, os fundos mútuos de investimento e os fundos 

hedge. Segundo o FMI foram os que mais cresceram desde 1980 nos países da 

OCDE, sendo que os ativos gerenciados por esses fundos expandiram-se em 

147% (Covolo, 2004, p. 14). Os fundos mútuos de investimento18 podem assumir 

formas de fundos abertos com negociação das ações sendo determinada pela 

demanda ou fechados, com número determinado de ações que são negociadas 

nos mercados de ações e de balcão. Pode ser considerado como uma fonte de 

recursos permanentes para operações de PF. 

Os fundos hedge19, a exemplo dos fundos mútuos, têm crescido rapidamente 

nos países desenvolvidos. Nos EUA, no período compreendido entre 2001 e 

2003, o volume de ativos gerenciados por esses fundos aumentou quase 100%, 

                                                 
18 Para saber mais sobre os fundos mútuos, ver relatório do FMI de 2004 (IMF, 2004). 
19 Para maiores detalhes sobre os fundos hedge, ver relatório do FMI de 2004 (IMF, 2004). 
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sendo que o FMI estimou o tamanho da indústria norte-americana de hedge 

founds para 2003 na ordem de US$ 725 a 750 bilhões (COVOLO, 2004, p.15). 

Seu crescimento tem sido causado pelo fato de outros investidores institucionais 

terem aumentado seus investimentos em fundos dessa natureza, como por 

exemplo, os fundos de pensão e seguradoras (AIG, por exemplo), além de 

empresas que fornecem máquinas e equipamentos para projetos de infra-

estrutura, agências multilaterais como o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID); o IFC, o braço financeiro do Banco Mundial, bancos 

comerciais e investidores de grande porte, etc. (BORGES; FARIA, 2002, p.266;  

FMI, 2004). 

 A tabela 3.3 informa, conforme dados apresentados pelo FMI (2004), a 

evolução do volume de ativos gerenciados pelos investidores institucionais entre 

1994 e 2001 para os países da OCDE (Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, 

Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Japão, Luxemburgo, 

Países Baixos, Portugal, Espanha, Suíça, Islândia e Estados Unidos).  

Tabela 3.3: Ativos gerenciados pelos Investidores Institucionais (em US$ bilhões) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Investidores Institucionais 18.207 20.994 23.175 25.376 29.850 33.615 33.263 31.969 
Seguradoras 7.822   8.980   9.369   9.702   11.010 11.960 11.519 11.146 
Fundos de Pensão 5.868   6.660   7.545   8.281   9.527   10.337 10.279 9.515   
Fundos Mútuos 4.478   5.309   6.200   7.293   9.201   11.168 11.293 11.091 
Fundos Hedge 39        45        61        100      112      150      172      217       
Fonte: Adaptado de Global Stability Report, IMF (2004 p.115). 

 Os fundos mútuos foram os que mais evoluíram em termos de crescimento 

de ativos administrados, como já fora ressaltado anteriormente, com 147% de 

aumento entre 1994 e 2001, seguido pelos fundos de pensão e pelas seguradoras 

com 62% e 42% de crescimento respectivamente no mesmo período.  Os fundos 

de pensão de alguns países constituem o maior grupo dentre os investidores 

institucionais, reflexo de que o sistema de captação de poupança privada é bem 

sucedido. São casos de Suíça, Países Baixos, Reino Unido e Estados Unidos.   

Na França, Alemanha, Itália e Japão as seguradoras são maioria entre os 

investidores institucionais.  
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3.2.4 Créditos de Fornecedores 

 Os créditos de fornecedores é um meio de financiamento interessante que 

se destina à aquisição de máquinas e equipamentos que não constituirão a parte 

da estrutura permanente do projeto, mas que é necessário durante a fase de 

construção. Os prazos dessa operação costumam ser entre 7 a 10 anos e por ser 

uma espécie de empréstimo bancário exige uma quantia que é comprometida 

sobre o montante não sacado. As operações que envolvem essa modalidade de 

empréstimo poderão diferir estando sujeita a participação dos países participante. 

Logo, as condições de crédito dependem da localização do projeto (FINNERTY, 

1998, p. 176). 

 

3.2.5 Assistência Governamental 

 São formados por duas categorias: os de apoio governamental, referente 

aos créditos à exportação e garantias de empréstimos e os de apoio 

supranacional, como por exemplo, empréstimos do Banco Mundial ou de qualquer 

banco regional de desenvolvimento. 

 Os financiamentos de crédito à exportação são feitos por agências criadas 

pelas nações desenvolvidas com intuito de promover a exportação de 

equipamentos que são fabricados nesses países. Um exemplo de agência de 

crédito à exportação é o Eximbank-Import Bank dos EUA, que formou um grupo 

de PF em meados da década de 90 e tornou-se uma das principais fontes de 

recursos dessa natureza. Os prazos e condições dessas operações de 

adiantamento de crédito à exportação são estabelecidos pelos “Acordos sobre 

Diretrizes para Créditos à Exportação Oficialmente Apoiados”, pertencente a 

OECD (Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento), embora 

sempre haja diferenças nas condições dependendo das características de cada 

projeto apresentado (FINNERTY, 1998, p.176-177).  

 Em 1995, as operações de crédito à exportação seguiam as seguintes 

condições: i) percentual máximo financiado de 75%; ii) taxa de juros de 7%; iii) 
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comissão de garantia de 1%; iv) prazo de resgate de cinco anos e v) amortização 

de dívida semestral (FINNERTY, 1998, p.177). 

 Os empréstimos do Banco Mundial estão divididos entre três instituições: o 

BIRD (Banco Interamericano de Desenvolvimento), a IFC (International Finance 

Corporation) e a MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) e de cada três 

projetos por ele financiado, dois incluem algum tipo de suporte para o 

desenvolvimento do setor privado. Além disso, muitos outros envolvem o 

financiamento público de investimentos em infra-estrutura (WORLD BANK, 1992). 

 Dentre essas três instituições a que merece nossa especial atenção é o 

BIRD. O BIRD é um organismo multilateral que exerce financiamentos de projetos 

privados em infra-estrutura na América Latina e Caribe desde meados da década 

de 90, além concessão de empréstimos diretos ao setor privado.  Em 1995, por 

exemplo, emprestou US$ 10 milhões para a Argentina para a reforma, 

modernização e ampliação do terminal portuário de Buenos Aires (IDB Projects, 

1995). Os empréstimos voltados para infra-estrutura geralmente são limitados a 

5% da carteira total de empréstimos do BID, além do que sua participação 

individual nos projetos não pode exceder 25% do custo total do projeto ou US$ 75 

milhões, o que for menor (FINNERTY, 1998, 181).  

 

3.2.6 Fontes Locais de Capital 

 As fontes de crédito local podem reduzir bastante os problemas que 

envolvem os riscos políticos, uma vez que qualquer problema que afete a 

lucratividade do projeto afetará os investidores e os credores locais. Os mercados 

de capitais nos países desenvolvidos são opções atraentes de financiamento. Já 

nos mercados emergentes isso se mostra menos desejável, uma vez que a oferta 

de recursos no longo prazo é limitada, e os resgates são de curto prazo. 

 Conforme Finnerty (1998, p.181), em meados de 1995 países como Brasil, 

Equador, índia, Malásia, Indonésia, México, Coréia do Sul, Tailândia e Trinidade-

Tobago possuíam mercados aptos a operar com dívida corporativa, entretanto, os 

prazos de resgate eram muito pequenos. No Brasil, cujo mercado consistia 

basicamente em bônus de empresas de leasing, os prazos máximos eram de 18 
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meses. No México, o prazo mais longo era de 7 anos, embora mais da metade 

tinha prazo que não passava de um ano. A Coréia do Sul apresentava o mercado 

mais amplo dentre os países citados, porém seus prazos não poderiam passar de 

cinco anos. A exceção que se viu foi Trinidade-Tobago, cujo mercado era possível 

encontrar prazos de até 25 anos para bônus do governo e 15 anos para bônus 

corporativo. 

3.3. A Estrutura Legal e o Modelo BOT 

A base contratual de uma operação de PF é indispensável para o sucesso 

dessas operações. Gremaud e Toneto (2002, p. 121) enumeram os seguintes 

tipos possíveis de contratos: leasing; os modelos BOT e suas variantes; 

propriedade privada e prestação de serviços pelo setor privado e concessionárias 

públicas, sendo que os modelos BOT são os que mais se adequam as operações 

de PF. O conceito dos modelos BOT (Build, Operate and Trasfer) é proveniente 

do PF e surgiu na Turquia em 1984. Originalmente tratou-se de um arranjo legal 

voltado para países em desenvolvimento, cujos projetos de infra-estruturas 

exigiam algum tipo de garantia pública, que não fosse o aval do Tesouro, devido 

aos grandes riscos a que estes projetos estavam expostos. Com o passar dos 

anos, a partir da década de 1990, o conceito de PF e modelos BOT se expandiu. 

Para Ferreira (1995, p.186) dois são os motivos para isso: o desenvolvimento do 

mercado de capitais nos países em desenvolvimento a partir da década de 90 e o 

avanço das parcerias de infra-estrutura entre os setores privado e público.  

Os modelos BOT são atraentes aos governos locais por causa da 

possibilidade da transferência temporária da propriedade, sendo que o governo 

local e as empresas envolvidas celebram um contrato onde o Estado transfere 

transitoriamente o item de infra-estrutura a ser explorado pelas empresas 

signatárias desse acordo, por um determinado período, fixo por contrato. Depois 

desse período, a propriedade é devolvida ao Estado (FINNERTY, 1998, p.191).  
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Figura 3.2 – Esquema de um modelo BOT básico 

Fonte: Attinasi e Brugnoli (2001, p. 131). 

O modelo BOT pode assumir as seguintes configurações: BOT (Built, 

Operate, Transfer), BOO (Built, Operate, Owner) ou BOLT (Built, Operate, 

Leasing, Transfer). Na forma BOT o Estado transfere temporariamente o bem 

público para o setor privado que providencia melhorias de infra-estrutura e o 

explora conforme por um tempo determinado em contrato devolvendo-o ao 

Estado após isso. Um exemplo é o caso da concessão de tratamento de água e 

esgoto de Ribeirão Preto, como veremos no próximo capítulo. Já a forma BOO, o 

setor privado inicialmente explora o bem público, faz as melhorias necessárias e 

posteriormente assume sua propriedade comprando-o do Estado. A forma BOLT 

é quando uma empresa privada arrenda por determinado período um bem público 

e o explora compartilhando as receitas com o Estado por um determinado 

período. A grande vantagem deste tipo de configuração é a divisão de riscos entre 

o setor privado e o setor público em caso de o projeto não dar lucro.  

É possível verificar os benefícios do modelo BOT através de algumas 

experiências internacionais (BARAT, 1998, p.158-159). Países como Itália, 

França, Inglaterra, Canadá e EUA têm se utilizado dessas operações para o 

financiamento de rodovias, ferrovias e também de infra-estrutura urbana. Nessas 

experiências envolvendo o setor privado com o setor público nota-se que houve 

benfeitorias promovidas pelos investidores privados que se aproveitaram das 

oportunidades de massificar seus ganhos através da comercialização dos 
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espaços imobiliários que foram cedidos pelo setor público. E é através dessas 

parcerias, onde o ganho é mútuo, que as experiências internacionais galgaram. 

Também foram selecionados outros seis casos de operações envolvendo o 

modelo BOT, só que para o setor de saneamento básico e que servem de 

parâmetros para o caso da Concessão Parcial do Tratamento de Esgoto de 

Ribeirão Preto no próximo capítulo. 

3.4. Avaliação da Experiência Internacional 

Na Itália, a parceria entre o setor privado e o setor público ocorreu na 

cidade de Milão.  Uma empresa chamada Ferrovie Nord-Milano (FNM), de capital 

misto, sendo 55% do setor público, comanda todas as operações envolvendo os 

transportes urbanos (ferroviário, rodoviário, fluvial, além de TV a cabo). Em troca, 

ela escolheu alguns locais com potencial imobiliário indiscutível para exploração e 

comercialização do espaço (BARAT, 1998, p. 158). 

Em Londres, na Inglaterra, também há um outro exemplo envolvendo o 

modelo BOT. A empresa London Regional Transport (LRT) efetua um tipo de 

operação chamado de property business from development and sales of assets 

que consiste na venda de antigos terrenos da LRT para a criação de centros 

comerciais  e financeiros próximos de estações de metrôs. Em troca, o setor 

privado absorve parte dos custos de construção das estações de metrô. Essa 

atividade vem crescendo ao longo do tempo, sendo que em 1980, a renda 

proveniente dessas operações foi abaixo de dois milhões de libras esterlinas e no 

começo da década de 90 alcançaram algo em torno de 72 milhões. Sinal de que 

as parcerias entre o setor público e privado vêm ganhando cada vez mais espaço 

dentre os países (BARAT, 1998, p. 159). 

Na França esse tipo de operação decolou na década de 80, com o aluguel 

de terrenos de terminais aeroportuários ao setor privado para a construção de 

hotéis e centros comerciais com a condição de que sejam feitas melhorias nesses 

locais e depois de um tempo, previsto em contrato, esses terrenos voltam ao setor 

público. Outro exemplo foi o da Societé Nationale des Chemins de Fer (SNCF) na 

área de transportes em Paris. Algumas áreas que foram desapropriadas por 
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causa do avanço da malha ferroviária foram vendidas a SNCF que através de 

uma lei vigente desde 1983 permite a reurbanização dessas áreas 

desapropriadas por empresas de sociedade de economia mista. O que a SNCF 

fez foi uma concorrência com potenciais investidores do ramo imobiliário para a 

construção das edificações e a compra destas áreas a preços de mercado. Como 

resultado, houve uma melhoria na infra-estrutura de serviços públicos nesses 

terrenos da SNCF (BARAT, 1998, p. 159).  

No Canadá, especificamente em Montreal e Toronto está havendo os 

chamados urban renewal, que são projetos de reurbanização através de 

desapropriações envolvendo os grandes incorporadores imobiliários. Ainda em 

Montreal há também as chamadas joint development, operações que envolvem 

tanto o setor público como o setor privado no setor de transportes. Também nos 

EUA, esse tipo de operação é muito visto também principalmente nas cidades de 

São Francisco, Washington, San Diego e Los Angeles, também no setor de 

transportes (BARAT, 1998, p. 158-159). 

 

3.5 Tipos de contrato 

Depois de escolhida a melhor configuração de parceria entre o setor 

privado e o público, que é o passo inicial de uma operação de PF, é necessário 

ficar atento quanto às formas contratuais durante a execução dela. Em relação 

aos tipos de contrato, Finnerty (1998, p.56-62), Gremaud e Toneto (2002, p. 19-

20) e Ferreira (1995, p.188-189) apontam como principais tipos os contratos de 

construção, de fornecimento, de abastecimento, de operação e manutenção, de 

acionistas, financeiros e o chamado trustee. 

 

(1) Contratos de construção: o principal objetivo é preservar o patrocinador de 

possíveis riscos que podem ocorrer numa determinada obra, sempre tendo como 

objetivo responsabilizar a construtora no caso de ocorrência de algum problema 

ocorrer nas obras. Eventos como atrasos na finalização da obra (coberto por 

seguro ou não), mudanças de leis ou eventos de força maior, etc. possuem um 

tipo de contrato especifico justamente para minimizar o risco de uma eventual 
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ocorrência. Geralmente são itens obrigatórios nestes contratos, que são feitos por 

empreitada, o preço do objeto de construção, prazos para a entrega e detalhes 

específicos da obra.  

Há várias situações que podem incorrer em ônus para o patrocinador e que 

podem ser mitigadas de acordo com a criação de cláusulas especificas para cada 

tipo de evento, conforme a tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Disposições de um contrato de construção 

Eventos Arranjos
atrasos na obra indenização para compensar os custos

problemas técnicos indenização por falha no desempenho
qualidade dos materiais cláusula de obrigatoriedade na reposição dos materiais

pagamento conforme metas previstas em contrato
eventos de força maior inclusão de seguradoras

Principais disposições previstas em um contrato de construção

 
Fonte: Finnerty, citado em Rampazo (1998, p. 39-40) - Elaboração própria. 

 Em casos em que ocorra atraso na obra, a adoção de indenizações que 

cubram os custos excessivos (cost overrun) que seriam gerados é um excelente 

arranjo mitigador. Desta forma, a construtora ficaria com a responsabilidade de 

entregar a obra no prazo correto sem nenhum prejuízo ao patrocinador. Para o 

caso de haver problemas técnicos no projeto, o mais indicado é a criação de 

instrumentos que garantam uma compensação em casos de problemas de 

desempenho, uma vez que isso acarretará em dificuldades no funcionamento do 

projeto e conseqüentemente prejuízos financeiros ao patrocinador (BONOMI; 

MALVESSI, 2002, p.72). 

 Quanto à qualidade dos materiais, a criação de clausulas de 

obrigatoriedade de reposição dos materiais caso estes apresentem problemas 

resolveria esse tipo de infortúnio ao patrocinador do projeto. Já no que tange o 

pagamento, é bem-vindo nesse tipo de projeto a criação de um mecanismo que 

compatibilize os pagamentos de acordo com os recursos garantidos pelos 

financiadores e que os vincule ao cumprimento de metas que estejam previstas 

no contrato. Em alguns casos pode haver a retenção das parcelas de cada 

pagamento para assegurar a pontualidade da obra, que pode ser substituído por 

uma carta de crédito da obra. Dessa forma evita-se problemas com relação a isso 
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e as metas são cumpridas na sua integralidade. Um outro dispositivo muito usual 

nesses contratos de construção são garantias de que a construtora ressarcirá os 

prejuízos decorrentes de suas falhas, ou seja, a empresa responsável pela obra 

concede seu aval aos patrocinadores sinalizando que caso ocorra algum atraso 

no cronograma de obras ela se responsabilizará pelos prejuízos. 

Na ocorrência de eventos de força maior (catástrofes naturais; guerras; 

revoluções, etc) a contratação de seguros é exigência dos credores para sua 

proteção. Esses motivos devem ser bastante limitados no contrato e bem 

especificados de modo a se evitar pendências judiciárias. A inclusão de seguros é 

importante na medida em que sustenta a viabilidade econômica do projeto e 

também quando a capacidade de pagamento das partes envolvidas em pagar a 

dívida for frágil (FINNERTY, 1998, p.47). 

 

(2) Contratos de fornecimento: esse tipo de contrato é interessante no caso de 

haver apenas um comprador, um vez que pode-se estipular uma quantidade 

ótima a ser adquirida por essa empresa garantindo a receita do projeto. Essa 

negociação é geralmente do tipo “take or pay”, cuja principal finalidade é de 

garantir o total pagamento por parte do comprador da matéria-prima ou dos 

serviços independentemente de recebê-los ou não. No setor de energia isso é 

muito usado, no caso de haver empresa pública de distribuição de energia 

envolvida na negociação. Para Ferreira (1995, p.189), isso extingue a ocorrência 

de risco de mercado, pois o poder público apresenta garantias para não haver o 

calote da empresa de distribuição de energia se comprometendo a compra de 

uma quantidade mínima. 

 No contrato de compra deve ser especificada a sua duração, que deve ser, 

em geral, ao longo do período de duração da concessão, senão que este prazo 

deve ser superior ao necessário para a quitação do financiamento. Este contrato 

deve entrar em vigência tão logo a empresa entre em operação. Deve-se definir 

as multas decorrentes de inadimplência ou atraso no pagamento por parte do 

comprador e as multas em caso de não fornecimento pelo vendedor. Os períodos 

e as regras de ajuste devem ser estipulados no contrato, sendo de interesse para 
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o vendedor a introdução de uma cláusula referente à possibilidade de se repassar 

aumentos de custos para o preço. E deve contar com os motivos de força maior 

que possam justificar ou não a compra ou o não fornecimento. O contrato deve 

considerar todos os fatos possíveis que possam levar a uma interrupção na 

compra e precaver-se deste fato, por exemplo, exigindo uma carta de crédito do 

comprador ou a possibilidade de ressarcimento em volume suficiente para efetuar 

o pagamento da dívida. Outro ponto importante é que qualquer interrupção do 

fornecimento, para manutenção, por exemplo, deve ser acordada com o 

comprador (FINNERTY, 1998, p.56-60). 

 

(3) Contratos de abastecimento: geralmente são do tipo “supply or pay”20 com o 

intuito de promover o abastecimento da matéria-prima indispensável para o bom 

andamento do projeto. As principais disposições desse tipo de contrato é a 

estipulação da quantidade e qualidade da matéria prima a ser designada para o 

projeto bem como o preço a ser pago por ela e normas de reajuste. Estas normas 

de reajuste devem ser compatíveis com as regras de reajustes sobre os preços 

de venda. Como todos os demais contratos devem ser impostas salvaguardas no 

sentido de transferir o risco ao fornecedor caso este não cumpra com o contrato e 

sacrifique o fluxo de caixa do projeto (FINNERTY, 1998, p.60). 

 Percebe-se que dependendo da forma como sejam feitos os contratos (1) e 

(2) elimina-se o risco de mercado do projeto. Pelo contrato (3) se fixa as 

condições de alteração nos custos variáveis e garante-se a disponibilidade 

necessária dos insumos para garantira a oferta estipulada nos contratos de 

venda. Sendo que este último elimina o risco de produzir e não ter para quem 

vender, ou de quedas no preço do produto. Com isso, garante-se contratualmente 

a rentabilidade do projeto, pelo lado do mercado, isto é, na ausência de 

problemas operacionais. 

 

                                                 
20 Contratos supply-or-pay são aqueles em que a matéria-prima deve ser obrigatoriamente entregue conforme 
reza o contrato, senão o fornecedor é obrigado a realizar pagamentos para cobrir a dívida. 
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(4) Contratos de Operação e Manutenção: é um contrato firmado entre a 

personalidade jurídica do projeto – SPC e a operadora do projeto. Através dele 

são convencionadas políticas de desempenho que servirão para avaliar a conduta 

da operadora quanto à gestão do projeto bem como sua manutenção. Estipula-se, 

por exemplo, que a operadora deve garantir o cumprimento do contrato de 

compra (fornecimento) e deve honrar o orçamento anual aprovado pelo titular. 

Devem-se atribuir responsabilidades de desempenho ao operador que deve sofre 

sanções decorrentes de prejuízos devido ao mau desempenho. Muitas vezes 

exigem-se uma cobertura de seguros por parte dos operadores por perdas 

potenciais decorrentes de problemas na manutenção ou referentes à 

produtividade (WORLD BANK, 1997, p.24). 

 

(5) Contratos de acionistas e contratos financeiros: o contrato de acionista é 

necessário para ajustar a SPC às regras das sociedades por ações (S.A.), 

habilitando-a para fazer todas as operações que uma empresa que opera desta 

forma faz normalmente. No caso da SPC seriam emissões de títulos e colocação 

das ações como fiança para quitação de seus financiamentos, etc. Já os contratos 

financeiros têm como objetivo manter o comprometimento da estrutura de capital 

com ordem de recebimento das dívidas (sênior, subordinada, etc.), a forma de 

suas remunerações, além de vincular a participação dos acionistas ao capital 

integralizado na SPC. Para não haver problemas com os contratos financeiros, a 

SPC tem a opção de firmar um outro contrato com uma instituição financeira que 

administre os recursos dos financiadores ligados ao projeto, chamado também de 

trustee (GREMAUD; TONETO, 2002, p.123-124). 

Além destes contratos, Ferreira (1995, p.189) também aponta o uso de 

garantias públicas por parte do governo anfitrião como forma de ação anti-riscos, 

principalmente os de âmbito cambial. O governo pode atuar junto aos 

patrocinadores como forma de minimizar o risco cambial sob várias formas. No 

setor de energia, por exemplo, num contexto onde haja problemas de 

indisponibilidade ou inconversibilidade de moeda estrangeira, o governo anfitrião 

pode assumir a dívida e garantir ao patrocinador o retorno do capital se sua 
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capacidade financeira for robusta. Há outras situações em que o governo pode 

intervir em favor da viabilidade do projeto, como por exemplo, no setor de energia 

quando há default do comprador de energia. Da mesma forma que no caso 

anterior, o governo pode assumir a dívida e garantir o retorno do capital para o 

acionista. Também pode haver socorro público quando ocorrer piora do risco-país 

ou atraso nas obras por conta de eventos de força maior. 

Com relação aos riscos financeiros, a maneira mais adequada de se 

mitigar esses riscos é a utilização de instrumentos de hedging21 – os chamados 

derivativos22. Esses instrumentos têm como principal meta compensar o investidor 

de perdas que possam vir a ocorrer decorrente de sua exposição no mercado 

financeiro. Para Borges e Faria (2002, p.262), os instrumentos de hedging 

“permitem oportunidades para reduzir, sobretudo, os riscos relacionados aos 

custos financeiros (funding costs)”. Em outras palavras, quando houver oscilações 

de taxas de juros, câmbio, de preços esses instrumentos servirão para dar maior 

segurança aos investidores. 

De forma geral, o PF funciona com alguém que cria uma idéia e vai 

procurar reunir os fundos necessários à sua concretização. E pode, ou não, 

coincidir com os outros elementos. Os promotores (ou sponsors) são os 

acionistas do projeto e os últimos a receber em caso de insucesso. Os credores 

(bancos financiadores, mercado de capitais e bancos multilaterais) injetam capital 

no projeto e o pagamento do empréstimo só será efetuado a partir dos fluxos de 

caixa gerados ou dos ativos diretamente afetos ao projeto. Mesmo que este não 

seja bem sucedido e não haja fundos suficientes para pagar a dívida, eles não 

poderão reclamar perante as empresas promotoras. Por vezes, projetos deste tipo 

recorrem ao leasing. Neste caso, os locadores (ou lessors), proprietários de 

instalações ou equipamentos alugam-nos, tendo como garantia o projeto e os 

fluxos de caixa que dele se esperam. 

                                                 
21 São exemplos de derivativos os contratos a termo, as opções, contratos futuros, swap e cap/floor. Para 
maiores detalhes, ver Finnerty (1998). 
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3.6 Avaliação da Experiência Internacional em Saneamento Básico 

 Além das experiências internacionais de países como Canadá, França, 

Inglaterra e EUA, discutiremos nesta seção experiências internacionais no âmbito 

do saneamento básico. Em países com limitados recursos financeiros para 

investimentos e com necessidades urgentes nesses serviços os contratos BOT 

podem ser uma eficiente maneira de atrair o capital privado para investir nesse 

segmento. Nesses países, a oferta de fornecimento de água e tratamento de 

esgoto não consegue acompanhar a demanda por estes serviços, logo é 

necessário aumentar a capacidade. Além disso, a distribuição de água e coleta de 

serviços, costuma funcionar adequadamente, e a política tarifária pode 

compensar os custos, ou podem ser elevadas para permitir a compensação. 

Através dessas condições, o setor privado é atraído a realizar investimentos no 

setor de saneamento básico para fornecer a nova capacidade necessária para 

saciar a demanda por esses serviços, construindo e operando novas estações de 

compra de água ou estações de tratamento de esgoto (HAARMEYER;MODY, 

1998, p.5). 

 Vários países têm se aproveitado do modelo BOT para expandir suas 

redes de serviços nesse setor. Os países emergentes da Ásia, tais como China, 

Malásia, Tailândia e Filipinas têm criado várias concessões no âmbito BOT como 

um caminho de estimular os investimentos em infra-estrutura de saneamento 

básico sem depender de gastos públicos. Na China, em que apenas 24% da 

população tem acesso aos serviços de saneamento básico, o financiamento dos 

investimentos através do setor privado será provavelmente muito importante num 

futuro muito próximo. São exemplos de projetos BOT na China a construção de 

uma estação de tratamento de esgoto em Chengdu, província de Sichuan com 

capacidade de 400 toneladas por dia. O contrato foi feito com o consórcio francês 

Veolia Enviroment em cooperação com a japonesa Marubeni Corporation com 

investimentos da ordem de US$ 100 milhões e com cujos contratos eram de 15 

anos mais 30 meses de construção. Depois do período de concessão a estação 

de tratamento retornará para a cidade de Chengdu. Também na China, na cidade 

de Beijing, a U.S. Golden State Holding Group ganhou um contrato para construir 
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uma planta de estação de tratamento de detritos, com capacidade para tratar 100 

toneladas por dia (BAUMERT; BLOODGOOD, 2004, p. 16-17). 

 No Vietnã, cujo índice de acesso a água potável é de apenas 43% da 

população e somente 21% dela recebe os serviços de saneamento básico, o 

governo estimou que serão necessários investimentos da ordem de US$ 150 

milhões anuais para encontrar companhias de água durante o período de 1999-

2020 sendo que somente em 1999, o governo sozinho investiu US$ 21 milhões. 

Financiamento adicional é esperado proveniente de parcerias com o setor privado, 

com o governo vietnamita concentrando o programa de projetos BOT inicialmente 

na oferta de água (BAUMERT; BLOODGOOD, 2004, p. 17). 

. Países que possuem um estoque de infra-estrutura moderado ou amplo 

podem usar os projetos BOT em determinadas circunstâncias. Esse é o caso da 

Tailândia, por exemplo. Em 2000 haviam cinco projetos separados em duas 

modalidades BOO ou BOT em desenvolvimento naquele país sendo todos eles 

localizados nos arredores de Bangcoc. Embora mais de 80% da população da 

capital tailandesa tenha acesso à água e aos serviços de saneamento, na região 

metropolitana esse percentual é de apenas 40%. No Chile, a maioria da população 

é coberta pela infra-estrutura de oferta de água, mas o acesso ao tratamento de 

detritos é muito limitado ainda, mas alguns acordos BOT tem sido concluídos 

nesse setor (BAUMERT;BLOODGOOD, 2004, p. 17). 

 A tabela abaixo contempla algumas experiências do setor de saneamento 

básico que utilizaram o PF. Além disso, dentre esses casos analisados apenas o 

projeto BOT em Johor, Malásia foi financiado na modalidade non-recourse. Os 

demais projetos foram financiados na base limited-recourse, onde os recursos 

foram fornecidos através de pagamento de garantias por parte dos envolvidos no 

projeto e também pela participação do governo local como entidade no projeto 

BOT ou BOO. 
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Tabela 3.5: Funding de Projetos de Saneamento Básico 
Projeto Custo do Projeto % CT/CP* Rating do País Fonte e Prazo da Dívida

Izmit, Turquia US$ 800 milhões 85/15 B empréstimos de agências de crédito a exportação, com prazo de 
BOT (1995) 13 anos; empréstimos do tipo MITI , com 7 anos de prazo e 

empréstimos de bancos comerciais  com 7 anos de prazo 

Chihuahua, México US$ 17 milhões 53/15/32 BB empréstimos de bancos comerciais com prazo de 8,5 anos 
BOT (1994) CT/CP/subsídio do tipo limited recourse  para o Banobras

CT em US$

Johor, Malasia US$ 284 milhões 50/50 A+ empréstimos de project finance com 10 anos de prazo 
BOT (1992) proveniente do Public Bank BHD do tipo non-recourse

Sidney, Australia
BOO (1993) AS$ 230 milhões 80/20 AAA empréstimos comerciais com prazo de 15 anos com apoio

 do governo estadual através da empresa Sidney Water Corporation  
Fonte: Haarmeyer e Mody (1998, p.13) 

* Relação CT/CP (Capital de Terceiros versus Capital Próprio) 

 Em Chihauhua, México, por exemplo, o Banobras, um banco de 

desenvolvimento local, forneceu um suporte de crédito para o governo local que 

atuou como uma entidade nesse projeto. Em Izmit, Turquia o governo local 

efetuou acordos de compra de água com apoio da instância federal turca. Em 

Sidney, Austrália o governo estadual foi o avalista das garantias oferecidas pela 

Sidney Water Corporation, empresa de água e esgoto da cidade. Esse projeto 

contou com um rating AAA designado pela agência de risco Standard & Poor´s. 

(HAARMEYER; MODY, 1998, p.5). 

 Com relação às fontes de empréstimo, tem se observado que os principais 

emprestadores aos países com crédito soberano com baixo rating tem, sido as 

agências multilaterais e as agências de financiamento de crédito a exportação. 

Esses organismos são os que oferecem as melhores condições para a obtenção 

de recursos de longo prazo a taxas atrativas. Porém, podem ocorrer exceções 

como é o caso de Chihuahua, no qual o Chase Manhattan Bank, banco comercial, 

concedeu empréstimo de US$ 9 milhões para o BOT da cidade, e essa entrada de 

recursos se deu através de subsídio e suporte de crédito proveniente do Banobras 

e não de financiamento bilateral ou multilateral (HAARMEYER; MODY, 1998, p.3). 

 Já em países cujo risco soberano é baixíssimo, ou seja, eles detêm uma 

boa ou ótima avaliação de rating, os projetos BOT tem sido financiados por 

empréstimos de bancos comerciais. Os projetos BOT de Johor, Malásia e de 

Sidney, Austrália, foram financiados por empréstimos comerciais, principalmente 
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por fontes locais de recursos, sendo que o primeiro foi integralmente financiado 

por emprestadores domésticos e o segundo se utilizou tanto de fontes locais como 

de fontes internacionais. Duas características marcaram fortemente esses dois 

projetos: um mercado de capitais local altamente desenvolvido e taxas de juros 

baixas (HAARMEYER; MODY, 1998, p.3). 

 Na outra ponta da estrutura de capital, quem tem fornecido o capital para 

esses projetos BOT de saneamento básico em larga escala tem sido as empresas 

de água e saneamento que têm patrocinado e desenvolvido projetos nesse setor. 

Embora o número de empresas grandes de água seja pequeno, com predomínio 

das companhias francesas, inglesas e galesas, as barreiras a entradas no setor de 

projetos BOT em saneamento básico são poucas, o que tem sido permitido a 

participação de outras empresas ligadas a outros segmentos nos investimentos. 

Por exemplo, as grandes empresas de engenharia e construção tem começado a 

participar no setor em países como o México e a Malásia, além de empresas 

ligadas a distribuição de energia que estão procurando oportunidades rentáveis 

para investir seus recursos (HAARMEYER; MODY, 1998, p.11). 

 Haarmeyer e Mody (1998, p.13) demonstraram ainda de que forma os 

investidores e os patrocinadores de projetos BOT se preocuparam em minimizar 

os efeitos causados por riscos de mercado. A tabela abaixo mostra as medidas 

tomadas em cinco projetos BOT de quatro países diferentes: Malásia, México, 

Austrália e Turquia. 

Tabela 3.6: Mecanismos usados para mitigar os riscos de mercado 

Projeto
Risco de mercado 
enfrentado pelo operado 
privado

Mecanismos de Mitigação

Izmit, Turquia Governo da Turquia - 
Tratamento de Água (BOT) garantidor do pagamento

Chihuahua e Puerto Vallarta, México Contratos "take or pay" com 
Tratamento de Água (BOT) serviço da dívida 

Sidney, Australia Governo Estadual através da
Tratamento de Água (BOT) Sidney W ater Corporation -

Johor, Malasia Participação maciça no crédito 
Tratamento de Água (BOT) da autarquia municipal de água

Fluxo de caixa prontamente disponível
Tarifa two-part

Risco de pagamento

Mecanismos usados para mitigar os riscos de mercado

Risco de pagamento

Risco de pagamento

Risco de pagamento

 
Fonte: Haarmeyer e Mody (1998, p.9) 
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3.6.1 Tipos de Contratos no Setor de Saneamento Básico 

São várias as formas contratuais que regem o setor de saneamento básico. 

A tabela abaixo (Tabela 3.7) nos mostra quatro tipos de contratos: o leasing, o 

modelo BOT, que é o foco deste trabalho, a concessão total e o arrendamento 

para o setor privado.  

Dentre essas vamos discutir os arranjos contratuais de um projeto do tipo 

BOT voltado para o setor de saneamento básico. Ele envolve geralmente muitos 

participantes e contratos, além de possuir muitos requisitos sobre os serviços a 

serem prestados. É através da análise detalhada desses requisitos que está a 

chave para o sucesso dos empreendimentos voltados para o financiamento dos 

investimentos em infra-estrutura, em especial o saneamento básico. Dentre esses 

requisitos há quatro que merecem ser analisados dentre todos os demais: as 

obrigações do operador do BOT, as obrigações do concessor, os acordos 

envolvendo a questão tarifária e a relação setor público e empresa privada na 

operação BOT.  

Tabela 3.7: Alocação de Riscos e Responsabilidade em acordos contratuais alternativos 

Alocação das 
Responsabilidades

Arrendamento para 
o setor privado

Contratos de 
Leasing

Concessão 
BOO/BOT

Concessão 
Total

Proprietário Setor Público Setor Público Setor Público Setor Privado

Investimento Setor Público Setor Público Setor Privado Setor Privado

Operação Setor Privado Setor Privado Setor Privado Setor Privado

Cobrança de tarifa Setor Público/Setor 
Privado Setor Privado

Setor Público/Setor 
Privado Setor Privado

Casos Recentes Porto Rico Guinea Johor, Malasia Macao
(água e esgoto) (água) (água) (água)
Cidade do México Norte e Sul da Sidney, Australia Buenos Aires,
(água e esgoto) Bohemia, Rep. (água) Argentina
Trinidad e Tobago Checa Izmit, Turquia (água e esgoto)
(água e esgoto) (água e esgoto) (água) Malasia 
Antalya, Turquia Gdansk, Polônia Chihuahua, México (esgoto)
(água e esgoto) (água) (tratamento de água) Limeira, Brasil
Cidade de Gaza Szeged, Hungria Puerto Vallarta, (água e esgoto)
(água e esgoto) (água e esgoto) México Côte d`Ivoire 
Indianapolis, EUA Cartagena, Colombia (tratamento de água) (água)
esgoto (água e esgoto)

Alocação de Riscos e responsabilidades em acordos contratuais alternativos

 
Fonte: Haarmeyer e Mody (1998, p.4) 
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 Antes apresentamos a seguir uma estrutura típica desse projeto que 

segundo o Banco Mundial é a ideal para ser seguida por todos os projetos nesse 

setor: 

 

 

 

 
Figura 3.3 – Esquema de um modelo BOT – Saneamento Básico 

Fonte: Banco Mundial (1997, p. 17). 

São exemplos de obrigações do operador do BOT aplicado ao saneamento 

básico a garantia de metas de qualidade, no tocante à água, descargas 

industriais, tratamento e disposição de esgotos; pressão; continuidade; cobertura; 

novas ligações; interrupção e reinicio dos serviços; condição dos bens; fugas e 

usos dos recursos de água; satisfazer regulamentos e regras de execução 

(relacionados com os assuntos citados); uso de tecnologia adequada para 

tratamento da água e dos esgotos; quantidade de água a ser fornecida; 

obrigações no caso de emergências (regras de aprovação, custo e desembolso); 

satisfazer e respeitar padrões de segurança e saúde e padrões operacionais 

adequados. Além disso, o concessor pode desejar, para efeito de controle do 

desempenho do operador do BOT, com relação aos requisitos citados assegurar 

o direito de acesso ao local e aos equipamentos; controles de supervisão para 

regulamentar os investimentos e os gastos de capital; aprovar subcontratação 

para financiamento, construção e operação e aprovar todas as substituições, 

cancelamentos e modificações de apólices de seguro e garantias (WORLD BANK, 

1997, p.19). 

As responsabilidades do concessor são quanto ao fornecimento de água 

em estado bruto e o uso de contratos de compra de água. É importante o 

financiador do projeto se atentar para alguns aspectos contratuais, como por 

exemplo, em que medida os contratos de compra de água podem garantir 
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rendimentos; quais são os participantes nesses contratos; fazer uma análise de 

crédito criteriosa das empresas compradoras de água a fim de se evitar 

problemas futuros com inadimplência; quais são os acordos sobre o fornecimento 

de água em estado bruto; se esse fornecimento é suficiente e garantido; além de 

testes de qualidade para saber se alterações da qualidade de água em bruto 

podem afetar os padrões de qualidade da água tratada, dentre outros (WORLD 

BANK, 1997, p.21). 

A questão tarifária é outro ponto que merece cuidado por parte dos 

financiadores dos projetos e que é um dos pontos de maior polêmica, pois é 

através dela ou dos aumentos que sobre ela incidirem que os custos serão 

compensados. Há vários problemas que devem ser discutidos com muita cautela 

na hora de se formular as regras tarifárias. O Banco Mundial (1997, p.22) apontou 

uma série de questões que podem gerar conflitos entre as partes envolvidas num 

projeto BOT, as quais destacamos algumas delas a seguir: 

- as regras para estabelecer o nível e a estrutura das tarifas são claras? 

- o concessionário tem liberdade para, dentro de limites especificados, modificar a 

estrutura das tarifas e a atribuição de custos aos consumidores? 

- quais são os procedimentos para aumentar as tarifas? 

- o operador é responsável pela cobrança de tarifas, taxa de ligação, pagamentos 

em atraso, multas e outras taxas e encargos? 

- como é que os impostos serão tratados na estrutura de custos? 

- quais são as situações em que o operador BOT poderá reajustar a tarifa? 

- caso haja variação cambial, a tarifa será reajustada? 

 Enfim, são vários aspectos de ordem econômica, financeira, jurídica e 

social nos quais os participantes de um projeto BOT precisam ficar atentos para 

não haver problemas durante a vigência da operação. A relação entre setor 

público e empresa privada precisa estar bem arquitetada em termos jurídicos para 

evitar surpresas indesejáveis. Esse é o principal ponto de um modelo BOT: o nível 

de comprometimento entre o setor público e o setor privado precisa estar 

equilibrado para a correta gestão dos riscos. Dessa forma é salutar saber se o 

acordo estabelece um equilíbrio justo na atribuição desses riscos às partes, uma 
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vez que contratos de longo prazo envolvem riscos. E esses riscos podem ser 

minimizados através de cláusulas contratuais e regulatórias. Com relação ao 

aparato regulatorio é necessário saber se há regras claras de regulação para o 

setor de saneamento básico no país, se há um regulador independente; se há 

limites discricionários do regulador, dentre outros. O restante dos riscos devem ser 

atribuídos a parte que melhor estiver preparada para lidar com eles.  

 Para compensar os riscos políticos na maioria dos países em 

desenvolvimento é exigido dos projetos retorno parecido ou bem maior do que 

aqueles obtidos nos países industriais desenvolvidos e próximos daqueles obtidos 

em outros setores de infra-estrutura. Conforme constatado por Hutton e Haller 

(2004) nos países em desenvolvimento, o retorno proporcionado por projetos de 

saneamento situa-se entre US$ 5 e US$ 28 para cada US$ 1 investido.   
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4. Estudo de Caso da Concessão Parcial do Tratamento de Esgoto em 

Ribeirão Preto 

4.1. Um panorama sobre o setor de saneamento básico no Brasil 

 A provisão dos serviços de água e esgoto tanto em países desenvolvidos 

como em paises em desenvolvimento é extremamente complexa. Conforme 

aponta Ferreira (1995, p. 213), os projetos de saneamento básico além de 

possuírem alto prazo de maturação e grandes taxas de inversão com relação à 

distribuição e tratamento podem provocar um grande impacto em termos de meio 

ambiente, culminando em custos excessivos para a sua preservação. Além disso, 

têm demandado maiores responsabilidades para os governos locais no que tange 

a sua organização, planejamento e gestão. 

 O arranjo institucional nesse setor de infra-estrutura é delicado e intricado 

uma vez que abrange os três níveis de governo (municipal, estadual e federal). 

Para o Banco Mundial o modelo correto de gestão dos serviços de água e esgoto 

deve estar centrado na figura de uma agência nacional que seria a responsável 

por definir o planejamento do setor. Haveria também uma agência regional que 

seria uma espécie de supervisora dos mercados locais e os municípios seriam os 

responsáveis pela gestão dos sistemas e arrecadação tarifária (FERREIRA, 1995, 

p. 214). 

 Com relação à participação privada, a literatura destaca dois modelos: o 

francês e o inglês. Na França, o saneamento básico é gerido através de leasing 

dos bens e equipamentos públicos ao setor privado, sendo o poder público 

responsável pelos investimentos. O segmento privado de saneamento básico é 

disputado e dominado por duas empresas, a Companie Genérale des Eaux e a 

Lyonnaise des Eaux, sendo que ambas estão presentes em outros países, 

inclusive no Brasil no município de Limeira. Já no caso do Reino Unido, a gestão 

se deu através de privatizações das empresas de saneamento básico. Cerca de 

dez empresas deixaram de ser estatais e viraram sociedades anônimas e abriram 

seus capitais na Bolsa de Londres. Foram definidos cronogramas de 

investimentos para essas empresas num montante de US$ 42,5 bilhões até o ano 
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de 2000 no tocante à recuperação da rede e para cumprir compromissos 

assumidos com as normas ambientais da União Européia. A exemplo das 

empresas francesas, algumas das empresas inglesas também possuem forte 

presença internacional (FERREIRA, 1995, p. 214-215). 

 No Brasil, historicamente eram os municípios que administravam o 

saneamento básico. Nos anos 60 os indicadores de saneamento básico eram 

insatisfatórios uma vez que menos de 50% da população tinha acesso ao 

abastecimento de água e somente 24% tinham acesso à rede de esgoto, porém 

não tratado. Além do mais, os orçamentos municipais e as tarifas praticadas não 

conseguiam suprir as necessidades de investimentos e o mais importante é que o 

desequilíbrio entre oferta e demanda de água prejudicava o desenvolvimento 

econômico-social do país (BARAT, 1998, p.140).  

 Diante desse panorama foi criado em 1971 o Plano Nacional de 

Saneamento – PLANASA, que teve por finalidade três objetivos que foram reduzir 

os custos operacionais do setor, eliminar o déficit que existia e capacitar 

tecnicamente o setor. A gestão se deu por meio das empresas estaduais de 

saneamento básico que recebiam as concessões dos municípios a fim de explorar 

os serviços de água e esgoto. No final dos anos 70 havia mais de três mil 

municípios vinculados ao PLANASA (BARAT, 1998, p. 140-141).  

 O modelo PLANASA tinha como mecanismo de financiamento os subsídios 

cruzados, nos quais as regiões mais lucrativas tinham que financiar as outras de 

menor rentabilidade, isso entre os Estados, sendo que os recursos para os 

projetos de saneamento eram divididos entre os Fundos de Água e Esgoto (FAE) 

e o Banco Nacional de Habitação (BNH), através do FGTS. Com o 

desmantelamento do modelo PLANASA em meados dos anos 80, ocorreu a 

desarticulação do arcabouço institucional do setor no Brasil e desde então 

algumas iniciativas surgiram. A promulgação da Lei 8987/95 que trata do regime 

de concessão e permissão e a Lei 9074/95 que estabelece as normas para esse 

regime, inclusive o saneamento básico (BARAT, 1998, p. 141). 

 Decorrente dessas leis surgiu um movimento de concessões privadas no 

país. Em 1994, houve uma; em 1995 foram cinco e a partir daí só se fez aumentar 
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sob as mais diversas modalidades (plena, parciais, etc). Segundo a ABCON 

(Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de 

Água e Esgoto), até 2004 havia no Brasil cerca de 63 concessões privadas no 

setor de saneamento básico abrangendo 69 municípios e aproximadamente sete 

milhões de pessoas. Os investimentos previstos para o setor de saneamento 

básico estão estimados em R$ 3,38 bilhões até o final dos contratos de 

concessão. Deste montante, R$ 1,10 milhão já foi empregado até dezembro de 

2004, ou seja, 32,7% do total previsto e é esperado para o próximo qüinqüênio 

(2005-2009) investimentos da ordem de R$ 591 milhões.  

Atualmente, há concessões privadas em oito Estados brasileiros, conforme 

a figura 4.1 abaixo. São eles Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, 

Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Só no 

Estado de São Paulo são exemplos de concessões parciais de água ou esgoto 

Limeira, Ribeirão Preto, Mauá, Jundiaí, Mauá, Marília, Cajamar, Birigui, Jaú, São 

Carlos e Ourinhos. A tabela 4.1 mostra alguns municípios de outros estados 

brasileiros onde há concessões privadas no setor de saneamento básico. 

  
Figura 4.1: Mapa de Concessões Privadas em Saneamento Básico no Brasil 

Fonte: ABCON (2005) 
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Tabela 4.1: Exemplos de Concessões Privadas em Saneamento Básico no Brasil. 

Manaus Águas do Amazonas DRMA - Suez Ambiental 1.294.560 plena 04/07/00 30
Campo Grande Água Guariroba Agbar, Cobel e Sanesul 759.978 plena 23/10/00 30

Paranaguá Águas de Paranaguá
Carioca, Developer, Castilho, Porto 

de Cima
128.975

sub-concessão 
plena

06/03/97 28

Araruama-Silva Jardim- 

Saquarema

Águas de Jutumaíba-Erco-

EIT-Queiroz Galvão-Trana
Developer, Cowan 137.163 plena 16/03/98 25

Búzios-Arraial do Cabo-Cabo Frio-
Iguaba Grande-São Pedro da 

Aldeia
Protagos EBAL, EPAL, Águas de Portugal 412.573 plena 13/07/98 25

Campo dos Goytacazes Águas do Paraíba
Developer, Carioca, Queiroz 

Galvão
350.000 plena 14/9/199 30

Guapimirim Fontes da Serra Emissão Engenharia 25.788 plena 05/05/01 30

Niterói Águas de Niterói
Developer, Cowan, Carioca, 

Queioz Galvão, Trana
465.000 plena 05/11/99 30

Petrópolis Águas do Imperador
Developer, Queiroz Galvão, 

Cowan, Trana
229.559

sub-concessão 
plena

01/01/98 30

Nova Friburgo CAENF Earth Tech, Tyco Group 144.000 plena 01/07/99 25

Araújos Sanarj 
Global Engenharia, Planex 

Consultoria
4.792 plena 01/11/02 30

Bom Sucesso
Águas de Bom Sucesso Global Engenharia, Planex 

Consultoria
16.312 plena 02/12/02 25

Paraguaçu Coságua
Global Engenharia, Planex 

Consultoria
16.349 plena 09/07/00 30

Cachoeiro de Itamirim
Águas de Cachoeiro - 

Citágua
Águia Branca, CEPEMAR 178.680 plena 15/07/98 30

Município Operadora Acionistas População Atendida Modalidade Inicio da Operação Prazos (Anos)

 
Fonte: ABCON (2005) 

 Tradicionalmente, os investimentos em saneamento básico eram feitos 

através de recursos públicos não-onerosos provenientes do orçamento federal, 

principalmente do Ministério da Saúde e do FGTS. Os bancos privados nunca 

participaram ativamente nas operações de crédito voltadas para o setor de 

saneamento. Isso é explicado pelo fato de as empresas tomadoras dos recursos 

terem sido pertencentes ao setor público e ao alto risco de crédito que a elas era 

associado. Pela tabela 4.2 é possível observar como os investimentos evoluíram 

de 1995 a 2002.  

Tabela 4.2: Gasto federal com Saneamento por órgão – 1995/2002 

Órgão 1.995   1.996   1.997   1.998     1.999   2.000   2.001     2.002   
Sepurb/Sedu 55,6     920,3   892,1   573,0     281,5   225,3   294,6     97,4     
Saúde 143,9   118,5   300,2   465,9     557,9   338,0   1.736,7  655,3   
Meio Ambiente -      9,6       -      349,5     -      35,0     199,8     54,1     
Integração -      -      -      -        -      73,3     163,9     30,5     
FGTS 345,5   329,3   936,8   1.759,9  836,0   422,2   166,5     146,6    

Fonte: SIAFI-SOFI e GSF-IPEA/DIPOS. 

 A partir de 2003 esse panorama mudou com a criação da Resolução CMN 

nº 3.153/2003. Através dela, o volume de crédito destinado a operações 
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envolvendo obras de saneamento básico foi ampliado em até R$ 2,9 bilhões. 

Esses recursos só podem ser captados por projetos, desde que sejam 

economicamente viáveis, diretamente do sistema financeiro nacional por meio dos 

bancos privados. Deve-se destacar que esses recursos são de longo prazo.  

 Com a recente tendência das concessões privadas nos municípios e a 

criação das normas prudenciais de limites de financiamento ao setor público tem 

havido estímulos para uma maior participação do setor bancário privado no setor. 

A tabela 4.3 mostra os principais ofertantes de crédito de 2004, com destaque 

para os bancos privados que vem entrando firmemente no setor, apesar de a CEF 

e o BNDES serem os maiores atuantes ainda. Nesse ano somente o Unibanco foi 

ofertante do setor privado, mas com um volume de recursos expressivos, da 

ordem de R$ 256 milhões. Outros bancos como Bradesco e Itaú-BBA também 

entraram aplicando recursos do FGTS nesse mercado nos anos anteriores. O que 

se constata é que a participação do setor privado no setor de saneamento tem 

aumentado constantemente, passando de R$ 40 milhões aplicados em 2002 para 

R$ 256 milhões em 2004. 

Tabela 4.3: Recursos para saneamento básico por instituição financeira 

Modalidade Banrisul BDMG BNDES CEF Unibanco
Abastecimento de água 238      14.392   629.686     97.814     
Desenvolvimento institucional 46.068       61.387     
Esgotamento Sanitário 11.720   7.220   115.989 729.191     97.590     
Resíduos sólidos 449      3.743     5.214         
Mais de uma modalidade 12.137 341.793 125.393     
Total 11.720   20.044 475.917 1.535.552  256.791    
Fonte: Secretaria Nacional de Saneamento Básico 

4.2 Origens do saneamento básico em Ribeirão Preto 

 O setor de saneamento básico de Ribeirão Preto surgiu no começo do 

século XX em 1903 através da criação de uma empresa privada – Empresa de 

Água e Esgoto de Ribeirão Preto S.A. Essa empresa administrou os serviços de 

água e esgoto do município por pouco mais que cinco décadas, sendo que em 

1955 a Prefeitura resolveu assumir a gestão deles. Em 1960, através da Lei nº. 

968 foi criado o DAET (Departamento de Águas, Esgoto e Telefonia) que catorze 
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anos mais tarde, em 1974, pela lei nº. 2896 deu lugar a duas novas autarquias: o 

DAERP (Departamento de Águas e Esgoto de Ribeirão Preto) e a CETERP 

(Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto). Ao DAERP foi dada a incumbência de 

administrar os serviços de água e esgoto e desde então vem mantendo esses 

serviços. Um dos maiores problemas nesse setor que afetava o município de 

Ribeirão Preto até meados de 2000 era o despejo de 98% do esgoto doméstico 

(30 toneladas por dia) diretamente no Rio Pardo sem nenhum tipo de tratamento 

(GREMAUD ; TONETO, 2001, p.7). 

 No entanto, as possibilidades de o governo municipal realizar investimentos 

nesse sentido eram praticamente nulas, uma vez que o diagnóstico era de penúria 

financeira nas contas da Prefeitura, com déficit projetado da magnitude de 10% 

em relação ao orçamento, e com dificuldades de se obter receitas extras. Parte 

deste déficit encontrava-se justamente no DAERP. A explicação disso se deveu a 

três fatores. Em primeiro lugar deve-se destacar a mudança do DAERP nos 

últimos anos, de responsável pelo abastecimento de água e coleta de esgoto, a 

autarquia transformou-se no gestor do saneamento básico no município em suas 

diferentes dimensões. Além da água e do esgoto, atividades como limpeza 

pública, coleta de lixo, varrição de ruas, coleta de lixo seletivo e lixo hospitalar, 

administração do aterro sanitário passaram a ser de responsabilidade do DAERP. 

Decorrente desse novo papel foi ocorrendo no período recente uma grande 

ampliação das despesas do DAERP, sem que se tivesse criado fontes de receitas 

especificas e adequadas para suas novas atribuições. Assim, se por um lado as 

despesas cresceram a elevadas taxas, as receitas se mantiveram praticamente 

inalteradas, levando ao aparecimento de déficits recorrentes no DAERP. Um 

segundo aspecto importante para explicar a deterioração do fluxo de caixa da 

autarquia foi o maior crescimento real dos serviços incorporados ao DAERP que 

não lhe gera receita em relação ao crescimento real do serviço que lhe gera 

receita (volume de água faturado) e por último, a elevada taxa de inadimplência. 

(FUNDACE, 2002, p. 5). 

 O gráfico abaixo mostra o aumento das despesas operacionais (em R$) do 

DAERP entre 1999 e maio de 2002. A partir de novembro de 1999, as despesas 
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com limpeza pública começaram a serem inseridas ao conjunto de despesas 

operacionais do DAERP, e em julho de 2001 foram as despesas com o tratamento 

de esgoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1: Despesas Operacionais do DAERP (em R$) 

Fonte: Fundace (2002, p. 49) 

 Naquele momento, o DAERP vinha apresentando um fluxo de caixa mensal 

negativo em torno de R$ 1 milhão. Além do valor elevado em si, que correspondia 

a algo em torno de 20% do seu faturamento, esta situação acabou provocando a 

descapitalização da empresa, impedindo a realização dos investimentos 

necessários para a prestação dos serviços adequados e sua ampliação, e colocou 

a necessidade de aportes de recursos freqüentes do poder municipal para cobrir 

as despesas (FUNDACE, 2002, p. 8).  

 Diante desse diagnóstico, o governo municipal, a época comandada por 

Antonio Palocci23, viu no setor privado, a saída para a realização de tais 

investimentos tão necessários para solucionar a questão do esgoto no município. 

                                                 
23 Apesar de pertencer a um partido de esquerda, o primeiro mandato de Antonio Palocci como prefeito de 
Ribeirão Preto foi marcado por diversas ações envolvendo o setor privado, como por exemplo, a venda de 
parte do capital da CETERP, empresa municipal que geria a telefonia no município.  
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Foi a partir daí que se estabeleceu a parceria com o setor privado, a partir de uma 

operação de PF, no caso a empresa Ambient, um consórcio misto de empresas 

nacionais e estrangeiras formado inicialmente pela brasileira REK Engenharia e 

pela norte-americana CH2M Hill através de processo licitatório realizado em 1995.  

4.3 O empreendimento 

 A empresa Ambient Serviços Ambientais de Ribeirão Preto S.A. é um 

empreendimento criado a partir da formação do consórcio REK Engenharia, 

empresa de capital nacional com o grupo espanhol OHL, através de sua 

subsidiaria Inima que a constituíram como uma Sociedade de Propósito Especifico 

(SPE) para a exploração do tratamento de esgoto de Ribeirão Preto. 

 A concessionária começou a entrar em operação em 2001 quando a 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Caiçara foi finalizada, tratando cerca de 

14% do esgoto total de Ribeirão Preto. Em 2002, com o início das atividades da 

ETE Ribeirão Preto o volume de esgoto tratado passou para 98%, percentual que 

eleva o nível do IDH do município uma vez que o tratamento de esgoto beneficia a 

preservação do meio ambiente e conseqüentemente a saúde da população. 

Atualmente, depois de as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) Caiçara e 

Ribeirão Preto começarem a funcionar, conforme informações da empresa 

Ambient, os números de residências atendidas pela rede de esgoto é de 144.013, 

ou seja, 98% do total do município, além do que o consumo de água residencial é 

responsável por 85% do consumo total de água. Um total de 499.453 habitantes, 

ou seja, 97% da população total é atendida pela rede de esgotos e a produção de 

esgoto é de 123.747 m3/dia (AMBIENT, 2005).   

4.4 O edital de concessão: apresentação dos principais tópicos 

 Conforme Bonomi e Malvessi (2002, p.71), operações de PF são 

semelhantes às concessões publicas feitas pelo setor público, com normas e 

prazos a serem cumpridos. Teoricamente (i) o edital de licitação é publicado, com 

prazo de 30 a 90 dias para habilitação dos consórcios; (ii) na seqüência as partes 
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iniciam negociações para formação de eventuais consórcios; (iii) ocorre a 

formação dos consórcios; (iv) os documentos necessários para a habilitação dos 

consórcios são entregues; (v) em seguida ocorre a entrega das propostas; (vi) 

ocorre a abertura das propostas; (vii) os participantes do consórcio vencedor do 

processo de licitação constituem a sociedade de propósito específico, tendo como 

prazo máximo, normalmente 30 dias; (viii) são iniciadas as negociações para 

obtenção de funding para o empreendimento, que, segundo Bonomi e Malvessi 

(2002), nunca foram inferiores a nove meses, podendo chegar a dois anos no 

Brasil; (ix) os potenciais credores analisam o estudo de viabilidade preparado 

pelos vencedores do processo de licitação; (x) dá-se início à negociação dos 

contratos que regem o financiamento propriamente dito; (xi) iniciam-se as obras, 

em caso de empreendimento greenfield24, ou inicia-se a operação de determinado 

serviço anteriormente prestado pelo poder concedente; (xii) ocorre o pagamento 

das dívidas contratadas e de dividendos quando possível; (xiii) e por fim, as 

concessões são normalmente outorgadas por prazos que variam de 20 a 25 anos. 

Caso a concessão não seja mantida pelo investidor que a obteve, será devolvida 

ao poder concedente. 

 A concessão parcial do tratamento de esgoto de Ribeirão Preto aconteceu 

da mesma forma. Foi feita uma licitação em que saiu vitoriosa a empresa Ambient, 

representando o consórcio formado pela REK Engenharia e pela CH2M Hill, 

conforme já foi citado anteriormente. Antes de ocorrer a licitação para a escolha 

da empresa que iria explorar o serviço de tratamento de esgoto do município foi 

feita a autorização através de Lei Complementar Municipal nº. 363/94 e da 

emenda 24/1995 à Lei Orgânica do município e assim a Prefeitura transferiu a 

exploração efetiva dos serviços públicos de tratamento de esgoto para entidade 

privadas e que as áreas que foram reservadas para as futuras estações de 

tratamento de esgoto se tornaram utilidade públicas. 

 Após a autorização ocorreram várias audiências publicas no sentido de se 

discutir aspectos que envolviam não só a forma que se daria a concessão, mas 

também que tipo de cláusulas constariam do contrato de concessão.  

                                                 
24 Diz-se que um empreendimento greenfield é um empreendimento novo. 
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Posteriormente, no segundo semestre de 1994 iniciou-se de fato o processo de 

licitação. Pelo edital de concorrência estava previsto um prazo de 20 anos de 

concessão para o consórcio vencedor explorar o serviço de tratamento de esgoto 

e que estavam inicialmente previstos as construções de três estações de 

tratamento: Palmeiras, Caiçara e Ribeirão Preto25; além dos interceptores e 

emissários de esgoto26. Pela operação dos serviços a concessionária seria 

remunerada com base numa tarifa determinada pelo contrato a fim de preservar o 

equilíbrio econômico-financeiro da operação de concessão. Essa tarifa passaria a 

ser cobrada pelo DAERP dos consumidores após a construção total das estações 

de tratamento nas contas de água que seriam desmembradas em duas partes: 

uma condizente aos serviços de água e esgoto que teriam como procedência o 

DAERP e outra referente ao tratamento de esgoto que iria para a concessionária. 

O vencedor da licitação seria a empresa que apresentasse a menor tarifa. De 

acordo com a proposta de tarifa conforme solicitado no Edital 005/94 e o contrato 

original de concessão de 28/09/95 têm-se as seguintes equações no que tange à 

estrutura tarifária da concessionária: 

 
D = [Cf + (Cv * Veb)] / {[1 – (tg + Isf)] * Vab} 

 
Sendo: 

Cf = (Cdc + Crc) + [(Cp + Cef) * (1 + ta)] 

Cv = (Cm + Cq + Cec) * (1 + ta) 

Onde: 
 
D = Dispêndio (R$) – Remuneração Básica da Concessionária 

Cf = Custo fixo médio mensal (R$) 

Cdc = custo médio mensal relativo à depreciação de capital (R$).  [IGP-M/FGV]* 

Crc = custo médio mensal relativo à remuneração do capital (R$).  [IGP-M/FGV]* 

                                                 
25 Segundo o Jornal Saneamento e Municipios, de outubro/novembro de 1995, cada estação seria construída 
até o final de 1996 e atenderiam todo o município perfazendo 100% de esgoto tratado. A maior delas, a 
estação de tratamento Ribeirão Preto responderia pelo esgoto de 402.425 hab., já a estação Palmeiras pelo 
esgoto de 17.090 hab. e finalmente a estação Caiçara pelo esgoto de 16.421 hab. No entanto, apenas duas 
foram construídas. 
26 Cabe ressaltar que a Câmara de vereadores de Ribeirão Preto autorizou a execução de obras para a 
construção de interceptores com recursos do governo federal, sendo que isso seria de incumbência do 
consórcio vencedor.   
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Cp = custo médio mensal com despesas de pessoal (R$) [política salarial - governo]* 

Cef = custo médio mensal relativo às despesas com potência instalada (R$) [variação nas 

tarifas de energia elétrica]* 

Cv = Custo variável médio mensal (R$/ m3) 

Cm = custo por m3 com manutenção de equipamentos (R$/ m3) [IGP-M/FGV]* 

Cq = custo por m3 com despesas com produtos químicos (R$/ m3) [IGP-M/FGV]* 

Cec = custo por m3 com despesas com energia consumida (R$/ m3) [variação nas tarifas 

de energia elétrica]* 

ta = taxa de administração  

Veb = Volume médio mensal de esgoto tratado no período da concessão (m3) 

Vab = Volume médio de água faturado pelo DAERP no período da concessão (m3) 

tg = taxa de gerenciamento do DAERP (fixa em 1%) 

Isf = Impostos incidentes sobre faturamento 

 
* Entre colchetes estão indicados os indexadores a serem usados para corrigir 
monetariamente a tarifa 

 O edital de concorrência apontava também para a repartição dos custos do 

empreendimento. Estava previsto que em caso de inadimplência por parte dos 

consumidores no pagamento das contas de água, seria o DAERP, com recursos 

próprios, o garantidor dos repasses a serem feitos à concessionária referente aos 

serviços de tratamento de esgoto. O fluxo de recursos para o tratamento de 

esgotos está demonstrado na figura 4.2 abaixo: 
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Total de Pagamentos: Conta de Água e Esgoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ X: água e esgoto 

R$ Z: tratamento de esgoto 

t = taxa de inadimplência 

CONSUM IDOR BANCO CONCESSIONÁRIA 
DO TRATAM ENTO 

DE ESGOTO  

DAERP 
Envio de contas 

t.R$(X + Z) = 
inadimplência 

t.R$Z  = 
pagamentos do DAERP à 
concessionária = garantia de 
inadimplência 

(1-t)R$X  = 
Pagamento ao 
DAERP 

(1-t)R$Z = 
Pagamento à 
concessionária 

(1-t)R$(X+Z) =  
pagamento de contas 

 

Figura 4.2: Fluxo de recursos para o tratamento de esgotos 
Fonte: Gremaud e Toneto (2002, p.15) 

 Desta forma, como previsto no edital, a concessionária se limitaria apenas 

ao risco operacional e aos riscos provenientes da construção (em termos de 

prazo), caso ocorresse algum atraso. Mesmo assim, penalidades que houvesse 

em decorrência desse risco poderiam ser repassadas diretamente para a empresa 

responsável pelas obras. Com essa estrutura legal formada, os risco do 

empreendimento para a concessionária ficaram quase nulos. 

4.5 Resultados e problemas 

 No final de janeiro de 1995, foram apresentadas propostas de cinco 

consórcios, sendo que o edital foi retirado por cerca de 51 empresas. Os 

consórcios proponentes foram: a Camargo Corrêa/Multiservice, SCS, Nova Era, 

Cejen Engenharia e Reck Engenharia/CH2M Hill. 

 Das cinco propostas apresentadas, duas (Cejen Engenharia Ltda e SCS) 

foram desclassificadas pela comissão julgadora por não se adequarem às 

especificações técnicas exigidas pelo edital em 26 de abril de 1995. Um mês 

depois, em 30 de maio do mesmo ano, o consórcio Reck Engenharia/CH2M Hill foi 

declarado vencedor do processo licitatório. Dessa forma, em 28 de setembro de 
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1995, foi celebrado entre a empresa Ambient – Serviços Ambientais de Ribeirão 

Preto S.A., formada pelo consórcio para gerenciar o empreendimento, e a 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto o contrato de concessão para o tratamento 

de esgoto de Ribeirão Preto.  

 O contrato de concessão apontava uma série de exigências que deveriam 

ser cumpridas pela Ambient no que tange às metas estabelecidas para o bom 

funcionamento do empreendimento com destaque para a garantia do volume de 

esgotos tratados com base nas características do projeto estipuladas no contrato, 

apresentação de garantias como apólice de seguros para cobrir o 

empreendimento de possíveis riscos (lucros cessantes, responsabilidade civil, 

acidentes de trabalho), dentre outras que constam do contrato de concessão. 

 Começavam a partir daí inúmeros problemas que culminaram em uma série 

de mudanças em relação ao projeto original e com vários atrasos no cronograma 

de obras inicialmente apresentado. Um desses problemas foi de natureza 

ambiental. O projeto de construção das estações de tratamento de esgoto foi 

submetido à Secretaria de Meio Ambiente (SMA) que somente deu seu parecer 

em relação ao empreendimento depois de o contrato ser fechado e com o 

agravante de haver restrições. Essas restrições alteraram o projeto inicial que 

havia sido apresentado pela concessionária com a exclusão de uma estação de 

tratamento de esgoto (Estação Palmeiras) e ampliação de outra (Estação 

Caiçara). Outra restrição da SMA foi de que a carga orgânica estava acima das 

condições previstas no edital. Diante disso, a concessionária apresentou um novo 

cronograma de obras e uma revisão de tarifa, que foi aceita pela Prefeitura e em 

outubro de 1996 foi feito um novo contrato com as mudanças aprovadas e com a 

nova tarifa (ver tabela 4.6). 

 Outro problema que houve foi com relação à liberação de recursos. A 

empresa Ambient era obrigada a investir pelo menos 25% com recursos próprios. 

Eram esperados outros aportes de recursos, cerca de R$ 35 milhões por parte do 

BNDES, porém isso não ocorreu devido ao fato de o consórcio não ter 

apresentado as garantias que eram exigidas para a captação dos recursos. 

Devido a esse problema, as obras de construção das estações de tratamento de 
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esgoto foram paralisadas por 31 meses provocando um enorme atraso no 

cronograma de obras previsto em contrato, e que só foi sanado depois da 

substituição de um dos sócios da parceria – a empresa espanhola Inima, 

subsidiária do grupo OHL (Obráscon Huarte Lain S.A.)27 – que passou a deter 

80% do investimento. A Ambient quase foi multada em R$ 10 milhões pela 

Prefeitura de Ribeirão Preto em virtude dos atrasos ocorridos e precisou elaborar 

um acordo para retomar as obras. A troca de sócios e o atraso nas obras fizeram 

com que os direitos de exploração do tratamento de esgoto fossem reduzidos de 

20 anos, que estava previsto em contrato, para apenas 15 anos. Os recursos do 

BNDES só chegaram em 2000, no valor de R$ 35,386 milhões, valor que 

correspondeu a 50% do total a ser investido no empreendimento pela empresa 

Ambient, além de seus recursos próprios (GREMAUD;TONETO, 2002, p. 18 

JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, 2000). 

Estes problemas que ocorreram com a concessionária mostram duas 

realidades das operações de PF no Brasil: o quanto é difícil operar em 

modalidades de financiamento de projeto no país, por conta das enormes 

restrições jurídicas de acesso a garantias no Brasil e a forma como os investidores 

do setor privado querem atuar no setor de infra-estrutura, com a ajuda de fontes 

oficiais públicas de financiamento de recursos, embora este último seja também 

visto com freqüência nas experiências internacionais.  

 Além disso, um outro problema visto no país é com relação ao mercado de 

capitais local. Como visto nas experiências internacionais para que uma operação 

de PF seja bem sucedida é indispensável que haja um mercado de capitais bem 

desenvolvido. Como já fora colocado no Capítulo 3, os investidores institucionais 

são uma excelente fonte de recursos de longo prazo e nos mercados emergentes 

eles também estão crescendo na medida em que os mercados de capitais desses 

países vão se desenvolvendo. Fundos de pensão têm crescido vertiginosamente 

nestes países, o que para o Banco Mundial (2004) isso foi devido às reformas 

previdenciárias implementadas pelos governos federais desses países, 

                                                 
27 O Grupo OHL é um dos quinze maiores no setor industrial e é um dos seis mais importantes da construção 
civil espanhola. 
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começando pelo Chile em 1981 (COVOLO, 2004, p. 22). O Brasil possui uma das 

maiores fatias do mercado de fundos de pensão da América Latina, possuindo 

sozinho mais da metade dos ativos que são gerenciados por esses fundos. Em 

1980, o setor representava apenas 1% do PIB e em 2003 foi de 19% do PIB, 

segundo Yermo (2000). 

Tabela 4.4: Evolução dos investidores institucionais no Brasil (em R$ bilhões) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Investidores Institucionais 207 239 429 451 497 602 722 800 636 831 852
EAPP 0 0 66 65 76 75 90 115 35 39 40
EFPP 73 75 87 101 101 126 144 171 189 240 244
Seguradoras 0 7 8 8 9 11 11 13 15 20 23
Fundos Mutuos 134 157 268 277 311 390 477 501 397 532 545  
Fonte: SUSEP, ANBID, ABRAPP, ANPP - adaptado de Covolo (2004, p.21). 

 

 Pela tabela 4.4 pode-se detectar que o patrimônio líquido desses fundos 

apresentou crescimento nos últimos dez anos, passando de pouco mais de R$ 

200 bilhões em 1994 para mais de R$ 800 bilhões em 2004. Percebe-se também 

a grande presença dos fundos de pensão em especial as EFPP (os fundos de 

pensão) que atingiram 16% do PIB do Brasil em 2003, conforme a tabela 4.3. 

Tabela 4.5: Investidores institucionais no Brasil – participação do PIB (%) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Investidores Institucionais
EAPP 0 0 7 7 8 7 8 10 3 3 3
EFPP 8 8 9 10 10 12 13 14 14 16 16
Seguradoras 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Fundos Mutuos 15 17 28 28 32 39 43 42 29 35 36  
Fonte: SUSEP, ANBID, ABRAPP, ANPP - adaptado de Covolo (2004, p. 21). 

 

 Embora os fundos de pensão tenham crescido bastante conforme foi visto, 

os investimentos em mercados emergentes ainda deixam a desejar em virtude de 

alguns fatores que foram as diversas crises financeiras que ocorreram na década 

de 90 e que provocaram a queda do retorno dos ativos além de aumento da 

volatilidade desses mercados fizeram com que esses investidores institucionais 

apresentassem comportamentos mais cautelosos em relação ao risco; a 
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regulamentação dos investimentos existente nesses paises que desestimulou os 

investimentos em títulos estrangeiros; a falta de estatísticas de longo prazo dos 

ativos que são gerenciados por esses investidores, uma vez que os consultores 

externos elaboram análises de projeção com base nesses dados e também a 

ocorrência de uma série de riscos não econômicos como, por exemplo, fatores 

políticos que podem geram instabilidade, corrupção, etc. (FMI, 2004; COVOLO, 

2004, p.18). 

 Com relação às seguradoras, no Brasil é um setor muito concentrado, 

sendo que apenas três empresas comandam 65% do mercado num universo de 

135 empresas que compõe o setor de acordo com a SUSEP. O patrimônio líquido 

das seguradoras se manteve em torno de 1% do PIB entre 1994 e 2004, 

conforme a tabela 4.5. A participação deste segmento no PIB é muito pequena 

em relação aos países da OCDE como EUA (9%) e Alemanha (6%) e mesmo em 

relação aos países da América Latina.  De acordo com a SUSEP, o setor de 

seguros tem amplas perspectivas de crescimento desde que haja mudanças nas 

regras que estão vigentes atualmente no Brasil, ou seja, o fim do monopólio do 

resseguro e também a criação de limites legais para a participação do capital 

estrangeiro. (SUSEP, 2004; COVOLO, 2004, p. 23). 

 Os fundos mútuos de investimento são uma outra modalidade de 

investidores institucionais que vem crescendo no Brasil, conforme tendência que 

já se apresentou em caráter mundial. Conforme a tabela 4.4, o patrimônio liquido 

desses fundos superou a barreira dos R$ 500 bilhões em 2003, atingindo 35% do 

PIB. Outro dado que mostra a expansão desse tipo de investidor foi o aumento do 

tamanho da industria de fundos no Brasil entre 1994 e 2004, período em que 

aumentou quatro vezes o seu tamanho. Os dados da ANBID corroboram essa 

tendência de crescimento, onde até 1983, os fundos de investimentos eram 

representados apenas por fundos de ações. A partir daí, surgiu uma nova 

modalidade de fundos, os chamados fundos de renda fixa que em conjunto com 

os fundos de ações aumentaram mais de 10 vezes em valores absolutos o 

tamanho da indústria de fundos entre 1983 e 1994. 
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 A partir de 1995, os fundos de renda fixa perderam participação nos fundos 

em razão do desenvolvimento de novos produtos tais como os fundos cambiais e 

DI, que aumentaram os volumes de investimento, no entanto, sua presença na 

composição dos fundos ainda é forte. O crescimento dos fundos mútuos é visto 

com bons olhos pelos economistas, uma vez que representam aos investidores 

novas opções de investimentos (COVOLO, 2004, p.24). 

 Em relação aos fundos hedge, não há dados suficientes sobre o mercado 

brasileiro. O que se sabe a respeito, a partir de dados apresentados pelo Valor 

Econômico com base em um projeto de conclusão de MBA em Harvard de Denis 

Pedreira é que eles são regulamentados pela CVM, que classifica esses fundos 

como fundos multimercados, sendo que nem todos os fundos dessa categoria são 

fundos hedge. Eles eram em torno de 50 no Brasil em março de 2004 cujos 

recursos gerenciados naquele período foram da magnitude de R$ 16,5 bilhões, ou 

seja, próximo de 11% do patrimônio dos fundos muiltimercado e 3% do total do 

patrimônio dos fundos mútuos em 2004. Ainda segundo o autor da pesquisa, a 

tendência para esse tipo de fundo no Brasil é de crescimento de 30% a.a. para os 

próximos cinco anos (COVOLO, 2004, p.24). 

 Voltando ao caso da concessão de Ribeirão Preto, superado esse problema 

da captação de recursos, a Prefeitura agora sob o comando de Luis Roberto 

Jábali aceitou um pedido da concessionária de não aplicação de multas em 

decorrência do atraso das obras das estações de tratamento de esgoto. Dessa 

forma, foi acertado um novo cronograma de obras para entrega do total delas em 

dezembro de 2001. No entanto, em 2000 a Ambient entregou parte das obras da 

Estação Caiçara28, contando com aceitação da Prefeitura, entretanto contrariando 

o que estava previsto no edital de concorrência, que previa apenas a entrega total 

das obras (GREMAUD; TONETO, 2002, p. 18). 

E a concessionária Ambient passou a cobrar pelas obras que haviam sido 

entregues referente a ETE Caiçara e apresentou nova revisão tarifária, desta vez 

com um acréscimo extremamente elevado (1,1825 R$/m3) em relação ao anterior 

                                                 
28 A concessionária entendeu que as estações de tratamento de esgoto Caiçara e Ribeirão Preto eram 
independentes e, portanto ela poderia receber parte dos investimentos feitos antes mesmo de se construir a 
outra ETE, o que feria o regulamento do edital de concessão. 
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(0,3906 R$/m3). Em outras palavras, apareceu uma nova despesa para a 

Prefeitura arcar, já que como a obra havia sido recebida pelo governo anterior, a 

cobrança era válida apesar de desrespeitar o edital de concorrência de 1995.  

Isso ocorreu justamente num momento muito difícil em termos financeiros 

da Prefeitura, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal havia sido criada no ano 

anterior (2000) para equilibrar as contas das prefeituras além do que não havia 

como melhorar a arrecadação tributária via aumento de impostos. Só havia 

espaço para melhoria da eficiência na cobrança dos impostos através de maior 

fiscalização, recuperação da dívida ativa e recomposição da tarifa de água para 

minimizar os déficit recorrentes do DAERP, que como foi citado anteriormente (ver 

seção 4.1) era um dos maiores responsáveis pelos déficits gerados na Prefeitura 

de Ribeirão Preto. Conforme Toneto e Gremaud (2002, p.18-19) concluíram, o 

desempenho fiscal se tornou um motivo de “entrave colocado pelo desempenho 

fiscal: a obrigatoriedade de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a 

assunção de um passivo contingente pela prefeitura”. Mesmo assim, o quadro 

fiscal melhorou com queda nas despesas e melhora na arrecadação durante o 

primeiro semestre de 2001. 

O alto valor dessa tarifa é atribuído ao elevado investimento de capital fixo 

para uma pequena vazão (essas vazões correspondiam a 10% das vazões totais 

consideradas no acordo de 1996), com custos fixos muito superiores. (Gremaud e 

Toneto, 2002, p.19). Os custos de pessoal se elevaram em 75,96% em relação a 

1996, os custos com potência instalada aumentaram em mais de 25% e o 

investimento total da Estação Caiçara correspondeu a mais de 20% do total. 
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Tabela 4.6: Tarifas para o Tratamento de Esgoto de Ribeirão Preto 

Política 1 Política 2 Política 3 Política 4
Proposta Tarifária da

Item Tarifa no Tarifa no Tarifa de 1996 Ambient em 2001 para 
contrato original novo contrato 1996 atualizada para 2001 ETE Caiçara

T R$/m³ 0,1787 0,2567 0,3906 1,1825
Cf R$ 427.067,92           586.819,18                906.872,43                   435.666,35                        

crc R$ 110.253,63           175.896,22                269.473,01                   112.705,68                        
cdc R$ 104.954,95           167.127,51                256.039,34                   67.478,70                          
cp R$ 42.172,22             49.754,79                  76.289,02                     57.946,63                          
cef R$ 8.615,11               8.688,32                    15.131,35                     3.298,00                            

Cv R$/m³ 0,0757                  0,1457                       0,2183                          0,2180                               
cm R$/m³ 0,0015                  0,0047                       0,0072                          0,0073                               
cq R$/m³ 0,0056                  0,0066                       0,0101                          0,0100                               
cec R$/m³ 0,0111                  0,0236                       0,0350                          0,0350                               

ta % 317,15% 317,15% 317,15% 317,15%
va m³ 4.251.000             5.156.000                  5.156.000                     486.000                             
ve m³ 3.526.000             4.272.000                  4.272.000                     409.700                             
tg % 1% 101% 201% 301%
isf % 7,65                      8,65                           9,65                              10,65                                  

Fonte: Gremaud e Toneto (2002, p.17) 

 Os aumentos das tarifas também ocorreram em outras cidades, como 

Limeira e Petrópolis. No caso da Águas de Limeira, em 1995 uma estrutura 

tarifária foi montada para constar no contrato de concessão no qual foram criadas 

a tarifa referencial de água (TRA) e a tarifa referencial de esgotos (TRE), 

inicialmente com o valor de 0,55 R$/m³. Mas o que se viu nos anos posteriores 

foram aumentos sucessivos no preço das tarifas, sendo que o primeiro pedido 

ocorreu em 1997, mas por meio de uma disposição contratual o então prefeito de 

Limeira negou esse pedido e a questão se tornou uma disputa jurídica entre a 

concessão e a prefeitura (Justo, 2004, p. 124).  

 Depois de muitas disputas, em 2000 a prefeitura e a empresa 

concessionária entraram em acordo havendo um reajuste para o período de 1995 

a 2000 de 63,49% pelo IPCA-E que foram segmentados em três parcelas de 

17,80% nos meses de fevereiro, maio e agosto de 2001. Outro reajuste de 6,93% 

foi feito em novembro de 2001, referente ao período de junho de 2000 a maio de 

2001. Segue ainda que entre 2000 e 2004 os aumentos de tarifas se elevaram em 

média 154,65%, sendo que os consumidores residenciais de até 15 m³ foram os 

mais atingidos com um amento de 177,28% (JUSTO, 2004, p. 125). Isso nos 
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permite concluir que as concessões privadas visam à rentabilidade dos serviços 

de saneamento básico e que a universalização destes serviços, que é de interesse 

público, as camadas baixas da população ficam prejudicados. 

 Já em Petrópolis, a Águas do Imperador que assumiu os serviços de água e 

esgoto em 1997 formou uma estrutura tarifária de forma escalonada, no qual a 

cobrança é feita em blocos com preços mais elevados para as faixas de consumo 

mais altas, com as tarifas de esgoto valendo 80% do valor das tarifas de água e 

que entrou em vigor em março de 1998. Já em 1999, através de uma revisão dos 

preços, ocorreu aumento de 31,46% da tarifa passando a R$ 0,3944/m3, um 

aumento bem acima do índice de inflação. Deve-se destacar que a transferência 

para o setor privado desses serviços extinguiu uma tarifa especial popular de R$ 

0,19 m3 por mês que vigorava nas localidades habitadas por consumidores de 

baixa renda. Além deste aumento na tarifa de água, a tarifa de esgoto passou a 

representar 93,8% da tarifa de água e não mais 80% conforme o contrato e houve 

aumentos adicionais entre 10 a 15% para as faixas intermediárias de consumo 

residencial que implicou em aumentos reais de preços desde que os serviços de 

água e esgoto foram privatizados atingindo de 45% a 77% de aumento em termos 

reais, dependendo da faixa de consumo considerada (MELLO, 2001, p.9-10).   

 Tanto em Ribeirão Preto como em Limeira, ocorreram aumentos 

substanciais de tarifas, mas o mais grave disso é que o cronograma de obras de 

ambas as concessões ficaram prejudicados em função da paralisação que houve 

por contas das disputas jurídicas e da falta de verba pública para a realização dos 

investimentos previstos em contrato. Sob a nossa ótica, isso sugere um conflito de 

ideais e interesses entre o setor público e o setor privado, concordando com Justo 

(2004, p.130). Outra constatação importante é que os contratos de concessão são 

obscuros quanto à revisão tarifária, uma vez que garantem um retorno mínimo ao 

investidor com base no equilíbrio econômico-financeiro do projeto e as cláusulas 

destes contratos não deixam claros critérios quanto à alocação dos riscos, sendo 

que em qualquer contexto de baixa taxa de retorno do projeto quem arcará com os 

custos serão os consumidores. Para Mello (2001, p.17), isso significa aumento de 

custos e não o contrário, pois sempre que a rentabilidade do projeto cair, o 
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concessionário poderá pedir uma revisão tarifária a fim de recompor o equilíbrio 

econômico-financeiro do projeto, mesmo que não haja garantias contratuais para 

que isto seja feito. 
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Conclusões 

 Este trabalho teve como principal objetivo analisar a possibilidade de uma 

operação de PF ser bem sucedida no Brasil, visto que se trata de um mecanismo 

de engenharia financeira sofisticado e que recentemente começou a ser 

empregado em projetos de infra-estrutura no país. A idéia principal foi de analisar 

algumas experiências internacionais e um caso nacional a fim de levantar os 

pontos fortes e fracos desse tipo de projeto nessas experiências estrangeiras e 

fazer comparações para a realidade brasileira.  

 As experiências internacionais analisadas englobaram municípios de quatro 

países de diferentes continentes, sendo os escolhidos Izmit na Turquia, 

Chihuahua, México, Johor, Malásia e Sidney, Austrália. O caso nacional escolhido 

foi a concessão de tratamento de esgotos de Ribeirão Preto.  

 Um dos pontos que mais chamou a atenção no caso nacional foi o fato de a 

concessão privada depender de recursos governamentais para a execução das 

obras das estações de tratamento de esgoto. Isso também é visto nas 

experiências internacionais, com exceção de apenas uma (Johor, Malásia), cuja 

estrutura de projeto dependia exclusivamente do fluxo de caixa gerado pelo 

projeto. Isso ocasionou uma série de atrasos na construção das estações de 

tratamento de esgoto em Ribeirão Preto. O escopo físico é muito modesto uma 

vez que não é prevista nos contratos a cobertura total dos serviços, principalmente 

com o tratamento e a coleta de esgoto. 

 Outro ponto importante é que o PF ao permitir a segregação do risco entre 

as partes integrantes de uma operação de financiamento é uma maneira sensata 

de estímulo à participação do setor privado em empreendimentos que envolvam 

investimentos em infra-estrutura, no entanto há alguns problemas quanto ao seu 

uso no Brasil. E um desses problemas é quanto à universalização dos serviços de 

saneamento básico. Antigamente quando o Estado era responsável pelos 

investimentos em saneamento básico, havia o chamado subsídio cruzado, no qual 

uma parcela reduzida dos consumidores financiava o acesso do restante ou ainda 

a empresa responsável pela gestão dos serviços arcava com as perdas e depois 
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as repassava para o Tesouro Nacional. Atualmente, com as concessões privadas 

isso já não mais ocorre. Mas o problema mais grave é com o sistema de preços 

exercido pelas concessões. Como a tarifa é o meio de remuneração dessas 

empresas que buscam nesses projetos uma lucratividade elevada, ou seja, ela 

deve refletir o custo operacional e o custo de capital do projeto. Os aumentos da 

tarifa de água e esgoto restringem o acesso de parte da população a eles. Além 

disso, há uma grande diferença entre o setor público e o setor privado no que 

tange a concepção de política tarifária. O interesse do setor privado é o de 

maximizar o lucro de seu empreendimento enquanto o setor público incorre no 

acesso total e irrestrito da população aos serviços de saneamento básico. Devido 

a essa divergência a questão tarifária é ao nosso ver o ponto nevrálgico para as 

concessões serem bem sucedidas. Os reajustes ou as revisões de preço nem 

sempre são claras e vem sendo feitas totalmente sem critérios. Conforme foi visto, 

no início das concessões o preço da tarifa é um e depois de pouco tempo já está 

em um outro patamar superior, O consumidor geralmente arca com todos os 

riscos do projeto quando poderia se fazer uma melhor distribuição destes entre os 

participantes do negócio. É necessária uma revisão do sistema de preços no 

saneamento básico para se chegar às condições ideais de eficiência e justiça 

 A questão macroeconômica é também importante ao se tratar de PF no 

Brasil, uma vez que esses projetos dependem de um bom rating das agências de 

risco para a obtenção de recursos. No Brasil a taxa de juros é extremamente alta 

para os padrões mundiais. Na Austrália e na Coréia do Sul, como pudemos 

observar, o rating desses projetos são de grau máximo e sob um contexto de 

baixas taxas de juros, além do que o mercado de capitais local nesses países é 

extremamente avançado, ao passo que no Brasil não.  

 No Brasil, os recursos de longo prazo são escassos, sendo que as poucas 

formas de se obtê-los são através dos fundos parafiscais, em particular o FGTS e 

o Pis-Pasep, ou através de empréstimos de organismos financeiros 

internacionais. Mesmo com toda a sua importância para a promoção do 

desenvolvimento econômico, os fundos parafiscais acabaram não se 

estabelecendo como fundos de financiamento de longo prazo. Apenas o FAT 



 106

(Fundo de Amparo do Trabalhador) que alimenta o BNDES funciona como fonte 

oficial de recursos de longo prazo. Movimentos recentes como a criação da 

Resolução CMN 3.153/2003 são imprescindíveis para a solidificação de fontes de 

recursos de longo prazo no país. Os investidores institucionais representam outra 

forma ótima de opção para as operações de Project finance já que são capazes 

de diversificar as opções de aplicações e estratégias, podendo também participar 

como investidores nesses projetos de infra-estrutura, além de serem fontes de 

financiamento de capital de longo prazo. No entanto, nos mercados emergentes, 

em especial no Brasil, a participação destes investidores apesar de estar 

crescendo ainda é modesta quando comparada com os países da OCDE. Isso é 

decorrente principalmente da existência de um mercado de capitais incipiente, 

forte presença do sistema de credito bancário, falta de mecanismos de 

institucionalização da poupança e da falta de regulamentação sobre o 

investimento em infra-estrutura. Esses fatores se tornam um fator limitador para o 

crescimento das operações de Project finance no Brasil.  

 Finalizando, o quadro institucional referente à regulação dos serviços de 

utilidades públicas é um outro entrave às operações de PF. Uma das maiores 

dúvidas do setor privado na hora de investir é quanto ao marco regulatorio do 

setor de saneamento básico. Quando houve a privatização dos serviços públicos 

não se preocupou com qual seria o conteúdo que a regulação deveria ter sobre o 

setor privado. O que se viu foi uma grande preocupação com o formato das 

agencias de regulação e não com o papel que elas deveriam exercer sobre a 

gestão dos serviços públicos. Um marco regulatorio adequado é condição 

primordial para a obtenção de um crescimento econômico sustentado para 

qualquer país, inclusive o Brasil.  
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