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Quais são as regras do jogo?
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No dia 2 de junho, na sede da Marsh, em São Paulo, o GRI Club Infrastructure reuniu diversos atores do 
setor para um debate sobre a relicitação de concessões no Brasil. A devolução amigável, como é definido 
o processo, embora prevista na Lei 13.448/2017, encontra dificuldades para ser executada, por isso a 
importância de buscar medidas para torná-la mais ágil e eficaz. 

Estiveram presentes na reunião Ronei Glanzmann, secretário nacional de Aviação do Ministério da 
Infraestrutura, e executivos de concessionárias rodoviárias e aeroportuárias, além dos moderadores André 
Dabus, diretor de infraestrutura e construção da Marsh, e Ana Cândido, sócia da área de infraestrutura, 
regulação e assuntos governamentais do BMA Advogados. 

Atualmente, há dez projetos de concessões - todos da área de transportes - na fila para serem relicitados. 
Mesmo após a criação da lei específica e de sua posterior regulamentação, por meio do Decreto 9.957/2019, 
nenhum deles conseguiu avançar - até o presente momento - para um novo leilão. O mais avançado é o 
Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, situado em São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do 
Norte.

A reunião a que se refere este documento tem o intuito de fomentar o debate no sentido de acelerar 
e tornar mais eficiente o processo de devolução dos ativos para que seja feita a transição a um novo 
operador e, assim, sejam oferecidos os melhores serviços para os usuários - agora e futuramente - e, ao 
mesmo tempo, haja atratividade financeira para o investimento privado.

Os membros do GRI Club consideram que a demora neste processo incorre em três riscos principais: 

1. Obsolescência dos cadernos técnicos dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 
(EVTEA) - no caso de São Gonçalo do Amarante, a base de cálculo é do segundo semestre de 2020.

2. Baixa qualidade das infraestruturas nas concessões problemáticas, podendo afetar negativamente 
a qualidade do serviço prestado aos usuários e reduzir a atratividade do novo certame, considerando 
que o novo concessionário assumirá essas infraestruturas.

3. Imprevisibilidade em relação ao novo marco regulatório das devoluções, pois apesar da existência 
da lei e de sua regulamentação, não há definições nem avanços claros. 

Introdução
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Um dos pontos principais para o sucesso das relicitações é a existência de regras claras para as 
concessionárias que desejam aderir ao processo de devolução e para aquelas que venham a se 
interessar pelo ativo em um novo leilão.

Neste sentido, é fundamental separar o cálculo da indenização incontroversa e o processo de transição 
operacional (publicação de novo edital e leilão), realizando antecipadamente o cálculo para dar mais 
previsibilidade ao novo certame, até considerando que a outorga será destinada para esse pagamento. 

A fim de garantir essa separação, foi inserido um dispositivo na Medida Provisória 1.089/2021, recém-
convertida na Lei 14.368/2022, que positiva essa tese - já prevista na legislação de 2017 - e extingue 
qualquer discussão que haja em relação a isso, pacificando o assunto junto ao Tribunal de Contas da 
União (TCU).

Propostas

Separar o cálculo da indenização
e o processo de transição operacional1.

 
Além de tornar o novo leilão mais atrativo e seguro do ponto de vista financeiro, a medida também 
é benéfica para o atual concessionário, visto que quanto mais tempo passa, maior o risco dele não 
cumprir com os parâmetros contratuais, o que pode, em caso extremo, resultar em caducidade da 
concessão. 

Em relação às indenizações controversas, propõe-se que sejam calculadas posteriormente, por meio 
de arbitragem, sem relação com a transição operacional do ativo, e que sejam honradas com recursos 
do Fundo Nacional de Aviação Civil ou, no limite, como precatório da União.
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Buscar soluções de mercado2.

“Talvez estejamos criando uma ‘ jabuticaba’ com 
a relicitação, um instrumento feito para resolver 
um problema, mas que acaba por gerar outros, 
enquanto a questão poderia ser resolvida por 
meio de uma nova estrutura financeira com 
novos entrantes”, opinou um participante. 

Embora não seja possível em todos os casos, 
a negociação direta com outras companhias 
privadas também tem como vantagem a 
flexibilidade do processo, com muito menos 
amarras do que as impostas às agências 
reguladoras pelos órgãos de controle, como 
Tribunal de Contas da União e Ministério Público. 

Quando viável, a negociação tripartite - 
poder concedente, concessionária atual 
e companhias interessadas no ativo - é 
o melhor caminho para a devolução 
amigável das concessões, criando-se uma 
nova estrutura financeira.  

Da perspectiva dos investidores, a 
incerteza do processo - incluindo os 
cálculos de indenizações e a morosidade 
da transição - aumenta o risco. Assim, a 
relicitação somente deve ser considerada 
quando exauridas todas as possibilidades 
de uma transição de mercado.
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A maioria das concessões em processo de devolução foi realizada no início dos anos 2010, quando 
havia um clima de otimismo com o desenvolvimento do país. As projeções não se concretizaram nos 
anos seguintes, reduzindo os volumes de tráfego nos modais de transporte e, consequentemente, 
impactando a viabilidade dos investimentos assumidos.

Neste sentido, é importante refletir sobre a 
maneira como os riscos estão sendo alocados 
nos contratos, e uma possível solução é fazer 
o compartilhamento desses riscos entre o 
concessionário e o poder concedente. 

“A relicitação busca achar uma saída honrosa 
e amigável para contratos problemáticos em 
sua essência, formulados quando havia outra 
realidade e perspectiva de futuro”, assinalou um 
participante.

Ao tratar de ativos regionais, propõe-se 
compartilhar o risco de demanda atrelado aos 

Compartilhar o risco de demanda3.

investimentos públicos que venham a estimular 
- ou não - o desenvolvimento econômico e, 
naturalmente, sejam geradores - ou inibidores - 
de tráfego. 

Uma alternativa, dada a complexidade desse 
compartilhamento, considerando a longa 
duração dos contratos e as constantes trocas 
nos governos estaduais e municipais, é 
realizar parcerias público-privadas (PPP), que 
preveem contrapartidas e podem, por meio de 
mecanismos como subsídios cruzados, mitigar 
os riscos do ente privado. 
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Não há dúvidas de que o concessionário atual é uma das partes mais interessadas no sucesso do 
novo leilão, bem como é um dos maiores conhecedores do ativo objeto da concessão. Assim, propõe-
se delegar a ele a realização dos novos estudos técnicos. 

Como efeitos positivos, a medida daria mais agilidade aos processos de relicitação, considerando a 
limitada capacidade do governo para conduzir vários estudos simultaneamente; ao torná-las mais 
célere, evitaria uma possível condução à caducidade, tendo em vista que vários dos projetos colocados 
para devolução se encontram no limite em relação ao cumprimento dos parâmetros contratuais.

Outro ponto relevante é a manutenção do sigilo do contrato, pois na elaboração do EVTEA é necessário 
compartilhar dados da operação com terceiros. “O fato de o próprio concessionário trabalhar nos 
estudos de viabilidade reduz esse risco e pode acelerar o processo”, concluiu um participante. 

Delegar ao atual concessionário os novos estudos técnicos4.
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A relicitação deve ser encarada como uma solução para o curto prazo, a fim de remediar concessões 
passadas que, pelos motivos já expostos, não conseguiram performar conforme o planejado. 

Pensando no futuro, isto é, nos projetos que estão sendo elaborados e nos que ainda virão, faz-se 
necessário concentrar mais esforços na criação de diretrizes e incentivos do que nas penalidades 
contratuais. 

Nas palavras de um participante, “hoje há uma preocupação muito grande com as estruturas de 
penalidade e término do contrato, ao invés de criar mecanismos ou incentivos para que a concessão 
tenha sucesso. O custo para relicitar uma concessão que deu errado ou realizar a caducidade é 
imenso”.

Focar mais em incentivos do que em penalidades5.
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Conclusão

De 2017 para cá, muito se discutiu sobre a devolução amigável de concessões, mas ainda persistem 
alguns desafios importantes, dos quais se destacam assegurar a continuidade da prestação dos 
serviços durante a transição operacional e garantir a atratividade dos novos leilões para que essa 
transição tenha sucesso.

O referido encontro é um passo importante para identificar os principais entraves e as possíveis 
soluções para superá-los. Avanços significativos têm ocorrido nos últimos anos a partir do diálogo 
frequente entre o governo federal, os órgãos de controle e a iniciativa privada. 
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