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RESUMO 

  

As dificuldades orçamentárias das três esferas de poder têm levado os gestores públicos a 

buscar novas opções para atender às necessidades dos cidadãos. No caso em análise, 

considerando a gestão pública do modal rodoviário, há necessidade do investimento na 

conservação e ampliação dos equipamentos logísticos. Esse é um ponto essencial para o 

crescimento do País, mas, como sempre destacado pelas autoridades econômicas, faltam 

recursos. Para conciliar as duas questões antagônicas, a opção dos administradores públicos foi 

passar a gestão de diversos equipamentos logísticos para a iniciativa privada. As rodovias 

fizeram parte dos ativos concedidos aos investidores privados, tanto na esfera federal quanto 

na estadual. No Estado de São Paulo, o programa de concessões rodoviárias se iniciou em 1998, 

tendo passado por 4 fases até completar 22 anos em 2020. A remuneração dos gestores das 

rodovias, como em outras experiências similares ao redor do mundo, é feita via imposição de 

custo aos usuários que, ao passarem pela rodovia, são tarifados, via cobrança de pedágio. A 

discussão sobre o tema pedágio é sempre complexa, não havendo apoio fácil por parte da 

sociedade civil, de órgãos de fiscalização, imprensa e outros, pois é entendida como aumento 

de valores apropriados pelo governo dos particulares. Além disso, sempre são objeto de 

avaliações itens sensíveis, tais como a justiça tributária e a modicidade tarifária, entre outros. 

Visando minimizar as pressões institucionais, os agentes públicos buscam aprimorar os 

contratos de concessão, com vistas a tentar capturar o máximo possível dos ganhos dos 

concessionários e revertê-los como benefícios, diretos ou indiretos, aos consumidores. Esta 

dissertação busca analisar o programa de concessões do Estado de São Paulo, em suas diversas 

fases, para confirmar se existem alterações contratuais que aprimoram o modelo de concessão, 

com aumento dos benefícios para o Estado e para os usuários, derivadas das pressões 

institucionais.  

 

Palavras-chave: Rodovias. Concessões rodoviárias. Pedágios. Teoria institucional. Pressões 

institucionais. 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The budgetary difficulties of the three spheres of power have led public managers to seek new 

options to meet the needs of citizens. In the case under analysis, considering the public 

management of the road modal, there is a need for investment in the conservation and expansion 

of logistics equipment. essential point for the country's growth, but, as always highlighted by 

the economic authorities, resources are lacking. To reconcile the two antagonistic points, the 

option of public administrators was to transfer the management of various logistical equipment 

to the private sector. Highways were part of the assets granted to private investors, both at the 

federal and state levels. In the State of São Paulo, the highway concessions program started in 

1998, having gone through 4 phases until reaching its 21st birthday in 2019. The remuneration 

of highway managers, as in other similar experiences around the world, is done through the 

imposition of cost to users who, when passing through the highway, are charged via toll 

collection. The discussion on the topic of tolls is always complex, with no easy support from 

civil society, inspection bodies, the press and others, as it is understood as an increase in values 

appropriated by the government of private individuals. In addition, sensitive items such as: tax 

justice and low tariffs, among others, are always subject to assessment. In order to minimize 

institutional pressures, public agents seek to improve concession contracts, with a view to trying 

to capture the maximum possible profits from the concessionaires and revert them as benefits, 

direct or indirect, to consumers. This dissertation seeks to analyze the concession program of 

the State of São Paulo, in its various phases, to confirm whether there are contractual changes 

that improve the concession model, with increased benefits for the State and for users, as result 

of institutional pressures. 

 

Keywords: Roads. Highway concessions. Toll. Institutional theory. Institutional pressure. 

  



 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ABCR   Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias 

ALESP   Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

APH   Atendimento Pré-Hospitalar 

ARTESP    Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do 

Estado de São Paulo  

AVI Automatic Vehicle Identification 

CF   Constituição Federal 

CNT   Confederação Nacional do Transporte  

CPI Comissão Parlamentar de Inquérito 

CSP   Coeficiente de Serviços Prestados 

DA   Desconto por Atraso 

DER   Departamento de Estradas de Rodagem 

DUF   Desconto de Usuário Frequente 

EVTE   Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica 

IFC   International Finance Corporation 

IGG   Índice de Gravidade Global  

IQD   Indique de Qualidade de Desempenho 

IRAP   International Roads Assessment Programme 

IRI   Levantamento de Irregularidades Longitudinais 

ISO   International Organization of Standardization 

ISSQN   Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

PIB   Produto Interno Bruto 

PIS/COFINS   Programa de Integração Social/Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social 

PMRv   Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo  

PPP   Parceria Público-Privada 

SAU   Serviço de Atendimento ao Usuário 

TCE  Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

WACC   Weighted Average Capital Cost 

  



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – A Concessão Comum de Serviços Públicos e as Parcerias  

Público-Privadas (Concessão Patrocinada e Concessão Administrativa) ......................... 27 

Figura 2 – Semelhanças e Diferenças entre Contratação Administrativa  

Tradicional x Concessão Patrocinada x Concessão Administrativa x Concessão  

Comum de Serviços Públicos ................................................................................................. 28 

Figura 3 – Programa de Concessões Rodoviárias em 2019 ................................................ 69 
 

  



 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Programa de Concessões do Estado de São Paulo...........................................38 

Quadro 2 – Contratos de concessão ...................................................................................... 44 

Quadro 3 – Programa de Concessões do Estado de São Paulo .......................................... 45 

Quadro 4 – Modelo de Contratação de Concessões ............................................................ 45 

Quadro 5 – Impactos Temáticos ........................................................................................... 46 

Quadro 6 - Solução de Controvérias.....................................................................................47 

Quadro 7 - Desequilíbrios Contratuais.................................................................................50 

Quadro 8 - Serviços aos Usuários e Obrigaçoes dos Concessionários................................52 

Quadro 9 - Garantias e Relaçoes com o Poder Concedente................................................53 

Quadro 10 - Financiamento...................................................................................................54 

Quadro 11 - Extinção ou Finalização do Contrato de Concessão e Penalidades ao 

Concessionário........................................................................................................................ 55 

Quadro 12 - Matriz de Riscos ...............................................................................................57 

Quadro 13 - Riscos na Concessão .........................................................................................62 

Quadro 14 - Síntese ................................................................................................................64 

Quadro 15 - Impactos temáticos com Resultados Esperados ............................................72 

 

 

  



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 10 

2 JUSTIFICATIVA ................................................................................................................ 13 

3 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 15 

4 REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................................. 16 

4.1 Teoria Institucional .......................................................................................................... 16 

4.2 Concessões – Opções Política e Econômica .................................................................... 21 

4.2.1 O Macrocontexto da opção pelas Concessões Rodoviárias........................................... 21 

4.2.2 Bem Público .................................................................................................................... 24 

4.2.3 Serviço Público ............................................................................................................... 24 

4.2.4 Concessão de Serviço Público ........................................................................................ 25 

4.2.5 O Pedágio: modicidade e contrapartida ........................................................................ 29 

4.2.6 Objetivos conflitantes – Programas de Governo versus Projetos de Investimento dos 

Investidores/Concessionários .................................................................................................. 33 

4.3 A Situação Econômica do Estado e o Programa de Concessões Paulista .................... 34 

4.3.1 A criação da ARTESP .................................................................................................... 36 

4.3.2 As pressões políticas e institucionais ............................................................................. 38 

5 METODOLOGIA ................................................................................................................ 42 

6 RESULTADOS .................................................................................................................... 44 

6.1 Solução de controvérsias .................................................................................................. 46 

6.2 Desequilíbrios contratuais ............................................................................................... 47 

6.3 Serviços ao usuário e obrigações do concessionário ...................................................... 50 

6.4 Garantias e relações com o poder concedente ................................................................ 53 

6.5 Financiamento ................................................................................................................... 54 

6.6 Extinção ou finalização da concessão, indenização e penalizações ao concessionário 56 

6.7 Riscos na concessão .......................................................................................................... 57 

6.8 Síntese ................................................................................................................................ 64 

7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ................................................................................... 67 

8 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................. 75 

8.1 Recomendações para Futuras Análises .......................................................................... 77 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 78 
 



10 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O ambiente econômico oferece constantes desafios, principalmente para os 

administradores públicos. A gestão dos recursos públicos disponíveis versus as expectativas da 

população e a necessidade de investimentos para o crescimento do País fazem com que os 

governantes tenham que buscar constantemente a evolução nos modelos de atuação e gestão 

dos bens públicos, com intuito de maximizar o benefício desses bens aos usuários, ao Estado e 

à população em geral. 

O aumento de benefícios econômicos ocorre via crescimento no fluxo de comércio, pelo 

maior número de pessoas viajando, maior uso da infraestrutura para transporte de produtos 

industrializados e matérias-primas, aumento da produção industrial e do emprego, dentre 

outros. Em especial, uma infraestrutura de transporte urbano e interurbano é essencial para o 

crescimento de um País e ampliação do tamanho de sua economia. Conforme ABCR (2017, 

p.7) “o crescimento do transporte de mercadorias e as viagens de negócios ou com finalidades 

turísticas exigem boas rodovias que permitam atingir os pontos desejados com segurança e sem 

delongas desnecessárias”.  

Dado o desafio na gestão de recursos públicos, mostra-se bastante complexa a tarefa de 

manter e ampliar a infraestrutura rodoviária em bom estado de conservação. Diante desse 

desafio, o administrador público busca constantes evoluções no modelo de gestão para 

assegurar a fluidez de pessoas e mercadorias pelo território brasileiro. Alguns indicadores 

comparativos demonstram bem essa necessidade de evolução, dentre os quais, entre as 20 

maiores economias do mundo, o Brasil tem a pior relação entre os quilômetros pavimentados e 

a área total (ABCR, 2017). 

Desta forma,  

 

o aumento das despesas dos governos com saúde, aposentadoria, segurança e justiça, vem 

tornando inviável, em todo mundo, a construção, pelo poder público, de novos trechos de 

rodovias e da própria conservação e melhoria das existentes, o que era feito com tributos diretos 

ou via dotações orçamentárias. A solução encontrada em mais de 70 países de diferentes regimes 

e condições, dos Estados Unidos à Alemanha, do Japão à China, tem sido a adoção do pedágio, 

dentro do conceito de quem usa paga. Esse aspecto é ainda mais relevante no Brasil, onde mais 

de 60% da população não usa as rodovias ou, quando o faz, é transportada por veículos coletivos. 

(ABCR, 2017). 

 

Portanto, a cobrança de pedágio dos usuários, dado o problema de disponibilidade de 

recursos públicos, é indicada como método adequado para equilibrar a necessidade de 

conservação da malha viária e a cobrança dos usuários. Um outro ponto relevante é a eficiência 
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na gestão de recursos arrecadados. É importante avaliar o melhor uso dos recursos arrecadados 

pelo pedágio, pois sempre existe a dúvida: quem seria o melhor gestor: o Estado ou um operador 

privado?  

Nesse sentido, o projeto de lei 202/1991, convertido na lei 8.987/1995, deu os contornos 

para o sistema de concessões privado, uma retomada, pois o modelo já existiu no País, 

entendendo que o ente privado possa administrar melhor o bem público, por concentrar sua 

atuação na gestão do aludido bem e não ser mais um dos negócios a serem geridos pelo Estado. 

Segundo Velloso, Mattos, Mendes e Freitas (2012):  

 

a moderna análise econômica da regulação baseia-se na hipótese de que o regulador de um 

serviço (o Estado) busca basicamente dois objetivos: (1) incentivar a empresa regulada a ofertar 

serviços de qualidade ao menor custo possível e (2) viabilizar preços menores para os 

consumidores, dado os seus custos. A importância do primeiro objetivo consiste nos benefícios 

sociais e econômicos dos ganhos de produtividade. A importância do segundo objetivo reside 

no aumento da renda real e, portanto, do bem-estar do consumidor. Muitas vezes a teoria 

econômica da regulação descreve esse segundo objetivo como o de “extração de renda do 

produtor” (a empresa regulada), para transferência ao consumidor. 

 

No Estado de São Paulo, a adoção do regime de concessões rodoviárias ocorreu no ano 

de 1998, com base na lei estadual 7.835/1992, com diversas evoluções sendo realizadas a partir 

de então, destacando-se a criação, em 2002, da Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP. 

A experiência na gestão do programa de concessões paulista gerou evolução importante 

na oferta de serviços aos usuários, como a contrapartida dos agentes privados ao pagamento do 

pedágio. Essa melhoria ocorreu via o oferecimento de mais serviços e obras, que ampliaram a 

capacidade das rodovias ou melhoraram seu pavimento, com manutenção de nível mínimo de 

qualidade na operação das rodovias e aumento da segurança. 

Nesse contexto, o presente estudo busca avaliar a composição dos contratos de 

concessão do Estado de São Paulo, visando entender a evolução dos mesmos, via alterações em 

sua estrutura, inclusão de novos serviços e condições, com o intuito de manter interesse dos 

investidores, atender à demanda do Estado e aumentar a utilidade dos usuários das rodovias 

concessionadas. 

A análise leva em consideração a teoria institucional para, de forma complementar, 

entender as eventuais alterações ocorridas que se fundamentam na necessidade de legitimação 

do programa de concessão, fazendo com que os agentes públicos tenham interesse em buscar, 

continuamente, melhorias no programa e consequente maior aceitação da opinião pública. 
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Portanto, esta pesquisa procura entender a existência de mudanças nos contratos de 

concessão e sua relação com as pressões institucionais. Busca-se entender o incentivo dos 

agentes públicos em manter o programa de concessão paulista, seja pela situação financeira do 

estado ou pela necessidade de investimento em expansão da malha rodoviária. Algumas 

perguntas são basilares para entender esse contexto: seria necessário haver apoio popular e 

apoio político ao programa de concessões? Seria necessário inovar nos contratos para aumentar 

o apoio popular e legitimar o programa? Como buscar melhores retornos aos usuários, com 

consequente redução de custos e, concomitantemente, reduzir as taxas de retorno das 

concessões, mantendo o interesse dos investidores? Seria importante aumentar a fiscalização e 

as penalidades aos concessionários para garantir os objetivos do programa de concessões? 

O presente estudo está dividido em 8 capítulos, iniciando pela introdução, seguido pela 

justificativa, pelos objetivos e, em seguida, desenvolvendo-se o referencial teórico. Nesse 

capítulo se buscará expor conceitos da teoria institucional e seus impactos sobre o 

comportamento dos agentes públicos. Também se discorrerá sobre a situação política e 

econômica, que desencadeou o início do programa de concessões no Estado e no País; a seguir 

contextualizará as características dos sistemas de concessões e reações institucionais à adoção 

do programa. Em continuação, serão discutidas a metodologia de pesquisa adotada, a coleta de 

dados e seu tratamento, e, no capítulo seguinte, serão discutidos os resultados e, por fim, virão 

os comentários finais.  
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2 JUSTIFICATIVA  

 

O transporte rodoviário tem importância basilar na estrutura logística do País, 61% do 

transporte de cargas é realizado por rodovias (Alvarenga, 2020) e mais de 90% do transporte 

de passageiros ocorre por esse meio (CNT, 2018). 

Em razão da importância do setor, investimentos em sua conservação, melhoria de 

qualidade e expansão são objeto de constante análise e discussão pelos empresários, 

governantes e sociedade em geral. Sabe-se da importância de investir nas rodovias, mas, por 

outro lado, é também conhecida a carência de recursos por parte dos entes públicos para 

realização de tais investimentos. 

Em razão das pressões sofridas, os agentes públicos buscaram, como alternativa, a 

transferência da gestão de uma série de rodovias para a iniciativa privada, via concessão, com 

consequente cobrança de pedágio por parte dos usuários.  

Essa opção não é aceita por toda a sociedade, existindo resistências em diversos setores 

e localidades, normalmente impactadas pela implantação dos pedágios. Essas resistências são 

amplificadas via membros do poder legislativo que representam essas mesmas regiões, 

diferentes visões ideológicas e interesses divergentes com o governo da vez. 

Mas, apesar das resistências, o Programa de Concessões é importante para o Poder 

Executivo estadual; sua existência permite a transferência para os investidores de uma série de 

obrigações relativas à conservação, manutenção, operação e ampliação dos sistemas 

rodoviários, reduzindo custos e investimentos por parte do Estado.  

Além disso, o Estado arrecada diversos valores via recebimento de outorgas fixas e 

variáveis, reduz custos com a manutenção e operação da Polícia Militar Rodoviária e auxilia os 

municípios por onde passam as rodovias, via arrecadação de ISSQN. 

Portanto, para a existência do Programa de Concessões, o Estado deve buscar constante 

apoio dos políticos e da população, além de manter o interesse dos investidores em participar 

das licitações e operar as concessões. 

Com essa intenção, a busca pela evolução do Programa de Concessões é notória.  

A incorporação do aprendizado dos últimos 20 anos na gestão do Programa, a revisão 

dos projetos de investimento e o esforço pela entrada de novos investidores no sistema foram a 

tônica dos últimos governos. 

Dessa forma, é importante conhecer a gestão do Programa de Concessões rodoviárias 

do Estado de São Paulo, as pressões institucionais que incidem sobre ele e as reações dos 

agentes públicos a essas circunstâncias. 
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Enfim, a relevância da opção por concessões feitas pelo Estado leva à necessidade de 

uma gestão atenta ao atendimento das expectativas dos agentes de todos os espectros: dos 

investidores aos usuários, passando pelos formadores de opinião, políticos e órgãos de 

fiscalização, obrigando a uma revisão contínua das condições econômicas oferecidas aos 

principais afetados – usuários e investidores. 

Assim, este estudo pretende entender o ambiente institucional do Programa de 

Concessões do Estado de São Paulo e os movimentos dos agentes públicos no que tange à sua 

evolução. 
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3 OBJETIVOS 

 

São objetivos principais desta pesquisa: 

 

 Analisar, comparar e enumerar as condições contratuais iniciais e as potenciais 

alterações em cláusulas e condições ocorridas nas diversas versões dos contratos de 

concessão utilizados no Estado de São Paulo, no período entre 1998 e 2020, com 

intenção de entender se houve ou não aumento dos benefícios ao Estado e à população 

em contrapartida ao pagamento do pedágio pelos usuários.  

 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

 

 analisar o histórico do programa de concessões no período de 1998 a 2020, em suas 

diversas fases, com ênfase nas suas características contratuais; 

 analisar e avaliar os efeitos da criação da ARTESP no gerenciamento do programa de 

concessões e no relacionamento entre o Poder Concedente e os concessionários e 

comparar as alterações, enfatizando seus efeitos para a atratividade dos investidores ao 

programa de concessões do Estado de São Paulo.  

 

Em síntese, pretende-se analisar e avaliar o histórico do programa de concessões, a 

criação e estruturação da ARTESP, as características de cada fase do programa, os certames 

licitatórios e o seu movimento competitivo e, por fim, os contratos assinados e vigentes no 

período de 22 anos, compreendido entre 1998 e 2020. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 Teoria Institucional 

 

 Para melhor entender o ambiente do Programa de Concessões Paulista, fazem-se 

necessários uma introdução e os principais aspectos da teoria institucional.  

 Segundo Scott (2013, p. 56)  

 

instituições compreendem elementos regulatórios, normativos e cultural-cognitivos que, em 

conjunto com atividades associadas e recursos proveem estabilidade e significado à vida social. 

(...) nessa concepção, instituições são multifacetadas, estruturas sociais duráveis, feitas de 

elementos simbólicos, atividades sociais e recursos materiais. Instituições exibem propriedades 

distintas: elas são relativamente resistentes a mudanças (Jepperson, 1991 apud Scott, 2013).  

 

Giddens (1984, p. 24) afirma que: “Instituições, por definição, são os mais duradouros 

recursos da vida social dando solidez (ao sistema social) através do tempo e espaço”. Para 

Zucker (1977 apud Giddens, 1984), “Elas podem ser transmitidas através de gerações, mantidas 

e reproduzidas. Instituições também sofrem mudanças ao longo do tempo.”3.  

 Em continuidade, Giddens (1984) esclarece: 

 

Instituições exibem propriedades de estabilidade e fazer significado porque o ajustam num 

processo que se move em razão de regulação, normatização e elementos cognitivos. Esses 

elementos são a construção dos blocos centrais da estrutura institucional, provendo as fibras 

elásticas que guiarão o comportamento e a resistência à mudança.  
  

Scott (2013, p. 58) enfatiza:  

 

Apesar de os sistemas simbólicos – regras, normas e crença culturais e cognitivas serem 

ingredientes centrais das instituições, o conceito também deve abranger os comportamentos 

associados e recursos materiais. Apesar da perspectiva institucional dar maior atenção aos 

aspectos simbólicos da vida social, nós devemos também atentar para as atividades que 

produzem, reproduzem e os alteram, e aos recursos que os sustentam.  

 

Instituições são, conforme Hallet e Ventreca (2006), metáfora útil, habitadas por pessoas e suas 

interações. Regras, normas e significados surgem em interações, e elas são preservadas e 

modificadas pelo comportamento humano. Isolar o sistema de significados dos 

comportamentos relacionados é, conforme Geertz (1973, p.17):  

 

                                                           
3 Tradução do autor. 
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cometer o erro de análise cultural travada à distância do seu próprio objeto, a lógica informal da 

vida corrente. Comportamento deve ser entendido com alguma exatidão, porque é através do 

fluxo do comportamento – ou, mais precisamente, ação social – que a forma cultural encontra 

articulação. Tanto faz, ou onde quer que seja, sistemas simbólicos em seus próprios termos; 

talvez, nós obtemos acesso empírico a eles através de eventos inspecionados, não por arranjar 

entidades abstratas em padrões não preenchidos4.  

  

Já no que se refere à teoria institucional, pode-se dizer que a mesma tem origem no 

século XIX, tendo sido o campo dominante nas ciências sociais durante o período 

compreendido entre 1850 e 1920. Após esse período ficou fora do mainstream até ser 

redescoberta e renovada em meados dos anos 1970 (Scott, 2013 p. xi). 

 Segundo Guarido Filho (2008, p. 18):  

 

A teoria organizacional, a despeito de suas variações e origens em campos como a sociologia, 

economia e ciência política, trata dos aspectos mais profundos e resilientes da estrutura social 

[...]; ela investiga como todos esses elementos são criados, difundidos, adotados e adaptados ao 

longo do tempo e espaço; e como declinam e recaem no desuso.  

 

Nesse sentido, Guarido Filho (2008, p. 18), em interpretação de Scott (2001) considera 

“processos pelos quais estruturas, incluindo esquemas, regras, normas e rotinas tornam-se 

estabelecidos como diretrizes legítimas para o comportamento social, a partir de elementos 

regulativos, normativos e cognitivo-culturais”.  

Para Guarido Filho (2018, p.18), baseado em Scott (2005), é tema comum nas diferentes 

versões da abordagem a consideração de que o comportamento social e seus recursos associados 

estão, de algum modo, ancorados em sistemas de regras e num esquema cultural. 

 Guarido Filho (2008, p. 18-19) continua esclarecendo:  

 

A perspectiva institucional tem dedicado sua atenção a diferentes temáticas, conforme 

assinalaram Scott e Meyer (1994). Dentre elas, está a consideração de que estruturas e rotinas 

organizacionais são reflexos ou decorrências de normas institucionalizadas contextualmente, o 

que remete a questões ligadas à legitimidade e à própria concepção de ambiente. Como explicam 

DiMaggio e Powell (1991), o ambiente na abordagem institucional penetra as organizações, 

criando lentes pelas quais os atores sociais interpretam o mundo e, por essa razão, deixam de 

ser considerados apenas tecnicamente, mas também como provedores de legitimidade, nos quais 

regras, modos de compreensão e significados intersubjetivos estão presentes (Meyer, Rowan, 

1977). Nesse sentido, amplia-se o conceito de ambiente que, além de envolver aspectos técnicos 

e institucionais, substitui a ótica funcional e instrumental associada à racionalidade de 

abordagens tradicionais, por uma concepção relacional entre os atores sociais, que 

compartilham estruturas institucionais comuns, sob as quais se orientam as ações 

organizacionais (Fonseca, Machado da Silva, 2002). O conceito de campo organizacional, 

proposto por DiMaggio e Powell (1983), é provavelmente a representação mais difundida dessa 

                                                           
4 Tradução do autor. 
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mudança no nível de análise nos estudos organizacionais sob a ótica da perspectiva 

organizacional. 
 

 Assim, baseando-se no campo organizacional, existe incentivo às empresas para 

buscarem legitimação e aceitação, adaptando-se ao ambiente onde operam e, desta forma, 

gerando um isomorfismo estrutural entre os participantes daquele ambiente (Guarido Filho, 

2008). 

 Guarido Filho (2008, p.18) também afirma:  

 

Coercitivamente, o isomorfismo resulta de expectativas culturais da sociedade e de pressões 

exercidas por uma organização sobre outra, que se encontra em condição de dependência. O 

isomorfismo mimético consiste na imitação de arranjos estruturais e procedimentos bem-

sucedidos implementados por outras organizações, em face à incerteza decorrente de problemas 

tecnológicos, objetivos conflitantes e exigências ambientais. O isomorfismo normativo refere-

se à profissionalização, que envolve o compartilhamento de um conjunto de normas e métodos 

de trabalho pelos membros dos segmentos operacionais (DiMaggio & Powell, 1983).  
 

 No que tange a isomorfismo, Nascimento, Padilha e Sano (2017, p.925) afirmam que: 

“pode-se entender que uma vez que as práticas organizacionais se constituem como forças 

institucionais restritivas que exercem influência nas demais organizações, essas últimas passam 

a adotar as mesmas práticas por mecanismos de isomorfismo, que podem ser de três tipos: 

coercitivo, normativo e mimético”.  

 O primeiro deles, o isomorfismo coercitivo, é resultado da dependência das expectativas 

culturais que determinadas organizações exercem sobre outras, isto é, são forças formais e 

informais que influenciam a estrutura das organizações (Theret, 2003).  O segundo mecanismo 

de mudança isomórfica institucional refere-se às pressões normativas.  

Este provém da ideia de profissionalização, que DiMaggio e Powell (1983, p. 125) 

interpretam “como uma luta coletiva dos membros de uma ocupação para definir condições e 

os métodos de seu trabalho, para controlar a produção dos produtores e para estabelecer uma 

base e legitimação cognitiva para sua autonomia ocupacional”.  

O último mecanismo de mudança isomórfica institucional é o isomorfismo mimético, 

que, segundo Nascimento, Padilha e Sano (2017, p.926): 

 

caracteriza-se como processo de mudança institucional no qual as organizações espelham-se em 

outras devido ao grau de incerteza simbólica ambiental e incompreensões tecnológicas. As 

organizações utilizam-se da modelagem (técnica que consiste em implantar modelos bem-

sucedidos em outras organizações) para lidar com essas situações” (DiMaggio & Powell, 1983). 
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 Para Guarido Filho (2008, p. 19) “a institucionalização representa, assim, um processo 

condicionado pela lógica da conformidade às normas socialmente aceitas, implicando aceitação 

e credibilidade”. 

 Scott (2001, p. 59) afirma que “a partir de uma perspectiva institucional, legitimidade 

não é uma commodity a ser possuída ou trocada, mas a consonância percebida com regras e leis 

relevantes, suporte normativo e ou alinhamento com estruturas cognitivo-culturais”.  

Para Meyer e Rowan (1977, p. 352), por essa razão,  

 

é condição para sobrevivência que as organizações busquem conformidade com os valores do 

ambiente organizacional onde estão inseridas, pois, ao que parece, a procura por conformidade 

aumenta as chances de sobrevivência quando comparada com o ganho de eficiência ou o 

desempenho imediato de estratégias ou procedimentos adotados. 
 

 Nascimento et al. (2017, p. 919) dizem:  

 

A teoria institucional, sobretudo a vertente histórica e sociológica, proporciona importantes 

conceitos que consideram a variável ambiental no processo de mudanças organizacionais. Além 

disso, essa teoria analisa aspectos como legitimidade da ação, bem como os isomorfismos como 

elementos essenciais para a sobrevivência da organização. O processo isomórfico se apresenta 

como um conjunto de forças que tomam as estruturas organizacionais de um dado campo 

organizacional homogêneo. 
 

 Dois outros importantes conceitos devem ser introduzidos, o primeiro é a path 

dependence, que consiste em ligar o desenvolvimento de uma organização a decisões e escolhas 

realizadas em algum momento no tempo passado. 

Nascimento et al. (2017, p. 923) afirmam que “as forças que moldam a ação dos 

indivíduos se modificam a partir das propriedades do contexto local, e essas propriedades são 

características institucionais herdadas do passado”. 

 Os mesmos autores esclarecem: “As características de um contexto local são herdadas 

de sua trajetória, nelas estão contidas as ações passadas que contribuíram para a construção da 

sociedade, por exemplo, o processo de colonização, a estruturação do Estado, os conflitos 

intervenientes, a forma de organização política e outros”. (Nascimento et al., 2017, p. 924).  

Outros autores, dentre eles Nascimento et al. (2017), DiMaggio e Powell (2003), 

Fonseca e Machado da Silva (2002) e Meyer e Rowan (1977) entendem que elementos ligados 

ao ambiente, dentre eles aqueles criados por interação social, impactam a capacidade de decidir 

dos gestores. 

 O segundo conceito a ser introduzido é a inovação, pois, como afirmam Nascimento et 

al. (2017, p. 919-920): 
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estabelecem compreensão de inovação enquanto aspecto central de uma ação planejada e 

implementada com a finalidade e intencionalidade de mudança por atores sociais, quer sejam 

indivíduos ou instituições, considerando seu contexto, ou seja, os objetivos e funcionalidades 

organizacionais. Os autores ressalvam que o conceito de inovação deve ser aplicado com caráter 

analítico e não simplesmente descritivo. Isto significa que analisar inovação perpassa observar 

atividades e interações sociais. Portanto, deve-se estabelecer uma postura crítica que vá além de 

normatizar se uma inovação é “positiva” ou “negativa”, ou até mesmo da generalização do que 

seja ou não inovação em determinado setor de atividade”.  
 

 Portanto, a inovação pode ocorrer em qualquer setor, desde que existam mudanças que, 

ao final, podem ser somente dentro da organização. No tocante ao setor público também é 

possível inovar. 

 Nascimento et al. (2017, p. 20) afirmam que:  

 

uma vez que a discussão circunda o elemento “contexto” ao demarcar uma conceituação sobre 

inovação no setor público, é importante inserir nesta análise elementos organizacionais, tais 

como eficiência, eficácia e efetividade, como propõem Mulgan e Albury (2003). Segundo os 

autores, a introdução destes elementos se justifica pela contribuição da inovação pra a eficácia 

e efetividade dos serviços públicos mediante o aumento da capacidade de responder às 

necessidades da comunidade, bem como à constante busca por manter ou reduzir os custos dos 

serviços. 
 

 Desta forma, a inovação no setor público tem por característica vir do maior ente para 

o menor. Portanto, a adoção pela União Federal e maiores Estados incentiva a busca pela 

inovação pelos entes menores; além disso, existem itens que são ponderados continuamente 

para a adoção de novas práticas, tais como a definição do problema, a existência de soluções 

viáveis e um contexto político favorável, como ensinado por Kingdom (2011) e Nascimento et 

al. (2017). 

 Nascimento et al. (2017, p. 922) reiteram que: “pressupõem-se que os resultados 

positivos da inovação adotada tendem a gerar benefícios políticos como a legitimação do ator 

por meio da opinião pública”. 

 Os mesmos autores relembram:  

 

Fatores substantivos também atuam no contexto da disseminação, tais como o legado de 

políticas públicas prévias e a ideologia. Os efeitos da política contribuem para a formação da 

ideologia dos adotantes, e isso influencia futuras decisões sobre quais políticas serão 

implementadas no futuro. Logo, a disseminação da inovação recebe pressões resultantes da 

ideologia dos adotantes. Consequentemente, isso acaba direcionando a formação de agendas, 

que também pode ocorrer por influência de agências multilaterais sob a justificativa de 

neutralidade técnica. A imposição e a consequente disseminação dependerão também de um 

contexto de transformação política e mudança de paradigma. O que se percebe é que o processo 
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de disseminação, quando percebido do ponto de vista da imposição, revela as assimetrias de 

poder, ou seja, da capacidade de influenciar a agenda. (Nascimento et al., 2017). 
 

 Em síntese, a teoria organizacional nos dá indicação de fatores que influenciam o agente 

público em sua atuação, pois sinalizam condutas assumidas para se contrapor às pressões 

institucionais existentes em temas sensíveis, como o programa de concessões. O programa de 

concessões sempre foi alvo de pressões contrárias à sua existência; os aumentos de custos para 

os usuários se acumulam e, com isso, as pressões contrárias são ampliadas pelos integrantes do 

poder legislativo, principalmente em períodos próximos das eleições. 

 A falta de recursos forçou a opção pela transferência da gestão das rodovias para agentes 

privados. Por isso, o programa de concessões foi criado pela necessidade dos entes públicos de 

manterem os investimentos na conservação, melhoria e ampliação dos sistemas rodoviários. 

Com o passar dos anos não houve melhora nas contas públicas, gerando a necessidade de 

manutenção do programa. Essa necessidade demonstra a atual dependência das decisões 

tomadas no passado, obrigando os agentes a considerá-las nas suas próximas decisões (path 

dependence).  

 Acontece que, para a continuidade de programas complexos e sensíveis, como o de 

concessões, é necessário buscar constante apoio da opinião pública e dos entes políticos, porque 

isso mantém a legitimidade do programa. Para angariar esse apoio, os agentes públicos buscam 

as práticas mais modernas de gestão, as quais são obtidas a partir da análise de programas 

similares; portanto, inovar, trazendo novos modelos e experiências, auxilia a sobrevivência do 

programa, sendo característica típica de isomorfismo.  

 Assim, a teoria institucional e suas características estão totalmente associadas à atuação 

dos agentes públicos envolvidos na gestão dos programas de concessão. 

 Em continuidade à construção da base teórica para a análise do programa de concessões 

paulista, se prosseguirá com o detalhamento dos componentes históricos, legais e institucionais 

que envolveram sua criação e evolução. 

 

4.2 Concessões – Opções Política e Econômica 

 

4.2.1 O Macrocontexto da opção pelas Concessões Rodoviárias 

 

Nas últimas décadas, o modal rodoviário foi o principal objeto de investimentos 

logísticos no Brasil. Segundo a CNT (2018), “é conhecida a dependência brasileira do 

transporte sobre rodas e do diesel, fruto de definições políticas de décadas atrás. E por isso é 
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extremamente importante investir para melhorar e manter em boas condições nossas rodovias, 

pois são nelas que se movimenta a maioria da nossa produção”. 

Desde os anos 1940, o Estado buscou investir na implantação, ampliação e manutenção 

do sistema rodoviário, financiando suas atividades com verbas públicas especialmente 

arrecadadas para essa finalidade. Com o passar do tempo e o aumento dos custos do Estado, 

essas verbas foram reduzidas, sendo direcionadas a outras finalidades. Com o advento da 

Constituição de 1988, houve uma mudança na estrutura fiscal do Estado Brasileiro, deixando 

de existir recursos específicos para o sistema rodoviário. Por outro lado, houve autorização para 

a prestação de serviços públicos realizada por terceiros, que seriam remunerados para tal 

diretamente pelos usuários (Brasil, CF/1988, art. 175 e parágrafos).  

Desde o milagre econômico brasileiro, no início dos anos 1970, o Brasil passou por 

diversas dificuldades econômicas: enfrentou duas crises do petróleo, o enorme aumento dos 

juros americanos, dois defaults e a crise da dívida externa dos anos 1980, passou pela 

hiperinflação, diversos planos econômicos e mudanças de moeda, viu confisco de recursos e, 

por fim, chegou à estabilização da moeda em meados nos anos 1990. Esses acontecimentos 

econômicos foram acompanhados por mudanças políticas, tais quais a redemocratização em 

meados dos anos 1980 e uma nova Constituição Federal em 1988.  

A estabilização econômica dos anos 1990, com o final da alta inflação, deixou claro o 

problema fiscal do País, até então disfarçado pela enorme perda de valor da moeda, com grande 

volume de despesas e crônico déficit público. As características da nova Constituição Federal 

fizeram o governo ter muitas dificuldades para gerenciar seus recursos, pois as despesas 

obrigatórias muito consumiam da arrecadação, levando à enorme limitação dos investimentos. 

Além dos problemas locais, ainda existiam os problemas globais: Crise do México em 1995, 

Crise da Ásia (1997), Crise da Rússia (1998), desvalorização brasileira (1999), dentre outras. 

Localmente os estados muito sofriam, principalmente com os problemas dos Bancos 

Estaduais, alguns dos quais sofreram intervenção, e diversos foram privatizados, sobravam 

poucas opções para o ajuste de contas. 

Após o fracasso dos Planos Collor I e II, com o impeachment do Presidente Collor e a 

ascensão do Vice-Presidente Itamar Franco e posterior indicação ao Ministério da Fazenda5 do 

Dr. Fernando Henrique Cardoso, o Brasil implementou o Plano Real, que estabilizou a inflação 

e trouxe o Brasil a uma nova situação econômica. 

                                                           
5 Antiga denominação do atual Ministério da Economia. 
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O Ministro Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente em 1994 e governou o 

Brasil sob uma gestão social democrata, tendo procurado reduzir a dívida pública e o tamanho 

do estado Brasileiro. Para tanto, buscou privatizar diversas empresas públicas e conceder 

diversos serviços à iniciativa privada, procurando com isso reequilibrar as contas da União.  

Os Estados, da mesma forma que o Governo Federal, tinham a intenção de reduzir sua 

dívida e equalizar sua situação econômica, com constantes déficits fiscais e, principalmente, 

para resolver a situação gerada pela intervenção nos bancos estaduais, os quais muitos foram 

fechados ou vendidos. 

Segundo Depiné (2010, p.22): 

 

A volta das concessões em sua forma originária (de transferência da execução da atividade à 

iniciativa privada) responde, portanto, a razões diretamente ligadas ao contexto sociopolítico-

econômico da atualidade, de carência de recursos públicos, déficit de infraestrutura e intenção 

de atrair capital privado para investimento em serviços públicos e na execução de obras 

públicas, como uma forma de obter financiamento. 
 

 No âmbito do setor rodoviário não foi diferente. A concessão foi a alternativa 

encontrada pelo Estado para enfrentar a ausência de recursos financeiros para manutenção, 

ampliação e construção das vias rodoviárias, dada a ausência de condições econômicas para o 

necessário custeio, especialmente considerando a opção político-administrativa feita no 

passado e aparentemente reafirmada no presente pelo transporte essencialmente rodoviário. 

Essa situação não ocorre somente no Brasil, segundo Alasad e Motawa (2015), em 

estudo sobre o risco de demanda em rodovias na Inglaterra: “com o aumento da demanda por 

infraestrutura e os enormes custos de construção e operação, governos estão procurando fundos 

privados para financiar projetos públicos e entregar os serviços subsequentes6”.  

Para remunerar esses investimentos, os concessionários recebem dos usuários, via 

pagamento de uma tarifa, o pedágio. Confirmando essa assertiva, Alasad e Motawa (2015) 

afirmam: “em contratos de concessão, os fundos do setor privado (concessionário) são usados 

para financiar, construir e operar a infraestrutura. Em retorno, o setor privado tem o direito de 

operar e cobrar pelo uso da rodovia por um particular período de tempo”. 

Blanka, Samaneza, Baidyab e Dias (2016) afirmam:  

 

A participação privada em projetos de infraestrutura de transporte foi procurada pelos governos 

globalmente em razão da escassez de recursos públicos, expansão econômica, aumento da 

                                                           
6 Tradução do autor. 
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demanda por melhores serviços e deterioração da infraestrutura de transporte – particularmente 

em economia emergente.7  

 

Para entender a sistemática de exploração de bem público por ente particular, com fins 

lucrativos, é necessário passar por algumas definições. 

 

4.2.2 Bem Público 

 

Segundo Justen Filho (2016, p. 969), “bens públicos são os bens jurídicos atribuídos à 

titularidade do Estado, submetidos a regime jurídico de direito público, necessários ao 

desempenho das funções públicas ou merecedores de proteção especial”.  

Para Meirelles, Aleixo e Burle Filho (2015, p. 623), “bens públicos, em sentido amplo, 

são todas as coisas, corpóreas ou incorpóreas, imóveis, moveis e semoventes, créditos, direitos 

e ações que pertencem, a qualquer título, às entidades estatais, autárquicas, fundacionais e 

empresas governamentais”.  

Os mesmos autores ensinam ainda que “estradas fazem parte do patrimônio público, 

sendo bens de uso comum do povo e, portanto, consideradas como bens públicos”. 

 

4.2.3 Serviço Público 

 

Para Meirelles et al. (2015, p. 408), “serviço público é todo aquele prestado pela 

Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer 

necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado”.  

Na posição de Justen Filho (2016, p.549):  

 

Serviço público é uma atividade pública administrativa de satisfação concreta de necessidades 

individuais ou transindividuais, materiais ou imateriais, vinculadas diretamente a um direito 

fundamental, insuscetíveis de satisfação adequada mediante os mecanismos da livre iniciativa 

privada, destinada a pessoas indeterminadas, qualificada legislativamente e executada sob o 

regime de direito público.  
 

Depiné (2010, p. 175) afirma:  

 

As rodovias se constituem um bem público (bem de uso comum do povo), mas sua gestão e 

operação foram considerados como serviço público, nos moldes do art. 175 da Constituição 

Federal, pelo legislador infraconstitucional. A criação infraconstitucional do referido serviço 

público ocorreu sob o influxo da decisão estatal de outorgar sua exploração à iniciativa privada, 

                                                           
7 Tradução do autor 



25 

 

 

o que tem sido feito, em regra, por contratos disciplinados pela Lei 8.987/1995, concessão 

comum, na terminologia da Lei das Parcerias Público Privadas, porquanto as concessões 

abarcam, até o momento, os serviços autossustentáveis, ou seja, as rodovias com fluxo de 

veículos e perfil de usuários que possibilitam o custeio do empreendimento por meio de tarifa 

(pedágio). 

 

4.2.4 Concessão de Serviço Público 

 

De acordo com Justen Filho (2016, p. 583):  

 

A concessão comum8 de serviço público é um contrato plurilateral de natureza organizacional 

e associativa, por meio do qual a prestação de um serviço público é temporariamente delegada 

pelo Estado a um sujeito privado que assume seu desempenho diretamente em face dos usuários, 

mas sob controle estatal e da sociedade civil, mediante remuneração extraída do 

empreendimento”.  
 

Para Meirelles et al. (2015, p. 475):  

 

Concessão é a delegação contratual da execução do serviço, na forma autorizada e 

regulamentada pelo Executivo. O contrato de concessão é ajuste de Direito Administrativo, 

bilateral, oneroso, comutativo e realizado intuitu personae. Com isso se afirma que é um acordo 

administrativo (e não um ato unilateral da Administração), com vantagens e encargos 

recíprocos, no qual se fixam as condições de prestação de serviço, levando-se em consideração 

o interesse coletivo na sua obtenção e as condições pessoais de quem se propõe a executá-lo por 

delegação do Poder Concedente. 
 

Depiné (2010, p. 38) afirma que “o posicionamento jurisprudencial, mesmo antes da 

Constituição Federal de 1988 e da edição da Lei 8.987/1995, já cristalizava junto aos tribunais 

a natureza contratual da outorga de serviços e obras públicas”. 

Os contratos de concessão rodoviária podem ter diversos objetivos operacionais. Rio 

Prefeitura (2019) enumera os principais tipos: 

 

  Projetar, Construir, Financiar e Transferir 

 

a. O setor privado financia e constrói o ativo, o que o incentiva a concluir a obra dentro 

do prazo e do orçamento. 

b. O ativo só é pago pelo setor público quando for concluído. 

 

                                                           
8 “A modalidade tradicional de concessão de serviço público passou a ser denominada comum com a criação das 

chamadas parcerias público-privadas” (Justen Filho, 2016, p. 583). 
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 Projetar, Construir, Operar e Financiar 

 

a. O setor privado projeta, constrói e financia uma nova instalação em um contrato de 

longo prazo e opera o ativo durante o prazo estipulado. 

b. A propriedade dos ativos e a prestação dos serviços normalmente voltam para o setor 

público no final do contrato. 

 

 Projetar, Construir, Financiar e Manter 

 

a. O setor privado é responsável pelas etapas de projeto, construção, financiamento e 

manutenção do ativo, o que o estimula a projetar a construção levando em conta os 

requisitos de manutenção por um longo período. 

 

 Projetar e Construir 

 

a. Projeto e construção são oferecidos em um mesmo pacote. 

b. Os contratos são geralmente fechados com base no preço mais baixo, o custo do capital 

é reduzido por um processo competitivo e o projeto e o risco da construção são 

transferidos do proprietário público para o parceiro privado. 

 

 Projetar, Construir, Financiar, Operar e Manter 

 

a. O parceiro privado financia todo ou parte do custo do capital. 

b. O reembolso dos custos operacionais, de capital e do financiamento é feito pelo 

proprietário público por meio de uma série de pagamentos baseados em performance ao 

longo do tempo do contrato. 

c. O risco total do contrato, por todo seu ciclo de vida, é assumido pelo parceiro privado. 

 

O documento Rio Prefeitura (2019, p.12) salienta que, apesar de citados, “os exemplos 

acima são apresentados considerando a prática internacional. O leitor deve atentar para o fato 

de que nem todas as modalidades acima são aplicáveis ao contexto brasileiro”. 

No que tange aos aspectos legais, as concessões são definidas conforme a Figura 1. 
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Figura 1 – A Concessão Comum de Serviços Públicos e as Parcerias Público-Privadas (Concessão 

Patrocinada e Concessão Administrativa) 

 

Fonte: Rio Prefeitura (2019). 

 

No que se refere aos aspectos formais, as concessões têm características descritas na 

Figura 2. 
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Figura 2 – Semelhanças e Diferenças entre Contratação Administrativa Tradicional x Concessão 

Patrocinada x Concessão Administrativa x Concessão Comum de Serviços Públicos 

 

Contratação 

Administrativa 

Tradicional 

Concessão 

Comum 

Concessão 

Patrocinada 

Concessão 

Administrativa 

Prazo Até 5 anos Até 50 anos De 5 a 35 anos De 5 a 35 anos 

Valor Não Definido Não Definido 
Mínimo de R$ 20 

milhões 

Mínimo de R$ 20 

milhões 

Remuneração Pagamentos Públicos Tarifa 

Tarifa + 

Contratação 

Pública 

Contraprestação Pública 

Garantia Contratual 

do Parceira Privado 
Exigível Exigível Exigível Exigível 

Garantia Contratual 

pela Administração 

Pública 

N/A N/A Exigível Exigível 

Modalidade de 

Licitação 

Diversas 

modalidades 
Concorrência Concorrência Concorrência 

Anuência Prévia 

para Alteração 

Controle do 

Contratado 

Não exigível Exigível Exigível Exigível 

Regime Jurídico do 

Contrato 
Direito Público Direito Público Direito Público Direito Público 

Usuários dos 

Serviços 
Poder Público População População 

Poder Público e/ou 

População 

Fonte: Rio Prefeitura (2019). 

 

Assim, apesar de, em primeira interpretação, a operação de rodovias cumulada ou não 

com obra pública não estar inserida expressamente entre as condicionantes da Lei 8.987/1995, 

podendo se confundir com o uso ou exploração de bem público, sua existência e designação 

foram clarificados com a edição da lei 9.074/1995, “in verbis”: 

 

Art. 1o Sujeitam-se ao regime de concessão ou, quando couber, de permissão, nos termos da Lei 

no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes serviços e obras públicas de competência da 

União: 

... 

IV - vias federais, precedidas ou não da execução de obra pública. 

 

Desta forma, a operação de rodovias é considerada, legalmente, como serviço público, 

tendo sua estrutura institucional contida na Lei 8.987/1995. 

 



29 

 

 

4.2.5 O Pedágio: modicidade e contrapartida 

 

A cobrança de pedágio não é acontecimento recente para a humanidade, segundo 

Meirelles (1971, p.33), “o pedágio teve sua origem em Roma e foi utilizado com grande 

frequência na Inglaterra até o século XIII, sendo cobrado de todos que transitavam com 

carruagem por estrada sujeita à conservação pela coroa”.  

Sobre o mesmo tema, Gonçalves (2019) afirma que “escritos que datam de 321 a. C, na 

Índia, já registravam sua prática, e estudiosos afirmam que essa cobrança era realizada pela 

utilização das vias que interligavam a Síria a Babilônia, há mais de 4 mil anos”. 

Finalizando o contexto histórico, Barbosa (2013, p.8-9) esclarece sobre a origem e 

acrescenta detalhes sobre os antecedentes das concessões:  

 

A instituição do pedágio como fonte de financiamento remonta a priscas eras. Há registros sobre 

cobrança dos viajantes nas estradas entre Síria e Babilônia há 4 mil anos. Também os incas 

construíram estradas convergentes para Cuzco, entre a atual Colômbia e o Sul do Chile, através 

da Cordilheira dos Andes, e cobravam pedágio (Senna & Michel, 1998). No Império Romano 

a denominação comumente utilizada para o pedágio era portorium. Na Idade Média, a cobrança 

também era prática comum, feita pelos senhores feudais nas estradas de seus domínios. Na 

França chamava-se péage – origem do termo em português. Ao longo dos séculos XVII, XVIII 

e XIX, o pedágio ganhou força ao redor do mundo como alternativa para angariar recursos para 

construção e conservação de estradas, impulsionando a ampliação e melhoria do sistema viário 

de vários países, principalmente em função do crescimento expressivo do uso do automóvel. Na 

Inglaterra a cobrança era intensa até o século XVIII, pela Coroa Britânica, que conservava as 

estradas. De acordo com Mumford (2000), a intenção do governo britânico ao implantar o 

pedágio nas rodovias foi promover o uso consciente dos veículos, mostrando aos motoristas os 

custos reais de utilização das estradas. Isto porque o sistema de tributação através de impostos 

negligencia o fato de diferentes usuários causarem graus de custos sociais distintos, dependendo 

do local, período e forma de utilização da infraestrutura. Dessa forma, para que haja 

credibilidade em programa desta natureza, a definição da tarifa a ser cobrada exige uma 

avaliação realista dos custos sociais, de modo que as pessoas possam ver uma relação clara entre 

o que pagam e o custo dos recursos que consomem ou os custos que impõem aos outros. Nos 

Estados Unidos da América, a primeira estrada foi construída sob o regime de pedágio em 1792, 

na Pensilvânia. Daí em diante, o pedágio ajudou a impulsionar a construção do sistema viário 

norte-americano. Os EUA, apesar de não terem uma experiência muito significativa na área de 

concessões rodoviárias, possuem diversas rodovias com pedágio (conhecidas como Turnpikes) 

administradas por agências governamentais. Na França, muitas obras públicas foram 

viabilizadas pelo pedágio. O programa francês de implantação de rodovias é um exemplo da 

busca contínua em dar solução à questão do transporte regional em países desenvolvidos através 

da cobrança direta aos usuários. Ele ampliou, em sucessivas etapas, sua rede de autoestradas, 

partindo de uma extensão de 50 km, em 1961, para cerca de 6.000 km em 1992 (Aneor, 1993; 

Brochado, 2008). Assim, o país se destaca por sua experiência em cobrança de pedágios em 

rodovias, tanto sob regime de concessão pública quanto privada, tendo se tornado um modelo 

para outros países. Durante os anos 70, houve um processo de falências e encampações do 

Estado no qual riscos mercadológicos impactaram decisivamente o equilíbrio econômico-

financeiro das concessões. Atualmente, as autoestradas francesas continuam tendo pedágios e 

são operadas por oito companhias, sendo apenas uma privada. 
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Conforme mencionado em 4.2.4 , a concessão de serviço público ocorre por opção do 

Poder Concedente, isto é, pelo Poder Executivo, e sua implementação prescinde licitação 

baseada em critérios claros sobre os serviços a serem oferecidos, tarifa a ser cobrada do usuário 

–  em algumas situações, é por valor pré-fixado, o  valor de outorga – montante pago para 

assumir o trecho a ser concedido e/ou valor periódico a ser pago pelo vencedor, melhorias 

necessárias ao sistema rodoviário a cargo do concessionário e obrigações no que tangem à 

prestação de serviço,  além de definir seu nível de qualidade mínimo aceitável. Em 

contrapartida, são estabelecidas as políticas tarifárias a serem adotadas e suas regras de 

correção. Basicamente, os sistemas licitatórios podem levar em conta dois aspectos: maior valor 

de outorga a ser pago ao Poder Concedente, menor tarifa a ser oferecida ao cidadão ou uma 

composição de ambas. O Poder Concedente busca a melhor prestação de serviço possível, com 

o menor custo para o usuário, visto tratar-se de monopólio natural.  

Como explica Depiné (2010, p.176):  

 

Considerando que a concessão de rodovias é modalidade de concessão de serviço público, sua 

modelagem (planejamento e regulação) deve buscar obter o máximo de benefícios aos usuários 

ao menor valor de pedágio9 possível, sem comprometer o sucesso do empreendimento, os 

direitos dos concessionários e os princípios que norteiam o serviço público. 
 

Desta forma, existem alguns pontos importantes a serem enfatizados: o custo do pedágio 

é valor a ser pago pelos usuários do serviço público disponibilizado, isto é, apesar de a rodovia 

ser um bem público, a concessão feita a particular, em razão de princípio adotado pela 

Constituição Federal e Legislação Infraconstitucional, não considera que seja repassada a este 

a exploração desse bem, mas sim a sua operação e manutenção. Por essa razão, deve ter seu 

custo de manutenção, operação e prestação de serviços suportado pelo usuário, portanto, 

alinhado ao conceito de somente paga quem usa. Nos demais casos, as rodovias, quando sob a 

égide da gestão do Estado, seriam suportadas pelo orçamento deste ou, eventualmente, por 

sistemas de pedágio recebido por esses agentes. No tocante ao preço do pedágio, duas foram as 

opções: pedágios com preços fixados nos editais ou certame pelo menor valor. No caso dos 

preços fixados no edital, os certames foram definidos pelo maior valor de outorga. 

O valor da tarifa de pedágio, como remuneração ao operador de rodovia concedida, se 

define no momento do leilão, e a tarifa fixada tem seu regime de correção preestabelecido 

contratualmente. 

                                                           
9 Quando o pedágio é cobrado pelo Estado tem natureza de taxa; quando cobrado por concessionário, tem natureza 

de tarifa (Depiné, 2010). 
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A contrapartida dos usuários ao pagamento do pedágio é acordada no contrato de 

concessão. Nesse instrumento são definidos todos os pontos necessários à operação da rodovia, 

tais como: investimentos necessários à manutenção e ampliação da capacidade do sistema 

rodoviário, nível de serviço mínimo no tocante aos tempos de socorro médico e mecânico, 

níveis de qualidade do pavimento da rodovia10, tempos para correção de irregularidades nos 

pavimentos e outros. 

Também são definidas as penalidades pelo não cumprimento das condicionantes de 

qualidade e operação contratualmente definidas. Todo arcabouço legal e contratual foi sendo 

aprimorado no decorrer dos anos, e a cada novo leilão foram incorporadas novas obras e maior 

gama de serviços e suporte aos usuários. A busca por melhores contrapartidas visa capturar 

parte do valor do ganho do concessionário para reversão em prol dos consumidores, visando ao 

aumento da utilidade ao usuário.  

Além da contrapartida direta ao usuário, existem contrapartidas indiretas, dadas à 

população e/ou ao Estado. Em diversos certames existe pagamento de outorga, tais como 

aqueles realizados pelos Estado de São Paulo nos anos de 2017, em que o vencedor fez 

pagamento de valor ao Estado para iniciar sua operação e, posteriormente, se comprometeu a 

repassar valor mensal ao Poder Concedente como forma de outorga complementar proporcional 

ao volume arrecadado. Desta forma, o caixa público é abastecido com recursos adicionais, 

melhorando as contas do ente federativo e propiciando, de forma indireta, uma melhor prestação 

do serviço naquela unidade da federação. 

Além do valor da outorga, os montantes arrecadados a título de pedágio são tributados 

via Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, recolhido aos municípios lindeiros 

à rodovia, conforme percentuais estabelecidos nos contratos de concessão. Outro benefício ao 

Estado é a assunção, pelos concessionários, de parte dos custos de manutenção e fornecimento 

de veículos operacionais à Polícia Militar Rodoviária, que atua nos trechos sob sua 

administração. 

Muitas discussões foram realizadas sobre o tema da modicidade tributária, controle de 

preços públicos e justiça fiscal, e, ao final, se concluiu que as tarifas de pedágio têm regime 

definido via contrato público, não sendo objeto do conceito de modicidade tributária e nem 

tratamento tal qual preço público, tendo natureza de tarifa, com regulação dada no acordo inicial 

de concessão.  

                                                           
10 IGG – Índice de Gravidade Global e IRI – Levantamento de Irregularidades Longitudinais 
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Depiné (2010, p. 120), após profundo estudo sobre a natureza jurídica do pedágio, 

afirma: 

 

Sustentamos que o pedágio pago pelo usuário da rodovia tanto pode ser uma taxa quanto uma 

tarifa, a depender do caso concreto. Nos casos em que a rodovia é explorada diretamente pelo 

Poder Público, o pedágio pago pelo usuário é taxa. Se a rodovia é explorada indiretamente, 

mediante concessão, com fundamento no artigo 175 da Constituição Federal, o pedágio pago 

pelo usuário à concessionária é tarifa. 
 

No quesito justiça tributária, existe o entendimento de que o custo do pedágio, dada a 

sua ligação com a rodovia, e considerando que o uso desta será feito por parte da população e 

não pelo todo, deveria ser assumido somente pelos usuários. Desta forma, o pagamento do 

pedágio, pagamento pelo uso, seria mais justo no quesito fiscal, pois não seria assumido por 

toda a população.  

Meirelles (1971, p.36) ensina:  

 

Presta-se a tarifa a remunerar os serviços pró-cidadão, isto é, aqueles que visam a dar 

comodidade aos usuários ou a satisfazê-los em suas necessidades pessoais (telefone, energia 

elétrica domiciliar, transportes, etc.), ao passo que a taxa é adequada aos serviços pró-

comunidade ou seja, aqueles que se destinam a atender às exigências da coletividade (embora 

divisíveis), e, por isso mesmo devem ser prestados em caráter compulsório e independentemente 

de solicitação dos contribuintes. Todo serviço público ou de utilidade pública não essencial à 

comunidade, mas de interesse de determinadas pessoas ou certos grupos, deve ser remunerado 

por tarifa, para que os encargos de sua manutenção onerem, unicamente, aqueles que 

efetivamente os utilizem (por ato espontâneo de sua vontade). 
 

Mas existem visões contrárias ao pagamento pelo usuário. Diversas discussões 

ocorreram no sentido de caracterizar o pedágio como bitributação, em razão da existência de 

outros impostos que teriam a finalidade de manter o sistema viário, como limitação ao direito 

de ir e vir, como sendo obrigatória opção por via paralela dentre outras que, ao final, não 

encontraram guarida no poder judiciário (Depinè, 2010; Justen Filho, 2016; Meirelles, 2015). 

Em síntese, os críticos do sistema de concessões remunerado via cobrança de pedágio 

defendem que este se configuraria em um aumento de ônus para um grupo da sociedade, com 

transferência de recursos para a União, via  recolhimento de PIS/COFINS incidente sobre a 

tarifa, para o Estado, via outorgas fixa e variável e ônus de fiscalização, cobrado das 

concessionárias como percentual sobre a arrecadação, e para os municípios, via ISSQN, 

cobrado sobre a receita de pedágio, além dos lucros gerados aos concessionários.  

Um ponto é certo, existe um aumento de custos do usuário com o pagamento do pedágio, 

uma despesa que, se esperava, fosse assumida pelo Estado, visto a elevada carga tributária, 

33,58% do PIB (Agência Brasil, 2019), já arcada pelos cidadãos.  
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Depreende-se daí o fato de que, via o pagamento do pedágio, ocorre um aumento 

indireto de impostos do conjunto dos usuários da rodovia que, em razão de boa parte dos 

produtos consumidos serem transportados pelo modal rodoviário, são repassados aos demais 

consumidores via aumento de preços. 

Para amenizar os impactos do aumento de custos gerado pelo pagamento do pedágio, e 

em razão das pressões institucionais dos usuários, das associações de classe, dos entes políticos 

e dos órgãos de controle, os contratos de concessão são aprimorados, incorporando mudanças 

que buscam maior retribuição dos concessionários aos pagadores de pedágio. Esse 

comportamento se alinha às pressões institucionais descritas por Scott (1992 apud Silva & 

Gonçalves, 2009), em que as ameaças incentivam os agentes a melhorar sua qualidade de 

entrega para permanecer no mercado. Nesse caso, o gestor público é o agente que busca um 

ganho de eficiência como se fosse um particular. 

Assim, o gestor público, imbuído da necessidade de melhor uso do bem, com aumento 

da contrapartida aos usuários, tem estruturado processos licitatórios levando em consideração 

o aumento de serviços a serem oferecidos pelos concessionários. Por outro lado, existe o 

interesse em oferecer aos investidores condições adequadas de retorno do capital investido, de 

forma a manter o modelo de concessões eficiente e buscando constante aumento de candidatos 

interessados em participar desse modelo de negócio. 

 

4.2.6 Objetivos conflitantes – Programas de Governo versus Projetos de Investimento dos 

Investidores/Concessionários 

 

 Os contratos de concessão são firmados com longa duração para permitir que os 

investimentos realizados pelos investidores sejam remunerados adequadamente, visto que os 

custos de manutenção, somados com as obras de ampliação normalmente assumidas nesses 

contratos, são vultuosos e não seria possível a remuneração desses grandes montantes via 

recebimento de pedágios em contratos de curta duração. 

 Contratos com essa característica têm na sua gênese a expectativa de serem incompletos, 

dada a limitação da capacidade dos agentes de prever os acontecimentos a longo prazo 

(racionalidade limitada, conforme Simon, 1957). 

 A longa duração dos contratos é um ponto divergente entre os governos e os 

concessionários, estes últimos sendo obrigados a terem visão de longo prazo em seus projetos 

de investimentos, enquanto os primeiros com visão de prazo curto e decisões que podem afetar 

enormemente os projetos dos investidores. Situações como a decisão do Governo do Estado de 
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São Paulo de isentar as tarifas de pedágio sobre os eixos suspensos dos veículos comerciais em 

2018 (G1, 2018) geraram reequilíbrios contratuais vultosos que, se não previstas situações 

extraordinárias nos contratos, poderiam levar diversos operadores a dificuldades financeiras 

para cumprir suas obrigações. 

Portanto, para os investidores, é essencial haver mecanismos de segurança nos 

contratos, visando evitar que decisões unilaterais dos governos, com visão de curto prazo, 

penalizem os projetos de prazo mais longo e com grandes desafios financeiros. 

 Desta forma, é importante considerar que contratos de longo prazo, dada a racionalidade 

limitada e consequente visão de curto prazo dos agentes, não conseguem prever 100% das 

potenciais alterações necessárias para manter o equilíbrio dos mesmos a longo prazo.  

Como é necessário que o Programa de Concessões se mantenha atraente para a 

existência de investidores, a realização de alterações nos modelos contratuais, com evolução a 

cada nova rodada, e a previsão de revisões no decorrer da vida do contrato são essenciais, pois 

conseguem manter a atratividade aos potenciais operadores, tanto é assim que existe previsão 

legal para tanto (Leis 8987/1995 e 7835/1992)11. 

 

4.3 A Situação Econômica do Estado e o Programa de Concessões Paulista 

 

A discussão sobre os temas anteriores é uma base teórica interessante para a formação 

de opinião a respeito do tema pedágio e concessões, mas o administrador público passa por 

decisões mais reais e urgentes. Como citado, o Estado Brasileiro optou, quando da sua 

industrialização, pelo modal rodoviário, com clara opção pelo investimento no transporte sobre 

rodas. Com isso, se tornou necessário um grande volume de recursos alocados à construção e 

manutenção de rodovias. Em razão da evolução econômica, do aumento da industrialização e 

da redemocratização, o País viu três fatos acontecerem quase concomitantemente: redução da 

disponibilidade de recursos públicos gerada pelas obrigações oriundas da Constituição Federal 

de 1988, necessidade do aumento de investimentos na manutenção das rodovias existentes e 

pressão pela expansão do sistema logístico. O efeito dessa pressão por maiores investimentos 

                                                           
11 No âmbito constitucional, a mutabilidade é originada do princípio da prestação do serviço adequado, 

consubstanciado no art. 175, parágrafo único, IV, da Constituição Federal, e é, também, enunciada em 

dispositivos legais diversos, tais como a Lei nº 8.987/95, em seus artigos: (i) 6º, §§ 1º e 2º, que preceitua serviço 

adequado como aquele que satisfaz diversas condições; (ii) 18, vii, que se refere às “alterações e expansões a 

serem realizadas no futuro”; e (iii) 23, v, que insere, dentre as cláusulas essenciais dos contratos de concessão, 

aquelas relativas às necessidades de “futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, 

aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações” e, ainda, Lei Estadual nº 7835/92, em seu 

artigo 8º, ix, que trata de garantias para adequada execução do Contrato. 
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logísticos tem sido, de forma contínua, objeto de reclamação por parte da sociedade civil, 

considerando que a falta de investimentos aumenta os custos de produção e distribuição dos 

bens produzidos localmente, sendo parte importante do Custo Brasil (Kochen, 2006). 

Jaloretto (2009, p. 32), em ensaio sobre a situação fiscal e sobre o esforço necessário 

para a adequação das contas públicas afirma: 

 

Elencavam como reformas estruturais: a privatização, ainda em início; a limitação do 

endividamento estadual e municipal, correspondente a um dispositivo constitucional limitando 

a rolagem da dívida mobiliária estadual e municipal; a redução dos benefícios pagos pela 

Previdência; a reformulação do setor elétrico; a lei de modernização dos portos e a concessão 

de serviços públicos.  
 

Dadas as limitações orçamentárias, com necessidade de redução das obrigações do 

Estado, os gestores públicos decidiram aproveitar a autorização existente na Constituição 

Federal, art.175, e na Lei 8987/95 para implementar o programa de concessões. Durante o 

transcorrer da tramitação do projeto de lei 202/91, que depois se converteu na Lei 8987/95,  a 

então deputada Rita Camata (1991) afirmou:  

 

O projeto de lei se coaduna com a tendência atual dos países mais avançados e virá ao encontro 

da necessidade de dar condições ao Estado de realizar suas funções mais precípuas de 

fiscalização, regulação entre os agentes econômicos e promoção do bem-estar da comunidade, 

através da gerência eficiente e honesta dos recursos e das delegações que lhe forem entregues.  
 

A iniciativa privada, em contrapartida à assunção da gestão das rodovias, passou a 

receber pedágio dos usuários. A justificativa do pedágio foi o pagamento pelos usuários e não 

pelo aumento de impostos a toda população, se mantidas na gestão pública12. 

Diante desse cenário, o Governo Paulista, alinhado politicamente com o Governo 

Federal, com diversos problemas econômicos, como a falta crônica de recursos para 

investimentos e recursos para o dia a dia, decidiu partir para uma política de redução do 

tamanho do Estado através de diversas iniciativas, sendo uma delas o lançamento do Programa 

de Concessões Rodoviárias Paulista. Além da falta de recursos, as condições legislativas 

também impulsionaram o Governo Estadual para buscar a redução de suas despesas e equilíbrio 

das contas, e no ano 2000 foi aprovada a Lei Complementar 101/2000, denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal, obrigando os entes federativos a controlar suas contas, limitar suas 

                                                           
12 Importante ressaltar que o governo paulista cobrava pedágios em algumas rodovias do Estado, via a empresa 

estatal que administrava as rodovias. Vide https://www.saopaulo.sp.gov.br/eventos/servico-rodovias-

administradas-pela-dersa-terao-cobranca-de-pedagio-fracionada/  
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despesas com pessoal e planejar adequadamente seus investimentos, ameaçando os que não se 

adequassem a se submeter a duras penas.  

O suporte legal para o programa de concessões já estava posto, em 1995 foi aprovada a 

Lei de Concessões, de nº 8987/1995, regulamentando o artigo 175 da Constituição Federal, no 

Estado de São Paulo, onde havia já uma lei sobre o tema, a Lei 7835/1992, posteriormente 

alterada pela Lei 9056/1994, que teve sua abrangência complementada pela Lei Federal. 

ARTESP (2011, p. 2) informa que a origem do programa de concessões se deve à 

concentração do Estado em seu papel principal, a saber: “responsabilidade direta pelos 

investimentos no campo social – segurança, saúde, justiça etc.”, em detrimento dos serviços 

públicos considerados de papel secundário, assim considerados a “implementação e 

manutenção dos serviços públicos de infraestrutura – energia, telecomunicações, saneamento, 

transporte e outros”. A operacionalização do aludido programa se baseia no Programa Estadual 

de Desestatização, criado em julho de 1996. 

ARTESP (2011, p. 3) explica as razões para a criação do programa, sendo as principais: 

“necessidade de investimento em infraestrutura de transporte, limitação financeira do Estado 

para satisfazer a totalidade de investimentos a curto prazo, disponibilidade de novas tecnologias 

no setor de transporte e a oportunidade para criar novos negócios gerando desenvolvimento 

econômico e empregos”. 

 

4.3.1 A criação da ARTESP 

 

O Programa de Concessões Paulista nasceu sob a gestão da Comissão de 

Monitoramento das Concessões e Permissões de Serviços Públicos, criada pelo Decreto 

43.011/98, substituído, posteriormente, pela ARTESP, criada pela Lei Complementar 914/02. 

A criação da Agência reguladora teve como um dos seus componentes a recomendação 

da CPI dos pedágios, criada pela Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) no decorrer de 

1999, além da necessidade de especialização e profissionalização da gestão do Programa de 

Concessões. 

A ARTESP (2011, p. 5) define características, objeto, objetivos e benefícios ao usuário 

esperados do programa de concessões do Estado de São Paulo: 

 

a) Características do Programa de Concessões:  

i. Riscos de demanda, de custos operacionais e investimentos da Concessionária;  

ii. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

iii. Exigência de garantias e seguros; 
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iv. Tarifas de Pedágio atualizadas anualmente por indicador econômico. 

 

b) Objeto das Concessões: 

i. Exploração do Sistema Rodoviário; 

ii. Execução dos Serviços Delegados; 

iii. Apoio na execução dos Serviços não Delegados; 

iv. Gestão e fiscalização dos Serviços Complementares; 

v. Recuperação, adequação e ampliação da malha rodoviária; 

vi. Segurança, conforto e confiabilidade nas estradas; 

vii. Redução dos custos de transportes; 

viii. Evolução do setor; 

ix. Manutenção e conservação das rodovias; 

x. Desoneração do orçamento do Estado; 

xi. Garantia de padrões de segurança; 

xii. Proteção ao meio ambiente; 

xiii. Indução do desenvolvimento econômico, social e tecnológico. 

 

c) Benefícios aos usuários: 

i. Melhoria nas condições das estradas; 

ii. Melhoria nos indicadores de segurança viária; 

iii. Redução do consumo de combustíveis; 

iv. Conservação do veículo; 

v. Segurança para o motorista. 

 

  A criação da ARTESP procurou profissionalizar a gestão do Programa de Concessões 

do Estado de São Paulo, com responsabilidade de estruturar os estudos e condições das novas 

rodadas do programa. A experiência na gestão dos problemas e administração das resistências 

políticas fez com que a agência criasse embasamento técnico para buscar aprimoramentos 

necessários ao programa. 

 A agência foi estruturada com quadros experientes advindos do governo do Estado de 

São Paulo e seus órgãos especializados, com posterior realização de concursos públicos para 

complementar o seu quadro de servidores (SP Notícias, 2017). Buscando independência 

financeira, foram estruturadas contribuições específicas para bancar os custos da Agência, de 

forma a viabilizar sua atuação, permitindo a correta gestão e fiscalização das concessionárias 

com certo grau de independência (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Programa de Concessões do Estado de São Paulo 

Fase Período Principais Marcos 

1 1998 12 lotes concedidos pelo prazo de 20 anos 

1 2002 Criação da ARTESP 

2 2008 6 lotes por 30 anos e Concessão do Rodoanel Trecho Oeste 

3 2011 Concessão do Rodoanel Trechos Sul e Leste 

3 2014 PPP Rodovia dos Tamoios 

4 2017 Concessão das Rodovias do Centro-Oeste Paulista 

4 2017 Concessão das Rodovias dos Calçados 

4 2018 Leilão da concessão do Rodoanel Trecho Norte 

4 2020 Leilão Lote Piracicaba Panorama 

Fonte: Adaptado pelo autor da ARTESP (2011). 

 

A ARTESP, através da sua diretoria, tem buscando aprimorar o sistema de concessões. 

Conforme nota à imprensa, publicada em 17/07/2020, por ocasião da posse do novo Diretor 

Geral, declara que:  

 

(...) acredita na maturidade do Programa de Concessões e garante que é um processo sem volta 

– pelo contrário, a missão é cada vez maior, com inclusão de novas tecnologias para entregar 

benefícios para os dois lados, Estado e usuário. Os investimentos em infraestrutura garantem 

melhorias aos usuários, geram empregos e crescimento nas cidades. Hoje, o pagamento da tarifa 

se dilui no benefício que é ofertado. O usuário entra em uma via concedida e percebe uma 

qualidade superior e segurança. O papel da ARTESP é buscar a justiça tarifária entre operação, 

prestação de serviço e concessão. (...) neste momento, quero demonstrar a intenção de trazer 

para ARTESP o compromisso com a evolução da agência, com as concessões de rodovias, de 

aeroportos. Imbuído nessa responsabilidade de dedicação plena, vamos trabalhar para obter 

ainda mais eficiência nos projetos futuros e soluções para que os contratos atendam com 

prioridade aos interesses do usuário final. 

 

4.3.2 As pressões políticas e institucionais  

 

Como citado, o sistema de pedágios não é popular entre os usuários e tem seu uso 

político adotado de forma contumaz pelas oposições aos governos. No que se refere ao 

Programa de Concessões Paulista não foi diferente, o programa foi objeto de CPIs no final da 

década de 1990 e no início da década de 2010 (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

2019), com consequentes cobranças por melhores condições aos usuários, aprimoramentos do 

sistema, qualidade e temporalidade da realização das obras e menores preços.  

Além dos movimentos realizados por parlamentares, diversos movimentos populares 

oriundos de localidades próximas às praças de pedágio, também fazem campanha contra os 

pedágios (O Diário, 2020). Juntamente com esses movimentos existem decisões judiciais de 

primeira instância que, de tempos em tempos, concedem isenções a usuários (Estado de Minas, 
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2028), além disso existe participação constante do Ministério Público (Câmara Municipal de 

Catanduva, 2018) e TCE (Acontece, 2020).  

Portanto, diversos movimentos, considerando impactos locais e sociais, buscam, 

constantemente, revisão no tema pedágio. Esses movimentos têm grande força política, e o 

exemplo é o recente projeto de Decreto Legislativo número 32, de 16/09/2020, que busca sustar 

os efeitos do Decreto 64.344/2019 que autorizou a concessão do lote Pipa, Piracicaba 

Panorama, leiloado em 8/1/2020 e vencido pelo consórcio Infraestrutura Brasil (SP Notícias, 

2020). 

Assim, um ponto importante para seguirmos na análise é entender, de forma aplicada, 

as razões que levam o Poder Concedente a buscar o aperfeiçoamento dos contratos, sabendo-

se, de antemão, que eles, dada sua característica de longo prazo, são naturalmente incompletos 

(Caminha & Lima, 2014).  Um segundo ponto relevante é a diferença de visão entre o 

concessionário, que tem um projeto de longo prazo, e governo que, em função da variável dos 

mandatos eletivos, tem programa de curto prazo. 

O terceiro ponto relevante para as alterações ocorridas nos contratos, com uma série de 

inovações, são os aprimoramentos estruturais no Programa de Concessões, buscando seguir a 

experiência internacional, via benchmarking ou tecnologia trazida por consultores contratados 

– como a IFC – International Finance Corporation –, nos processos relativos à quarta rodada 

de concessões. Outra grande influência no conteúdo do contratos são as pressões institucionais 

contra o programa de concessões: pressão por parte de movimentos populares em diversas 

cidades do interior do Estado, ativismo do Poder Judiciário (sentenças de primeira instância 

concedendo isenções de pedágio e posteriormente cassadas por tribunais superiores, conforme 

professor medina.com, 2011),  a grande quantidade de projetos de lei propostos na ALESP para 

modificar o sistema, com propostas para redução de tarifas, concessão de isenções ou outras 

interferências na cobrança de pedágio, além de discursos contrários, audiências em comissões 

técnicas e propostas de CPI. 

A importância do Programa de Concessões para o Estado também deve ser considerada; 

o Programa de Concessões é visto como muito importante pelo Poder Executivo, com 

reconhecimento de sua importância pelos governadores (Hojemais, 2020), em função dos 

diversos efeitos econômicos favoráveis que são ocasionados por ele.  

Além do valor recebido a título de outorga fixa no momento dos leilões existem outros 

itens que são importantes para o Estado, conforme segue: 
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1) a outorga variável mensal;  

2) a eliminação dos custos de manutenção; 

3) a desobrigação com o investimento direto futuro em ampliação da malha rodoviária; 

4) a passagem do financiamento as obras para os entes privados;  

5) a arrecadação adicional de ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –

para as prefeituras lindeiras;  

6) a redução de custos de manutenção da PMRv – Polícia Militar Rodoviária13.  

 

Mas, mesmo assim, dentre os pontos de pressão institucional sobre o programa, 

destacam-se as CPIs da ALESP, de 1999 e de 2014, que fizeram com que o Estado, criasse a 

ARTESP e, posteriormente, buscasse melhorias no programa, incluindo a participação do IFC 

no desenvolvimento dos projeto para os lotes a partir da quarta rodada, trazendo experiência 

internacional, na busca de aprimoramentos e  contrapartidas para a população. 

Como citado, dada a dimensão do Programa de Concessões, o número de praças de 

pedágio no Estado de São Paulo cresceu bastante. Com isso as pressões institucionais, populares 

e políticas para a redução dos custos de pedágio, redução dos ganhos dos operadores privados 

e aumento dos benefícios cresceram da mesma forma. 

Por essa razão, os gestores públicos, capitaneados pela agência reguladora, a ARTESP, 

buscaram aprimoramento das licitações e alterações nos contratos de concessão de forma a 

atender às pressões políticas e institucionais (ARTESP, 2020a).  

As mudanças são importantes para que o Programa se legitime e ganhe apoio, pois, para 

que a população não entenda o sistema como somente um aumento indireto de impostos, é 

necessária a criação de medidas que o justifiquem e, por consequência, levem a uma redução 

das pressões institucionais. 

A comprovada redução de acidentes e a avaliação de qualidade dos usuários, 

considerando as rodovias paulistas como as melhores do País, não convence a todos. Sabendo 

disso, foram inseridas no programa alterações com o intuito de trazer benefícios diretos aos 

usuários, tais como: reduções nas tarifas quilométricas (ocorridas a partir da licitação do Lote 

Centro-Oeste Paulista), garantia de melhor situação para o usuário (qualidade assegurada pelos 

índices de desempenho), eliminação dos atrasos em entrega de obras (com penalização 

pecuniária direta aos concessionários em casos de atrasos), maiores penalidades para os 

                                                           
13  Existe obrigação contratual, complementada por convênio entre ARTESP, Concessionárias e a PMRv, de que 

as concessionárias custeiem a manutenção das bases, despesas operacionais e veículos para a Polícia Rodoviária 

na sua área de atuação. 
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concessionários por inobservância de padrões de manutenção, inclusão de novos elementos e 

obras obrigatórias e reforço do critério de só paga quem usa versus o aumento de impostos para 

todos se a manutenção for feita pelo governo.  

Para se atingir o objetivo geral e os específicos deste estudo, serão avaliados, a seguir, 

o histórico do programa de concessões, a criação e estruturação da agência estadual reguladora 

do setor – a ARTESP –, as características de cada fase do programa, os certames licitatórios e 

o seu movimento competitivo e, por fim, os contratos assinados e vigentes no período de 22 

anos compreendidos entre 1998 e 2020.    
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5 METODOLOGIA 

 

Segundo Gil (2008, p.26) “pode-se definir pesquisa como o processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimento científicos”.  

 Para atingir os objetivos desejados, pretende-se utilizar a pesquisa qualitativa com 

método descritivo. Segundo Gil (2008, p.28):  

 

As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. São 

inúmeros os estudos que podem ser classificados sobre este título e uma de suas características 

mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados.  
 

 Dada a profundidade dos objetivos, a pesquisa descritiva terá uma característica de 

maior profundidade, sem ser considerada uma pesquisa explicativa.  

De acordo com Gil (2008, p.28):  

 

Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da existência de relações entre 

variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação. Neste caso tem-se uma pesquisa 

descritiva que se aproxima da explicativa. Por outro lado, há pesquisas que, embora definidas 

como descritivas a partir de seus objetivos, acabam servindo mais para proporcionar uma visão 

do problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias. 
 

A pesquisa se propõe ao caráter descritivo, sabendo que tem como característica a 

necessidade de embasamento prévio do pesquisador sobre as situações que deseja pesquisar. 

Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade 

(Triviños, 1987). São exemplos de pesquisa descritiva: estudos de caso, análise documental, 

pesquisa ex-post-facto.  

Para Triviños (1987, p. 112): 

  

Os estudos descritivos podem ser criticados porque pode existir uma descrição exata dos 

fenômenos e dos fatos. Estes fogem da possibilidade de verificação através da observação. 

Ainda para o autor, às vezes não existe por parte do investigador um exame crítico das 

informações, e os resultados podem ser equivocados; e as técnicas de coleta de dados, como 

questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, apenas quantificáveis, gerando 

imprecisão. 
 

A pesquisa ex-post-facto tem por objetivo investigar possíveis relações de causa e efeito 

entre um determinado fato identificado pelo pesquisador e um fenômeno que ocorre 

posteriormente. A principal característica desse tipo de pesquisa é o fato de os dados serem 
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coletados após a ocorrência dos eventos. A pesquisa ex-post-facto é utilizada quando há 

impossibilidade de aplicação da pesquisa experimental, pelo fato de nem sempre ser possível 

manipular as variáveis necessárias para o estudo da causa e do seu efeito (Fonseca, 2002, p. 

32).  

O presente trabalho se baseia na realização de pesquisa documental, sabendo-se que, 

como citado por diversos autores, esse tipo de pesquisa tem semelhança com a pesquisa 

bibliográfica, diferindo no contexto de analisar dados que não foram objeto de estudo analítico, 

dados primários, enquanto a pesquisa bibliográfica analisa dados advindos de livros, artigos e 

outros documentos que foram resultado de análise e estudos, sendo, desta forma, dados 

secundários.  

No caso em tela, tenciona-se analisar os documentos oficiais disponíveis: contratos 

públicos, regulamentos, portarias, relatórios do Tribunal de Contados do Estado de São Paulo 

(TCE), documentos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) e documentos 

da Agência Reguladora de Serviços Delegados de Transportes do Estado de São Paulo 

(ARTESP), jornais, revistas, artigos e outros. 

Como fases da pesquisa foram analisadas, com base na hipótese, as fontes de 

informação necessárias, foram colhidos e analisados os documentos, houve classificação das 

informações e revisão dos conteúdos, posteriormente foram estruturadas análise e interpretação 

dos resultados e comparação com as hipóteses formuladas 

Portanto, o presente estudo está fundamentado em uma pesquisa qualitativa, descritiva 

ex-post-facto e documental, com vistas a confirmar e entender as alterações no Programa de 

Concessões Paulista, e procurando suas razões com base nos ensinamentos oriundos da Teoria 

Institucional. 

 Como produto de análise de dados obtidos se pretende elaborar comparativo entre os 

contratos assinados pelo Estado e os operadores privados nas diversas fases do programa de 

concessões do Estado de São Paulo, apontando suas principais diferenças, analisando as 

mudanças, com o propósito de entender a razão para tais alterações e seus impactos. 
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6 RESULTADOS  

   

 Os documentos analisados foram colhidos junto ao sítio da ARTESP na internet. Os 

contratos objeto da análise seguem no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Contratos de concessão 

Rodada Lote e Concessionária 

1 LOTE 01 - AUTOBAN 

1 LOTE 03 - TEBE 

1 LOTE 05 - VIANORTE - Finalizado em 2018 

1 LOTE 06 - INTERVIAS 

2 LOTE 07 - ROTA DAS BANDEIRAS 

1 LOTE 08 - CENTROVIAS - Finalizado em 2020 

1 LOTE 09 - TRIÂNGULO DO SOL 

1 LOTE 10 - AUTOVIAS - Finalizado em 2019 

1 LOTE 11 - RENOVIAS 

1 LOTE 12 - VIAOESTE 

1 LOTE 13 - COLINAS 

2 LOTE 16 - CART 

2 LOTE 19 - VIARONDON 

1 LOTE 20 - SPVIAS 

2 LOTE 21 - RODOVIAS DO TIETÊ 

1 LOTE 22 - ECOVIAS 

2 LOTE 23 - ECOPISTAS 

2 LOTE 24 - RODOANEL  

3 LOTE 25 - SPMAR 

3 LOTE 27 - TAMOIOS 

4 LOTE 28 - ENTREVIAS 

4 LOTE 29 - VIAPAULISTA 

4 LOTE 30 - EIXOSP 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da ARTESP (2018).  

 

Para organizar a análise, os contratos foram divididos de acordo com o período do seu 

processo licitatório e, dadas as características similares, esses períodos foram denominados 

rodadas de concessão, permitindo o agrupamento de acordo com os marcos temporais  

(Quadro 3). 
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Quadro 3 – Programa de Concessões do Estado de São Paulo 

Rodada Período Principais Marcos Temporais 

1 1998-2000 12 lotes concedidos pelo prazo de 20 anos 

2 2008-2009 6 lotes por 30 anos e Concessão do Rodoanel Trecho Oeste 

3 2011 Concessão do Rodoanel Trechos Sul e Leste 

3 2014 PPP Rodovia dos Tamoios 

4 2017 Concessão das Rodovias do Centro-Oeste Paulista 

4 2017 Concessão das Rodovias dos Calçados 

4 2018 Leilão da concessão do Rodoanel Trecho Norte (contrato não assinado) 

4 2020 Leilão Lote Piracicaba Panorama 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da ARTESP (2018). 

 

As rodadas de concessão tiveram processo competitivo com condições diferentes. A 

análise dos editais, resumida no Quadro 4, demonstra as principais características da 

contratação realizada entre o Poder Concedente, ARTESP14 e os concessionários.         

 

Quadro 4 – Modelo de Contratação de Concessões 

Etapas Início 
Prazo 

(ano) 

Extensão 

(km) 

Critérios de 

Contratação 

TIR - Taxa 

Interna de 

Retorno 

Principais Particularidades 

1  

(12 lotes) 

09 lotes 

1998 e 03 

lotes 2000 

20 3.500 

Tarifa quilométrica 

Fixa por Padrão de 

Rodovia e Maior Valor 

Outorga Ofertada 

Varia 

17,58% a 

21,37% 

Índice de reajuste de tarifas de 

pedágio pelo IGPM 

(posteriormente alterado pelo 

IPCA) 

2  

(06 lotes) 

01 lote em 

2008 e 05 

lotes em 

2009 

30 1.740 

Menor tarifa 

quilométrica e Outorga 

Fixa determinada pelo 

poder concedente 

Varia de 

9,31% a 

16,55% 

Inclusão de estradas vicinais 

(917 km) para manutenção da 

concessionária, 

construção/reformulação de 

acessos e interligações. 

Remodelagem/ampliação dos 

trevos de acessos aos 

municípios lindeiros da 

rodovia principal. Reajuste de 

tarifas pelo IPCA. 

3  

(02 lotes) 

01 lote em 

2011 e 01 

lote em 

2014 

35 

(Rodoanel) 

30 

(Tamoios) 

223 

Menor tarifa 

quilométrica e Outorga 

Fixa determinada pelo 

poder concedente e PPP 

7,09% 

(Rodoanel) e 

8% 

(Tamoios) 

Índice de reajuste das tarifas 

pelo IPCA. Concessionária 

construirá todo o trecho Leste. 

4  

(04 lotes) 

02 lotes em 

2017, 01 

lote em 

2018 e 01 

lote em 

2020 

30 2607 

Tarifa quilométrica 

Fixa por Padrão de 

Rodovia e Maior Valor 

Outorga Ofertada 

Varia de 

9,20% a 

9,83% 

Índice de reajuste pelo IPCA, 

Inclusão de novos padrões 

tecnológicos (WIFI, CFTV, 

WIM), Conta centralizadora 

para arrecadação, Penalidades 

tarifárias ligadas à qualidade 

de serviços e atraso em obras 

(IQD) 

Fonte: Adaptado pelo autor da ARTESP (2011). 

                                                           
14 Antes da criação da ARTESP, os contratos de concessão eram assinados pelo DER – Departamento de Estradas 

de Rodagem de SP –, representando o Governo do Estado de São Paulo. 
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Dando continuidade à análise dos contratos, definiu-se avaliar as cláusulas pelos seus 

impactos temáticos, desconsiderando-se as evoluções relativas às técnicas de redação jurídica, 

procurando concentrar-se sobre os principais efeitos econômicos e operacionais das mudanças 

no clausulado contratual.  

Optou-se por impactos temáticos como base para análise em função do seu efeito para 

os interessados, considerando sua evolução ao longo das rodadas de concessão. Entende-se que 

as mudanças, se analisadas somente por seu aspecto temporal, não trariam a melhor visão sobre 

seus efeitos. No Quadro 5, a síntese dos temas analisados e seu interessado direto. 

 

Quadro 5 – Impactos Temáticos 

Tema Principal Interessado 

Solução de Controvérsias Investidor 

Desequilíbrios Contratuais Investidor 

Serviços ao usuários e Obrigações do Concessionário Usuário/Estado 

Garantias e relações com o Poder Concedente Usuário/Estado 

Financiamento Estado 

Extinção ou finalização do contrato de concessão e penalizações ao 

concessionário 
Estado 

Riscos na concessão Investidor/Estado 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os temas apresentados para análise são aqueles que têm, em sua essência, a solução ou 

aprimoramento de temas objeto de litígio entre Poder Concedente e investidores, usuários e 

Poder Concedente e interesses do Estado. Em sua base aprimoram as relações entre as partes e 

entregam ao usuário novos benefícios ou contrapartidas pelo pagamento da tarifa de pedágio. 

A seguir a análise de cada um dos temas listados. 

 

6.1 Solução de controvérsias 

 

A relação entre ARTESP e os concessionários não é simples, havendo divergências 

geradas por inúmeros temas, tais como duração dos contratos de concessão (Folha de S. Paulo, 

2018), índice de correção da tarifa de pedágio (Infomoney, 2012), cobrança de tarifa por eixos 

suspensos (Valor Econômico, 2018) e outros. Os contratos da primeira e segunda rodadas de 

concessão possuíam previsão limitada no que tange à métodos alternativos para solução de 

conflitos e controvérsias. 
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Com a evolução da Legislação Brasileira no que tange à mediação e arbitragem, com a 

publicação das Leis 13.140/2015 e 13.129/2015, foram incorporados aos novos contratos 

diversos pontos visando facilitar o uso desses instrumentos. 

Além dos novos instrumentos, também foram expressamente inseridos alguns temas 

que podem ser objeto de solução amigável ou mediação, um exemplo é o conjunto de temas 

relativos à transferência dos ativos da concessão da Vianorte para a Entrevias, ocorrida em 

2018. Outro instrumento de solução de controvérsias é a inserção das juntas técnicas para sanar 

controvérsias relativas a projetos e a criação de sistemas de certificação prévia em projetos 

inseridos no contrato do lote Pipa. 

Um novo item inserido no contrato do lote Pipa foi a criação de uma figura chamada 

relator independente, que tem a função de validar os laudos de qualidade de ativos recebidos 

pela nova concessionária oriundos da concessão anterior, para evitar processos longos de 

recepção definitiva dos ativos. Aqui vale uma informação adicional: os ativos recebidos na 

troca de concessionárias têm garantia de qualidade oferecida pela ARTESP/Poder Concedente; 

se na verificação in loco a condição de qualidade não for confirmada, os custos para adequação 

de qualidade devem ser arcados pela ARTEP/Poder Concedente. 

 

Quadro 6 – Solução de Controvérsias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.2 Desequilíbrios contratuais 

 

Durante a vigência dos contratos de concessão ocorre uma série de situações que criam 

desequilíbrios contratuais, a favor da concessionária ou do Poder Concedente; como exemplo 

desses desequilíbrios podem ser citados: decisões unilaterais do Governo que aumentam os 

custos ou reduzem a receita da concessionária, por exemplo, a decisão sobre a isenção da 

cobrança de tarifa de pedágio pelos eixos suspensos dos caminhões passantes na praça de 

pedágio. Esse impacto ocorreu em algumas concessionárias onde, durante o período de 

licitação, o valor de cobrança desses eixos foi considerado para a proposta de preço realizada.  



48 

 

 

Por outro lado, podem ocorrer situações em que um concessionário tem um benefício 

gerado por uma mudança que, a priori, não fazia parte do contexto previsto no edital do certame 

licitatório, por exemplo, a isenção ou redução de um imposto. Nesse caso existe reequilíbrio a 

favor do Poder Concedente. Importante ressaltar que os contratos da rodada inicial eram silentes 

sobre o tema, gerando discussões, inclusive judiciais, sobre a existência ou não desses 

reequilíbrios. Os contratos das terceiras e quartas rodadas já incorporaram, de forma mais 

completa, diversas situações que gerariam desequilíbrio.  

Outra inovação ocorrida nos contratos da 4ª rodada foi a criação de um processo de 

revisão ordinária do contrato de concessão, que ocorre a cada quatro anos e tem como finalidade 

calcular e solucionar os desequilíbrios contratuais de ambos os lados acontecidos no período 

dos anos anteriores. Esse procedimento auxilia a evitar que diversos temas tenham sua solução 

protelada, auxiliando tanto o Estado quanto o concessionário a não carregar temas controversos 

sem prazo para solução. Importante dizer que esse instrumento é uma evolução importante, 

pois, sabendo que contratos de longo prazo têm diversas alterações durante sua vigência, evita-

se que as soluções para essas alterações ocorram rapidamente.  

No processo de revisão ordinária foram incluídos alguns outros temas, podendo-se 

discutir o plano de seguros e as garantias da concessão, os índices de qualidade de desempenho 

(IQD) e seu cálculo e a inclusão de novas obras no plano original de investimentos do contrato. 

Para evitar aumento excessivo de riscos ao concessionário, foi inserida limitação do montante 

máximo de novos investimentos, que podem ser incluídos nas obrigações do concessionário. 

Esse limite é de 15% sobre o valor do plano de investimentos originalmente contratado. 

Os novos investimentos também são condicionados pela condição de risco do 

concessionário, se a inclusão nesses novos montantes de obras modificar, negativamente, a 

avaliação de riscos (rating) das dívidas da concessionária emitida pelas agências especializadas 

em avaliação de riscos de crédito (rating agencies), a concessionária pode recusar a alteração 

no plano de investimentos. 

Nos contratos da 4ª rodada foi criado o instrumento do reequilíbrio extraordinário, com 

existência condicionada a fatos geradores que geram situações de risco imediato à condição 

financeira dos concessionários. Fatos como uma decisão de governo que, por exemplo, isente 

o pagamento de pedágio de um tipo de usuário da rodovia, e a perda de receita coloque em risco 

a concessionária não cumprir obrigações financeiras podem ser caracterizados como 

reequilíbrio extraordinário. 

Dentro do tema desequilíbrios contratuais houve uma evolução também no que tange 

às formas de pagamento dos valores devidos. Nos contratos da 1ª rodada, os desequilíbrios 
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poderiam ser pagos via alteração do prazo da concessão ou revisão tarifária; na segunda rodada, 

houve uma alteração no conceito, com a inclusão da possibilidade de reequilíbrios via alteração 

no prazo da concessão, revisão tarifária, utilização do ônus fixo/variável, uso de verbas do 

tesouro ou utilização conjugada das opções anteriores. 

Nos contratos da 3ª rodada foram incorporados outros itens, com inclusão do uso do 

ônus de fiscalização, pago à ARTESP para sua manutenção como uma das formas de 

reequilíbrio. Nos contratos da 4ª rodada houve uma mistura, os dois primeiros tiveram as 

mesmas formas de reequilíbrio da 3ª rodada, mas houve uma inovação no contrato do lote Pipa, 

administrado pela Eixo SP15, recentemente assinado, em que existe previsão de cinco diferentes 

meios de reequilíbrio, a saber: alteração no prazo da concessão, revisão de tarifa quilométrica, 

ressarcimento ou indenização, alteração do plano originário de investimentos ou plano de 

investimentos e revisão dos valores de outorga variável e outorga fixa, a escolha do Poder 

Concedente e outras três modalidades: dação em pagamento de bens e/ou cessão de receitas 

patrimoniais, assunção pelo Poder Concedente de despesas a cargo do concessionário atribuídas 

pelo contrato e exploração das receitas acessórias por período superior ao contrato de concessão 

ou alteração dos padrões de compartilhamento das receitas acessórias, nesta situação, ouvida a 

concessionária, podendo ser uma combinação desses meios para reequilíbrio. 

O desenvolvimento do programa de concessões também trouxe o abandono do uso do 

plano de negócios e suas projeções para calcular desequilíbrios do contrato de concessão. 

Passou-se então a considerar que os dados utilizados para a montagem da proposta são 

suficientes para avaliação financeira dos proponentes. Desta forma, os dados do estudo de 

viabilidade técnica e econômica – EVTE – não foram considerados vinculantes16; permitiu-se 

a contratação de consultores independentes para validar os estudos e, assim, as propostas 

passaram a ter risco total assumido pelo concessionário. Definiu-se também o modelo de fluxo 

de caixa marginal para cálculo dos desequilíbrios contratuais, além da determinação das taxas 

de remuneração a serem utilizadas para os cálculos dos desequilíbrios ordinários e 

extraordinários, evitando taxas elevadas válidas para longos períodos, como ocorreu no 

passado. 

Por fim, nos contratos da 4ª rodada foi inserida a condição de que, durante os dois 

primeiros ciclos de revisão ordinária, os concessionários não podem ser reequilibrados via 

aumento do prazo da concessão, somente por meios que ofereçam impacto imediato de caixa, 

evitando riscos demasiados aos investidores em momentos de alto volume de investimentos. 

                                                           
15 Concessionária responsável pela gestão do Lote 30 – Pipa – Piracicaba Panorama 
16 Estudos de viabilidade técnica e econômica 
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Quadro 7 – Desequilíbrios Contratuais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.3 Serviços ao usuário e obrigações do concessionário 

 

Desde o início do programa de concessões buscou-se oferecer ao usuário contrapartidas 

ao pagamento do pedágio: a fiscalização da rodovia, os telefones de emergência, o socorro 

mecânico e o atendimento pré-hospitalar foram implantados desde o início do programa; locais 

para descanso aos caminhoneiros também foram estruturados e implantados com o passar do 

tempo; na 2ª rodada foram implementados os SAUs – Serviços de Atendimento ao Usuário – e 

as fiscalizações de qualidade nas rodovias foram intensificadas. 

Mas, no que se refere ao usuário, uma mudança importante começou a ocorrer na 3ª 

rodada, o contrato da Rodovia dos Tamoios foi inovador, criando a figura dos indicadores de 

desempenho que, medidos pela agência todos os meses, impactavam a contraprestação que o 

Estado deveria pagar para o concessionário, já que este era uma PPP. Essa mesma figura foi 

incorporada aos contratos da 4ª rodada, o indicador de qualidade de desempenho (IQD) passou 

a fazer parte do sistema de avaliação do concessionário, impactando a sua receita tarifária.  

Em verdade, foi criado um sistema em que o total das receitas tarifárias passou a ser 

recebido em uma conta corrente, chamada de conta centralizadora. Essa conta receberia todos 

os montantes a crédito da concessionária e seria operada por uma instituição financeira, o agente 

fiduciário, o qual teria a função de reter os valores devidos pelo concessionário a título de 

outorga variável, destinada ao Poder Concedente, e o ônus de fiscalização, destinado à 

ARTESP. Após a retenção desses valores, o saldo das receitas tarifárias poderia sofrer uma 

penalização, limitada a 10% (dez por cento) da receita tarifária, baseada em dois quesitos: a 

nota do IQD e o desconto por atraso (DA), com pesos diferentes para cada uma das 

concessionárias, dependendo do seu período de obras para ampliação do sistema viário.  

Portanto, durante o período de expansão/ampliação do sistema viário, a redução dos 

10% poderia ocorrer a partir de nota ponderada entre o IQD e o DA. Após a finalização do 

período de obras obrigatórias, a redução seria somente baseada no IQD. Não existe benefício 
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direto com redução de tarifa ao usuário, mas sim uma penalização importante ao 

concessionário, incentivando-o a seguir o quanto foi contratado no que se refere à qualidade 

dos serviços prestados, manutenção dos ativos e cumprindo os cronogramas pactuados. 

O DA, em especial, funciona como um incentivo para que o concessionário não atrase 

obras e siga os cronogramas definidos quando da assinatura do contrato de concessão.  

Esses mecanismos de penalização das receitas fazem parte dos aprendizados da agência 

reguladora durante a gestão do programa de concessões, pois, como noticiado (IstoÉ, 2017), 

diversas concessões das rodadas anteriores tiveram problemas com a entrega de obras, e a 

agência teve dificuldades para implementar as penalizações (Estado de Minas, 2020; Estadão, 

2017). 

O IQD tem composições diferentes entres os concessionários, a Rodovia dos Tamoios 

tem composição diferente de Via Paulista e Entrevias que, por sua vez, também têm uma matriz 

que difere da composição do IQD da Eixo SP. 

No que tange à tarifa de pedágio, a 4ª rodada, por ser composta por contratos que 

renovaram e ampliaram concessões finalizadas, incluiu um desconto direto sobre a tarifa 

quilométrica praticada pelo concessionário anterior. Segundo divulgado no site da ARTESP – 

Rodovias (2020), a entrada em operação da concessionária Eixo SP, substituindo a Centrovias, 

proporcionou descontos de 23% no preço do pedágio ao usuário, na assunção da Entrevias 

(Entrevias, 2018), do trecho anteriormente operado pela Vianorte, houve redução de 20%, e a 

Via Paulista (Estradas, 2019), quando assumiu o trecho da antiga Autovias, reduziu as tarifas 

em 21%. 

Outra mudança em favor do usuário foi, a partir da 4ª rodada, o desconto de 5% sobre 

a tarifa de pedágio para os pagantes que utilizam os sistemas de pagamento automáticos (AVI); 

no caso da Eixo SP foi incluído um novo benefício no valor do pedágio, se motorista de veículo 

leve, usando métodos de pagamento automático, utiliza a rodovia de forma frequente, fará jus 

a um desconto complementar a cada passagem, desta forma ele terá descontos maiores quanto 

mais utilizar a rodovia. Esse instrumento, chamado Desconto de Usuário Frequente, o DUF, foi 

criado na licitação do lote Piracicaba Panorama. 

Todos os contratos da 4ª rodada permitem também a adoção do sistema freeflow, em 

que o pagamento ocorre via sistemas automáticos, sem o uso das praças de pedágio. Essa 

implantação obrigaria todos os veículos a usar os sistemas automáticos de pagamento, como 

também poderiam circular nas vias usuários sem cadastramento no sistema automático, a 

implementação enfrenta dificuldades em razão do risco de aumento da inadimplência (Estradas, 

2020). 
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Outra obrigação contratual que se manteve desde a 1ª rodada e foi aprimorada nos 

contratos das rodadas seguintes foram as certificações de qualidade ISO. No contrato da 

concessionária Eixo SP, da 4ª rodada, são exigidas as certificações ISO 9001 – Qualidade, ISO 

14.001 – Meio Ambiente, ISO 39.001 – Segurança Viária, ISO 45.001 – Saúde e Segurança 

Ocupacional e a recente obrigatoriedade da implantação de um sistema de compliance, que 

pode ser objeto de certificação ISO 37.001. 

Nas obrigações com os concessionários, a partir da 2ª rodada foi incorporada nos 

contratos, formalmente, a obrigação da assunção dos custos dos equipamentos e manutenção 

das bases do policiamento rodoviário.  

A 4ª rodada, que inclui diversas inovações em serviços, tornou obrigatório as 

concessionárias oferecerem rede de comunicação fechada sem fio para os usuários, cobertura 

de 100% da rodovia com circuito fechado de câmeras e sistemas de pesagem em movimento.  

Foi inserida ainda no contrato Pipa, além da obrigação de criação de um plano de redução de 

acidentes, já exigido nos contratos anteriores, a adoção do programa iRAP (Dynatest, 2019) de 

prevenção de acidentes e redução de seus impactos. 

O contrato do lote Pipa, o mais recente, pertencente à 4ª rodada, incorporou algumas 

novas obrigações à concessionária. Essa concessão foi veiculada como carbono zero (ARTESP, 

2019), portanto, faz parte das obrigações do concessionário seguir os padrões socioambientais 

emitidos pelo IFC e buscar uma rodovia que compense todo o gás carbônico gerado via compra 

de créditos de carbono ou compense a geração de carbono com iniciativas energéticas 

alternativas (uso de veículos elétricos, energia solar etc.). Também foi definida a 

obrigatoriedade de uma política de negócios com partes relacionadas publicada antes do início 

das operações. 

 

Quadro 8 – Serviços ao Usuário e Obrigações do Concessionário 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.4 Garantias e relações com o poder concedente 

 

A exigência de garantias nos contratos, com a evolução das rodadas de concessão, foi 

ampliada, os seguros exigidos também foram ampliados, ocorreu aprimoramento da regra de 

seu oferecimento por parte dos concessionários. Inicialmente, os contratos previam as garantais 

bancárias, seguros ou depósitos de valores como garantias para a realização das obrigações da 

concessão em quantias pré-definidas. Com a evolução da legislação e do mercado segurador, 

foram incorporadas exigências relativas a planos de seguros específicos, e opção para que 

seguros se tornarem as principais garantias oferecidas ao poder concedente. A partir da 4ª 

rodada foi incorporada a obrigação de aprovação prévia do teor das apólices por parte da 

ARTESP e definido plano de seguros detalhado para todo o período da concessão.  

Os contratos definiram a forma de fiscalização e os poderes da ARTESP para realizar o 

acompanhamento das atividades diárias dos concessionários. No decorrer das rodadas, após a 

criação da ARTESP, a fiscalização passou a ser definida de forma clara e expressa no contrato, 

com isso, legitimando a representação da ARTESP como Poder Concedente, seus direitos e as 

obrigações das concessionárias no que tange as determinações do fiscalizador ou de seu 

representante.  

Essas garantias e a definição das relações com o Poder Concedente melhoram a 

condição de gestão do Programa de Concessões por parte da ARTESP e, como efeito direto, 

um serviço melhor e com o adequado poder de fiscalização trazem benefícios diretos aos 

usuários. 

 

Quadro 9 – Garantias e Relações com o Poder Concedente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.5 Financiamento 

 

Desde o início do programa de concessões, foi inserida a obrigação dos concessionários 

de obter o financiamento para a realização dos investimentos necessários ao cumprimento do 

contrato de concessão. Desta forma, uma preocupação do Poder Concedente sempre foi a 

viabilização de condições para que os credores se sentissem seguros em financiar as empresas 

concessionárias, assim, além dos ditames do artigo 28 da Lei 8987/1995, procuraram-se 

instrumentos contratuais que permitissem maior segurança no processo de financiamento, 

sempre ponderando a relação correta entre o montante de garantias dadas e os valores 

necessários a manutenção dos serviços da concessão. 

A partir da 1ª rodada houve inserção nos contratos assinados de obrigação de 

levantamento de financiamento por parte do concessionário. As cláusulas sobre financiamento 

tiveram desenhos diferentes, em algumas, de mesma rodada, existe a autorização para que 

sejam dadas as receitas oriundas da concessão como garantia dos financiadores, sem consulta 

prévia, em outras existe a obrigação da autorização prévia do Poder Concedente e, 

posteriormente, da ARTESP.  

A oferta de ações das empresas concessionárias como garantia das operações de 

financiamento, uma opção importante para garantir os financiadores de projetos, passou a 

constar nas cláusulas dos contratos da segunda rodada, desde que previamente aprovadas pela 

ARTESP.  

Na terceira rodada os contratos seguiram a rodadas anteriores, constando as garantias 

da forma que pudessem ser ofertadas tanto as ações quanto as receitas dos projetos, sempre 

mediante autorização previa da ARTESP. 

Os contratos da 4ª rodada sofreram algumas ampliações sobre o tema; nesses contratos, 

além a pré-autorização para a oferta de garantias (receitas e ações), qualquer outro 

financiamento a ser tomado pelas concessionárias passou a ter a necessidade de ser pré-

autorizado pela ARTESP. 

Nesses contratos também foi inserida a possibilidade de assinatura de acordo, chamado 

tripartite que, se assinado, permite aos credores, sob determinadas circunstâncias, assumir a 

gestão da concessionária, visando proteger o seu crédito. Além disso, se o aludido acordo for 

assinado, existe obrigação de criação de sistema com informações detalhadas sobre a gestão 

ordinária da concessão para uso dos financiadores. 
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Quadro 10 - Financiamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.6 Extinção ou finalização da concessão, indenização e penalizações ao concessionário 

 

Os contratos tiveram evolução nos conceitos de indenização quando de situações de 

extinção da concessão, isso a partir da 2ª rodada, sendo aperfeiçoados nas rodadas seguintes. 

Os contratos incluíram, a partir da quarta rodada, a possibilidade de caducidade por 

indicadores de desempenho por nota inferior a 50% (cinquenta por centro) durante três meses 

consecutivos ou seis meses não consecutivos, no decorrer do ano, ou ainda pela existência de 

multas administrativas em determinado percentual do valor do contrato.   

Ocorreu ainda o aperfeiçoamento do processo de finalização dos contratos na 4ª rodada, 

com compromissos de cooperação para passagem da concessão para o novo agente operador, e 

o processo de transição se iniciando três anos antes do final do termo contratual, além disso, 

houve inclusão da exigência de vida útil mínima dos equipamentos no momento da entrega (5 

anos).  

Os modos de extinção dos contratos de concessão não foram alterados e seguem os 

ditames do artigo 35, Lei 8987/1995, in verbis: 

 

Art. 35. Extingue-se a concessão por: 

I -  advento do termo contratual; 

II -  encampação; 

III -  caducidade; 

IV -  rescisão; 

V -  anulação; e 

VI - falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do 

titular, no caso de empresa individual. 

 

Quadro 11 – Extinção ou Finalização do Contrato de Concessão e Penalidades ao 

Concessionário 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.7 Riscos na concessão 

 

Dentre as alterações mais importantes nos contratos de concessão, a mais relevante para 

os investidores foi a matriz de riscos. Nas três primeiras rodadas a matriz de riscos pouco se 

alterou, permitindo ainda muitas discussões a respeito das responsabilidades sobre 

acontecimentos na concessão, a partir do contrato da Rodovia dos Tamoios, que foi uma PPP, 

foi explorada uma matriz um pouco mais completa, em razão da característica importante do 

contrato, não sendo uma concessão pura, mas, a partir da 4ª rodada, a matriz de riscos foi 

redesenhada, com apoio do IFC, contratado como consultor pela ARTESP. A nova matriz foi 

adotada no contrato da Entrevias, mantido no contrato com a Via Paulista, mas alterado no 

contrato com a Eixo SP, incorporando algumas alterações conforme Quadro 6. 
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Quadro 12 – Matriz de Riscos – Lote Pipa x Lote Centro-Oeste Paulista 

# RISCO PIPA CENTRO OESTE 

RISCOS REGULATÓRIOS 

1. Obtenção de autorizações/licenças/permissões administrativas, incluindo prazos e custos (cl. 19.1, iii) Concessionária Risco não previsto 

2. Riscos relacionados à contratação dos seguros e garantias obrigatórios (cl. 19.1, xv) Concessionária Concessionária 

3. 
Fatores imprevisíveis/previsíveis/de consequências incalculáveis/caso fortuito/força maior que possam ser 

objeto de cobertura de seguro oferecido no Brasil (cl. 19.1, xxx)[1] 
Concessionária Concessionária 

4. 
Fatores imprevisíveis/previsíveis/de consequências incalculáveis/caso fortuito/ força maior que não possam ser objeto de 

cobertura de seguro oferecido no Brasil (cl. 19.2, iii) 
Poder Concedente Poder Concedente 

5. Adequação à regulação exercida por quaisquer outros órgãos ou entidades distintas da ARTESP (cl. 19.1, xxviii) Concessionária Concessionária 

6. 
Impactos decorrentes da criação, revogação ou revisão das normas editadas pela ARTESP, exceto as meramente 

procedimentais e de padronização (cl. 19.2, x) 
Poder Concedente Poder Concedente 

7. 
Adequação à regulação exercida pela ARTESP e outros agentes fiscalizadores quando meramente procedimentais ou 

para fins de padronização (cl. 19.1, xxix) 
Concessionária Concessionária 

8. 

Variação nos custos/prazos/quaisquer outras circunstâncias relacionadas à imissão na posse ou à condução e conclusão dos 

processos expropriatórios dos imóveis necessários à execução das atividades de exploração do sistema rodoviário, 

ressalvado o caso de atraso na expedição de declaração de utilidade pública ou declaração de interesse social, por culpa 

exclusiva da ARTESP ou do Poder Concedente (cl. 19.1, xli) 

Concessionária Concessionária 

9. Custos diretos e indiretos e prazos da solução de invasões de imóveis à Concessionária (cl. 19.2, xlii) Concessionária Risco não previsto 

10. Modificação unilateral das condições contratuais impostas pela ARTESP (cl. 19.2, xi) Poder Concedente Poder Concedente 

11. 
Investimentos e impactos positivos ou negativos decorrentes da implantação de sistema de arrecadação de tarifas de 

pedágio na modalidade free flow, ou outro que venha a existir (cl. 19.2, xvi) 
Poder Concedente Poder Concedente 

12. 
Redução da receita tarifária decorrente exclusivamente das tarifas de pedágio aplicáveis à sistemática de desconto 

para usuários frequentes (cl. 19.2, xv) 
Poder Concedente Risco não previsto 

RISCOS AMBIENTAIS/GEOLÓGICOS 

13. 

Obtenção das licenças/autorizações ambientais, incluindo prazos e custos. O risco não será da Concessionária caso sejam 

exigidos (i) novos investimentos em ampliações principais ou obras de arte especiais não previstas no EVTE; (ii) métodos 

construtivos não convencionais, hipótese em que a Concessionaria deverá comprovar a natureza da determinação, 

caracterizando-a como fora dos padrões construtivos esperados; e o impacto direto de referida exigência para fins de 

solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro (cl. 19.1, ii) 

Concessionária Concessionária 

(Continua) 
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(Continuação) 

# RISCO PIPA CENTRO OESTE 

14. 
Passivos e/ou irregularidades ambientais constantes da listagem de condicionantes, passivos e programas ambientais do 

Anexo 2 e do Apêndice B (cl. 19.1, v c/c 19.2, iv) 
Concessionária Concessionária 

15. 

Passivos e/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se materializado (i) após a celebração do Termo de 

Transferência Inicial, se relativo ao sistema existente; (ii) após a celebração dos Termo de Transferência do Sistema 

Remanescente, se relativo ao sistema remanescente (cl. 19.1, v) 
Concessionária Concessionária 

16. 

Passivos e/ou irregularidades ambientais não conhecidos pelas partes cujo fato gerador tenha se materializado (i) antes da 

celebração do termo de transferência inicial, se relativo ao sistema existente; (ii) antes da celebração do termo de 

transferência do sistema remanescente, se relativo ao sistema remanescente (cl. 19.2, iv) 
Poder Concedente Poder Concedente 

17. Circunstâncias geológicas nas áreas compreendidas pela concessão (cl. 19.1, xii) Concessionária Concessionária 

18. Descobertas arqueológicas ou paleológicas nas áreas compreendidas pela concessão (cl. 19.2, vii) Poder Concedente Poder Concedente 

RISCOS OPERACIONAIS 

19. 
Aprovação/apresentação dos projetos necessários à realização dos investimentos para exploração do sistema rodoviário à 

ARTESP (cl. 19.1, i) 
Concessionária Concessionária 

20. Realização das obras necessárias à viabilização da exploração do sistema rodoviário (cl. 19.1, iv) Concessionária Concessionária 

21. Problemas, atrasos ou inconsistências no fornecimento de insumos necessários à prestação do serviço (cl. 19.1, viii) Concessionária Risco não previsto 

22. 
Atraso no cumprimento dos cronogramas e prazos estabelecidos no Contrato, sempre que o atraso estiver relacionado a 

obrigações/riscos que não tenham sido expressamente alocadas à ARTESP ou ao Poder Concedente (cl. 19.1, xi) 
Concessionária Concessionária 

23. 
Atrasos ou inexecução das obrigações da Concessionária causados pela demora ou omissão do Poder Concedente ou da 

ARTESP (cl. 19.2, ii) 
Poder Concedente Poder Concedente 

24. 

Tratamento das interferências e todas as consequências a elas relacionadas, decorrentes da necessidade de remoção ou 

deslocamento e demais custos associados às providências eventualmente necessárias, tais como aquelas relacionadas aos 

projetos de engenharia e investimentos associados (cl. 19.1, xiii) 
Concessionária Concessionária 

25. 

Tratamento das interferências eventualmente identificadas e de todas as consequências a elas relacionadas, desde que não 

estejam listadas no Anexo 2 e Apêndice A.3 e reste comprovado que tais interferências já existiam no sistema rodoviário 

antes da assinatura do termo de transferência inicial, se relacionadas ao sistema existente, e antes da assinatura do termo de 

transferência do sistema remanescente, se relacionadas ao sistema remanescente (cl. 19.2, ix) 

Poder Concedente Poder Concedente 

26. 
Alterações propostas pela Concessionaria nos planos de investimentos vigentes ou nos respectivos projetos de engenharia 

(cl. 19.1, xiv) 
Concessionária Concessionária 

(Continua) 
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(Continuação) 

# RISCO PIPA CENTRO OESTE 

27. 
Erro de projeto, erro na estimativa de custos e/ou gastos, mesmo nos casos que demandaram prévia aprovação pela ARTESP 

(cl. 19.1, xvi) 
Concessionária Concessionária 

28. 
Falhas na prestação dos serviços, defeitos nas obras ou equipamentos, bem como erros ou falhas causadas pelos 

terceirizados ou subcontratados (cl. 19.1, xvii) 
Concessionária Concessionária 

29. 
Riscos inerentes à prestação do serviço adequado (e.g., variações nos investimentos, custos ou despesas necessárias para o 

atendimento aos indicadores de desempenho vigentes) (cl. 19.1, xix) 
Concessionária Concessionária 

30. 

Modificações promovidas pela ARTESP nos indicadores de desempenho que causem comprovado e efetivo impacto nos 

encargos da CONCESSIONÁRIA, superior àquele experimentado na hipótese de o serviço concedido ser desempenhado 

em condições de atualidade e adequação (cl. 19.2, xiii) 
Poder Concedente Poder Concedente 

# RISCO TECNOLÓGICOS   

31. 
Necessidade de realização de investimentos para a implantação de sistema eletrônico de cobrança de pedágio, bem como 

pela necessidade de adequação de sua tecnologia (cl. 19.1, xxvii) 
Concessionária Concessionária 

32. Determinação à Concessionária para a incorporação de novas tecnologias (cl. 19.2, xiv) Poder Concedente Risco não previsto 

33. 
Roubos, furtos, destruição, perdas ou avarias nos locais de obras ou em seus ativos, cuja materialização não tenha sido 

provocada pelo Poder Concedente ou pela ARTESP (cl. 19.1, xx) 
Concessionária Concessionária 

34. 
Danos causados ao sistema rodoviário, aos bens reversíveis, à concessionária, a terceiros ou aos usuários, quando em 

decorrência da realização de obras de responsabilidade do Poder Concedente (cl. 19.2, vi) 
Poder Concedente Poder Concedente 

35. 
Atraso na entrada em operação comercial das praças de pedágio, salvo quando comprovado que o atraso decorreu 

exclusivamente de fato imputável ao Poder Concedente ou à ARTESP (cl. 19.1, xxvi) 
Concessionária Concessionária 

36. 
Constatação superveniente de erros ou omissões nos planos de investimento, bem como nos projetos de engenharia 

relacionados a cada investimento (cl. 19.1, xxxviii) 
Concessionária Concessionária 

RISCOS ECONÔMICOS 

37. 
Variação de custos de insumos, custos operacionais, de manutenção, investimentos ou qualquer outro custo incorrido pela 

Concessionária na execução contratual (cl. 19.1, vii) 
Concessionária Concessionária 

38. 

Riscos associados a quaisquer investimentos, custos e/ou despesas decorrentes da execução de serviços que gerem receitas 

acessória, com exceção dos casos em que haja, mediante prévia anuência da ARTESP, arranjos específicos que ensejem a 

exploração público-privada conjunta de ativos, com regras de compartilhamento dos riscos pré-definidas (cl. 19.1, ix) 
Concessionária Concessionária 

(Continua) 

  



61 

 

 

(Continuação) 

# RISCO PIPA CENTRO OESTE 

39. 
Alteração do cenário macroeconômico, aumento do custo de capital, e alteração de taxas de juros praticados no mercado 

(cl. 19.1, xxiv) 
Concessionária Concessionária 

40. Variação nas taxas de câmbio (cl. 19.1, xxv) Concessionária Concessionária 

41. 
Capacidade financeira e/ou de captação de recursos, assim como os custos de empréstimos e financiamentos obtidos para 

arcar com as obrigações contratuais (cl. 19.1, xxxiii) 
Concessionária Concessionária 

42. 
Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia, omissão ou das próprias atividades da 

Concessionária no cumprimento das obrigações contratuais (cl. 19.1, xxxvii) 
Concessionária Concessionária 

43. Variação da demanda pela utilização do sistema rodoviário (cl. 19.1, xl) Concessionária Concessionária 

44. 
Tratamento de passivos que não tenham sido identificados pela Concessionária, nos termos do Anexo 18 (sistema 

remanescente) (cl. 19.1, xliii) 
Concessionária Concessionária 

45. 
Tratamento de passivos que tenham sido identificados pela Concessionária, nos termos do Anexo 18 (sistema 

remanescente) (cl. 19.2, xvii) 
Poder Concedente Poder Concedente 

46. 
Consequências decorrentes do atraso ou da antecipação da transferência sistema remanescente à Concessionária, bem como 

a transferência que ocorra em desconformidade com o estabelecido contratualmente; (cl. 19.2, xix) 
Poder Concedente Poder Concedente 

47. Variação nas receitas acessórias em relação às estimadas pela Concessionária (cl. 19.1, x) Concessionária Concessionária 

48. Variação da receita tarifária em função da demanda pela utilização do sistema rodoviário (cl. 19.1, xxxix) Concessionária Concessionária 

RISCOS TRIBUTÁRIOS 

49. Planejamento tributário (cl. 19.1, xxxii) Concessionária Concessionária 

50. Inadimplência dos usuários no pagamento da tarifa de pedágio (cl. 19.1, xxxiv) Concessionária Concessionária 

51. 
Criação e/ou extinção de tributos ou alterações na legislação ou na regulação tributárias, salvo aquelas atinentes a 

impostos/contribuições sobre a renda, que tenham impacto direto nas receitas ou despesas da Concessionária (cl. 19.2, viii) 
Poder Concedente Poder Concedente 

RISCOS TRABALHISTAS 

52. Problemas decorrentes da relação da Concessionária com seus contratados de qualquer natureza (cl. 19.1, xviii) Concessionária Risco não previsto 

53. 
Segurança e saúde dos trabalhadores do sistema rodoviário, que estejam subordinados à Concessionária, seus 

subcontratados ou terceirizados (cl. 19.1, xxi) 
Concessionária Concessionária 

54. 
Greves e dissídios coletivos de funcionários da Concessionária, de seus fornecedores, subcontratados ou terceirizados (cl. 

19.1, xxii) 
Concessionária Concessionária 

(Continua) 
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(Conclusão) 

# RISCO PIPA CENTRO OESTE 

55. 

Responsabilidade civil, administrativa, ambiental e penal por danos que possam ocorrer a terceiros, ou causados por 

terceiros, sejam estas pessoas que trabalhem para a Concessionária, seus empregados, prepostos, terceirizados ou empresas 

subcontratadas (cl. 19.1, xxiii) 
Concessionária Risco não previsto 

56. 
Prejuízos causados a terceiros pela Concessionária, seus empregados, prestadores de serviço, terceirizados, subcontratados 

ou qualquer outra pessoa física ou jurídica vinculada à Concessionária (cl. 19.1, xxxi) 
Concessionária Concessionária 

RISCOS DIVERSOS 

57. 
Decisões judiciais que suspendam as obras ou a prestação dos serviços decorrentes de atos da Concessionária (cl. 19.1, 

xxxv) 
Concessionária Concessionária 

58. 
Decisões judiciais que suspendam as obras ou a prestação dos serviços não decorrentes de atos da Concessionária (cl. 

19.2, i) 
Poder Concedente Poder Concedente 

59. 
Atendimento às decisões judiciais relacionadas à prestação do serviço delegado decorrentes de atos da Concessionária 

(cl. 19.1, xxxvi) 
Concessionária Risco não previsto 

60. 
Danos causados ao sistema rodoviário, aos bens reversíveis, à Concessionária, a terceiros ou aos usuários, quando em 

decorrência da materialização dos riscos atribuídos ao Poder Concedente ou quando por sua culpa (cl. 19.2, v) 
Poder Concedente Poder Concedente 

61. Fato do Príncipe que efetivamente onere a execução contratual (cl. 19.2, xii) Poder Concedente Poder Concedente 

62. Tratamento de vícios ocultos identificados a qualquer tempo pela Concessionária (cl. 19.2, xx) Poder Concedente Poder Concedente 

63. Quedas de receitas em razão da evasão de pedágio (cl. 19.1, vi) Concessionária Concessionária 

64. 
Redução de custos ou redução de encargos setoriais ou incremento de receitas, gerados em face da materialização de algum 

dos riscos alocados expressamente ao Poder Concedente (cl. 19.2, xviii) 
Poder Concedente Poder Concedente 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da ARTESP (2019)
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Como citado anteriormente, os contratos de longo prazo nascem incompletos, em razão 

da dificuldade em se prever novos fatos e acontecimentos que poderão ocorrer em período tão 

longo, a cada rodada contratual houve aprendizado por parte da agência reguladora e do 

mercado e, com assessoria do IFC, foram incluídos diversos itens para esclarecer e bem definir 

riscos potenciais de uma concessão complexa como a rodoviária. 

Na matriz elaborada para o contrato do lote Pipa, assinado com a EIXO SP, foram 

esclarecidos diversos detalhes sob responsabilidade do concessionário e assumidos, em casos 

específicos, outros riscos pelo Poder Concedente, tal como a assunção pelos custos de 

determinar novas tecnologias a serem adotadas pelas concessionárias. 

Outro ponto que foi aprimorado, a partir da 4ª rodada, foram os conceitos de força maior 

ou caso fortuito, com indicação dos requisitos aprimorada e com a definição que somente se 

enquadra na situação se a ocorrência não for segurável no mercado brasileiro nos últimos dois 

anos. Além disso foi definido que os indicadores de desempenho não serão afetados durante 

esses períodos.  

Por fim, criou-se, na 4ª rodada, a possibilidade de rescisão amigável por iniciativa da 

concessionária. 

 

Quadro 13 – Riscos na Concessão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.8 Síntese 

 

Em suma, ocorreram diversas alterações nos contratos desde o início do programa de 

concessões, curiosamente, quando fazemos as comparações entre os contratos, há alguns 

resultados inusitados.  Quando comparamos a quantidade de documentos anexos aos contratos, 

temos um resultado interessante, na 1ª rodada os contratos tinham 16 anexos, com detalhamento 

dos sistemas rodoviários a que se referiam, regulamento da concessão e aspectos técnicos 

ligados à operação e engenharia; na segunda rodada, os contratos passaram a ter um maior 

número de anexos. O contrato da Cart, concessionária da 2ª rodada do programa de concessões, 

por exemplo, tem 18 anexos; no contrato da Rodovia dos Tamoios, dada a característica 

especial de PPP17, o número de anexos passou para 27 e, na rodada seguinte, os contratos se 

tornaram um pouco maiores, o contrato da Entrevias tem 22 anexos, e o último contrato 

assinado, o do Lote Piracicaba Panorama (PIPA), da Eixo SP, tem 23 anexos e 12 apêndices. 

 Os contratos tiveram inclusão de diversos pontos, visando dar maior segurança jurídica 

na relação entre concessionário e Poder Concedente, com o intuito de trazer novos investidores 

para os certames e melhorar a condição de avaliação de riscos para os agentes financeiros.  

Mas o ponto culminante da evolução do programa de concessões ocorreu em meados 

de maio de 2020, quando foi assinado o contrato de concessão do lote Pipa, que compreende 

um conjunto de 1273 km em estradas que vão desde a região central do Estado de São Paulo, 

na cidade de Piracicaba, até a fronteira com o Mato Grosso do Sul, na cidade de Panorama. 

Esse novo contrato trouxe algumas alterações, quando comparados aos dois últimos 

contratos da 4ª rodada de concessão, que já haviam inovado em diversos quesitos. Ocorreram 

alterações na matriz de riscos, com melhor divisão na assunção de riscos entre o Poder 

Concedente (Estado de São Paulo) e a empresa concessionária. Além dessa alteração, 

ocorreram alterações nos Indicadores de Qualidade de Desempenho (IQD), com inclusão ou 

alteração nos indicadores, e também alterações em procedimentos de envio e aprovação de 

projetos, obrigatoriedade de adoção de sistemas internacionais de segurança (iRap, 2020) e, por 

fim, houve mudança na estrutura tarifária, com a criação do DUF, o desconto por usuário 

frequente, uma enorme inovação no Programa de Concessões Paulista, com a oferta de 

desconto, além dos 5% já existentes desde o início da 4ª rodada, na passagem com uso dos 

sistemas automáticos de forma regular na rodovia 

                                                           
17 PPP- Parceria Público Privada – Instituída pela Lei 11.079/2004 
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 A nova concessão também tem requisitos ambientais mais duros, é chamada de rodovia 

verde ou carbono zero (SP Notícias, 2019), com busca por impacto zero na emissão de carbono 

pelos veículos e operações da concessionária, incentivando ao uso de veículo elétrico, energia 

solar e outros instrumentos, buscando menor consumo de energia e menor disposição de 

poluentes. 
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Quadro 14 - Síntese 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Após análise dos contratos e de seus complementos, é possível notar que ocorreram 

mudanças nas condições de concessão desde o primeiro documento, assinado entre o Estado de 

São Paulo e a concessionária TEBE, até o tratado recentemente assinado entre ARTESP  e a 

Concessionária Eixo SP. Diversas inovações foram inseridas a cada rodada, com novas 

estruturas para aprovação de projetos, acompanhamento de obras, indicadores de qualidade, 

tipos e valores de penalidades aos concessionários por não atenderem a requisitos de qualidade 

e manutenção, obrigações sobre serviços e oferta de meios de comunicação com os usuários, 

dentre outros. Além desses pontos existiram mudanças nas estruturas tarifárias, com redução 

de valor da tarifa quilométrica, oferecimento de descontos aos usuários e criação de programa 

de usuário frequente, com consequentes benefícios aos usuários. Também o custo de capital 

dos projetos caiu em comparação com as rodadas anteriores, trazendo menores custos 

intrínsecos para os usuários, Estado e cidadãos em geral. 

Os contratos da primeira fase iniciaram com reajustes ligados à variação do IGPM. Esse 

conceito foi alterado em 2011; já os contratos das rodadas seguintes foram indexados pelo 

IPCA. Essa mudança permitiu que os índices de correção contratuais estivessem alinhados a 

realidade inflacionária do País, deixando de considerar o conjunto de índices, principalmente 

de preços de atacado e custo da construção civil, que o compõem o IGPM. Além disso, as tarifas 

passaram a ser corrigidas pelo mesmo índice que, como costumeiro no mercado financeiro, 

corrige as dívidas de longo prazo usualmente contratadas pelas concessionárias. Desta forma, 

os preços do pedágio passaram a ser, quase que, um hedge natural para as dívidas dos 

concessionários e a estarem alinhados aos demais custos destes, sem causar pressões adicionais 

ao orçamento dos particulares. 

A partir da quarta etapa, 2017, os contratos passaram a incluir a possibilidade de adoção 

da tecnologia de cobrança ponto a ponto (pagamentos por quilometragem percorrida), 

descontos para pagamento por meio eletrônico (AVI) e o recém-lançado, no lote Piracicaba 

Panorama, DUF – Desconto para o Usuário Frequente. 

 Por outro lado, visando manter atratividade aos investidores, a matriz de riscos foi 

remodelada, e muitos temas foram esclarecidos expressamente, evitando, assim, discussões 

sobre temas não definidos ou mal expressos, que acabavam sendo discutidos na justiça. Dentre 

estes temas estão incluídos: reequilíbrios por adições e mudanças em obras, problemas 

geológicos, variações de tráfego, isenções de pedágio dadas por decisões judiciais de primeira 

instância e passivos ocultos. Essa remodelagem da matriz de riscos traz benefícios aos 
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investidores e ao Estado, evitando custos de discussões judiciais posteriores e permitindo 

melhor precificação dos lances nos leilões, já que os riscos conhecidos possibilitam melhor 

avaliação, com vantagem para ambos os lados.  

Os contratos da quarta rodada, exceto o do Rodoanel Norte, licitado mas não assumido 

pelo vencedor do certame, em razão de as obras não terem sido completadas pelo Estado (RBA, 

2019), renovam e ampliam concessões da primeira rodada que terminaram (Vianorte 

substituídas pela Entrevias, Autovias, substituída pela Via Paulista, e Centrovias, substituída 

pela EIXO SP), sendo realizados em um período em que parte dos operadores usuais das 

concessões estavam excluídos dos certames em razão da condição financeira, pois, em sua 

maior parte, eram construtoras que sofreram impactos da Operação Lava-Jato. Portanto, para 

se conseguir novos investidores, era importante modernizar os contratos e, assim, trazer novos 

players. Tal evolução trouxe novos interessados, conforme Reuters (2017), 140 grupos se 

cadastraram para avaliar o leilão do lote 28 e, até da data da notícia (10/03/2017), mais de 80 

interessados haviam se cadastrado para o leilão do lote 29. Como resultado do novo modelo 

contratual, no leilão do lote 28, chamado Rodovias do Centro-Oeste Paulista, o vencedor foi 

um novo entrante, um Fundo de Private Equity, o Fundo Pátria Infraestrutura III, administrado 

pelo Grupo Pátria Investimentos. 

 Conforme a ARTESP, o programa de concessões trouxe, no ano de 2019, os resultados 

contidos na Figura 3, abaixo. 
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Figura 3 – Programa de Concessões Rodoviárias em 2019 

 

Fonte: ARTESP (2020b). 
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Como citado anteriormente, as grandes mudanças nos contratos de concessão ocorreram 

a partir da quarta rodada, a experiência de PPP, contratada na terceira rodada, com a Rodovia 

dos Tamoios, trouxe algumas inovações importantes, tais como índices de desempenho e 

arbitragem, mas foi na quarta rodada que as inovações realmente ocorreram, impactando 

praticamente todos os interessados, Os usuários se beneficiaram, principalmente, via  redução 

nos custos quilométricos, descontos para pagamentos usando AVI e implementação do DUF;  

o Estado, através da implementação de critérios consistentes no que tange à avaliação da 

qualidade de serviços prestados e do cronograma de obras, com penalidades definidas e um 

conjunto de incentivos positivos aos concessionários para o cumprimento de suas obrigações,  

e os investidores, através da definição de uma matriz de riscos ampliada, da criação da figura 

da revisão ordinária, dos critérios claros para reequilíbrio e da melhoria da solução amigável de 

conflitos e arbitragem. 

Desta feita, é possível inferir que a especialização dos quadros da Agência, o 

aperfeiçoamento regulamentar e institucional, a fiscalização da ALESP e do TCE auxiliaram a 

embasar as necessidades de melhoria, que acabaram sendo adotadas nos contratos. Em suma, 

expectativas culturais da sociedade, pressão exercida por outras instituições e organizações 

criaram a coerção ambiental, trazendo a consciência de que para a sobrevivência seria preciso 

mudar, sabendo-se que sem o Programa não existe também razão para a Agência existir. A 

primeira a buscar a inovação foi essa autarquia. Além disso, a opção econômica da criação do 

Programa de Concessões trouxe um path dependence para o Estado; claramente a decisão do 

passado fez o Poder Concedente buscar o contínuo aprimoramento, de forma a manter o apoio 

político e reduzir a pressão institucional, buscando manter o Programa que traz benefícios 

econômicos para si e para os municípios lindeiros. Além disso, em razão do isomorfismo, o 

ente público vem buscando contínua inovação, objetivando ser o best in class, trazendo 

tecnologia externa e fazendo benchmarking. Desta forma, considerando os diversos atores 

envolvidos, o isomorfismo incorporado ao Programa de Concessões acaba por assumir as três 

figuras: coercitivo, mimético e normativo. O Poder Concedente, através de suas várias nuances, 

é instado a criar nova base legislativa que permite as mudanças; a Agência, pensando em sua 

sobrevivência e relevância, é constantemente incentivada a inovar, aprimorando o sistema e o 

auxílio de um novo ator, o IFC, que faz o papel de pressão para ser tecnicamente mais 

desenvolvido, incorpora novas visões e experiências externas.  

As mudanças ocorreram não somente pela intenção dos gestores de aprimorar o 

processo, mas por pressões externas que geraram as mudanças. Com a eclosão da operação 

Lava-Jato, muito operadores reduziram sua atuação no setor, era necessário atrair um novo 
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investidor para gerar competitividade, para tanto foi contratado o International Finance 

Corporation – IFC, para desenhar um novo processo competitivo, aprimorar os contratos e 

modernizar a relação entre concessionário e Poder Concedente. Além dessa busca por 

investidores, era necessário melhorar a visão da opinião pública sobre o programa, atendendo 

às pressões dos órgãos de controle (TCE) e legislativos (ALESP). Nesse âmbito, além dos 

movimentos populares, existiram dois marcos ao programa de concessões: a CPI dos pedágios 

(1999), que fez diversas sugestões de melhoria ao programa de concessões, inclusive a sugestão 

de criação da ARTESP,  sendo que boa parte dessas melhorias foi incorporada aos contratos 

das rodadas posteriores, e a CPI das tarifas de pedágio (2014) que, além de um grande volume 

de críticas, também forneceu diversas recomendações ao sistema, uma delas o aperfeiçoamento 

da ARTESP, via realização de concursos públicos para definição de quadro permanente da 

Agência. Isso ocorreu e auxiliou no aprimoramento do modelo.  

Apesar de todos os movimentos feitos pelo Poder Público para melhorar o sistema, as 

resistências ao Programa de Concessão continuaram a existir via movimentos populares em 

regiões como Marília, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Bauru e outras,  pressões políticas 

constantes na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP –, com diversos 

projetos de lei para reduções de pedágio, isenções para classes específicas e discursos contra o 

sistema, atuação do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado – TCE, com forte 

fiscalização e decisões judiciais de primeira instância concedendo isenções temporárias, 

mantendo o Estado pressionado para que as inovações sejam incentivadas em razão do desejo 

de manter a aprovação popular, com consequente redução de resistências e ganho de 

legitimidade. 

Com essa dinâmica institucional existe um incentivo constante à inovação por parte do 

Poder Público, fazendo com que este, via seus agentes, busque aprimoramentos e melhorias nos 

novos contratos de concessão. Parte desse movimento se deve à profissionalização da gestão 

via criação de Agência específica para gerenciar o Programa, mas também ocorreu evolução 

com a contratação de assessoria externa – técnica e financeira – para auxiliar no 

desenvolvimento dos processos competitivos a partir de 2015, quando o IFC (Artesp, 2015) 

passou a prestar serviços para a ARTESP, auxiliando no desenvolvimento dos editais de 

licitação para a quarta rodada. Assim, é possível dizer que o Estado, buscando o melhor do seu 

interesse, e em razão das decisões tomadas no passado (path dependence), necessita proteger o 

Programa de Concessões, para isso buscou assessoria externa para aprimorá-lo, trazendo as 

melhores práticas e buscando introduzir inovações para o Programa, notadamente assumindo 

uma posição isomórfica, alinhada com as premissas básicas da teoria institucional. 
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No tocante à operacionalização do Programa, podemos dizer que os contratos de 

concessão tiveram diversas alterações desde seu início, os primeiros tinham uma característica 

de obra pública com algum nível de serviços indicados (APH – atendimento pré-hospitalar, 

socorro mecânico etc.), com menor riscos em tráfego, pois os retornos aos investidores foram 

baseados em um plano de negócios com altas taxas de retorno. A segunda fase trouxe melhorias 

e ampliação da fiscalização (multas maiores, maior fiscalização e notificações sobre não 

conformidade). A terceira fase foi marcada por uma operação de PPP (Rodovia dos Tamoios); 

na quarta fase foram incluídos maiores indicadores de qualidade (CSP/IQD), desconto por 

atraso e reduções de receita, maiores fiscalizações e índices de desempenho, forçando as obras 

a serem realizadas conforme cronograma. Foram oferecidos descontos para usuários com 

sistemas de pagamento automático embarcados e o desconto para o usuário frequente – DUF. 

Em razão das características peculiares, a gestão pública não tem a mesma eficiência 

que a gestão privada, portanto, esperava-se que as obras passassem a ser de melhor qualidade 

e com melhor uso de recursos públicos. Para o usuário, o ponto principal considerado foi a 

qualidade das rodovias, a redução de acidentes, a melhor qualidade do pavimento, portanto, a 

possibilidade de fazer as viagens em menor tempo e com maior segurança. Outro ponto a 

ressaltar foi o conceito do pagamento somente pelos usuários da rodovia e não por todos os 

contribuintes via impostos, tentando chegar ao conceito de justiça tributária. Mas, mesmo para 

os pagantes, a intenção foi trazer melhorias e menores custos via desconto por uso dos sistemas 

automáticos (5% de desconto), redução das tarifas quilométricas (novas concessões têm menor 

custo por quilômetro que as anteriores) e DUF. Os novos trechos concedidos com obras a longo 

prazo ofereceram uma redução da taxa de remuneração dos investidores (WACC regulatórios 

menor a cada nova rodada), garantia sobre a realização dos investimentos com penalidades por 

serviços não realizados, por atraso em obras ou baixa qualidade de serviços (desconto por 

atraso). Outro ponto incorporado nos novos contratos foram as revisões contratuais ordinárias, 

a cada quatro anos, pois as visões do concessionário, que assume uma obrigação de longo prazo, 

e do Estado, que tem sua gestão mudando de quatro em quatro anos, não são alinhadas.  

 Portanto, um sem número de alterações ocorreu nos contratos de concessão no período 

compreendido entre 1998 e 2020. Os aperfeiçoamentos ocorreram em função da experiência 

adquirida pela Agência Reguladora em gerenciar o programa, além de grandes pressões 

externas, inicialmente da população, dos órgãos de controle (TCE) e dos entes políticos 

(ALESP), em seguida pela necessidade de revitalização dos potenciais investidores e pela 

influência da experiência internacional trazida pela contratação da consultoria do IFC, que 
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auxiliou na revisão do contrato de concessão, na alteração da matriz de riscos, na inclusão de 

melhores estruturas de financiamento e no relacionamento com os investidores. 

A seguir o Quadro 7 contém temas, principal interessado e o resultado esperado das 

alterações. 

Quadro 15 – Impactos temáticos com resultados esperados 

Tema Interessado Principal resultado esperado 

Solução de Controvérsias Investidor Aumento da segurança jurídica 

Desequilíbrios Contratuais Investidor Aumento da segurança jurídica 

Serviços aos usuários e Obrigações do 

Concessionário 
Usuário/Estado 

Aumento das contrapartidas ao 

usuário e ao Estado 

Garantias e relações com o Poder 

Concedente 
Usuário/Estado 

Aumento das contrapartidas ao 

usuário e ao Estado 

Financiamento Estado 
Garantias ao Estado sobre a 

execução das obras contratadas 

Extinção ou finalização do contrato de 

concessão e penalizações ao 

concessionário 

Estado 
Garantias ao Estado sobre a 

execução do contrato de concessão 

Riscos na concessão Investidor/Estado Aumento da segurança jurídica 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Como é possível verificar, com base no conteúdo do Quadro 14, as mudanças 

objetivaram atender os principais interessados no Programa de Concessões, com melhorias para 

o investidor, via aumento da segurança jurídica, para o usuário, com ampliação e modernização 

dos benefícios e redução do custo e, por fim, ao Estado, com maiores garantias sobre a execução 

das obrigações previstas no contrato de concessão. Sabendo-se que, ao final, a mudanças que 

atendem ao Estado também impactam diretamente os usuários e a população em geral, pois 

permitem melhor e menos onerosa gestão dos serviços públicos.  

Assim, de forma sumária, pode-se afirmar que: 

- A solução de controvérsias, de forma definida e com menor participação do Poder 

Judiciário, aumenta a certeza no tocante a velocidade das decisões, reduz os custos e aumenta 

a segurança jurídica para o investidor; 

- Os desequilíbrios contratuais com origem e momento definidos, metodologia clara, 

fórmula de cálculo e meio de pagamento previamente indicados, e taxas a serem aplicadas, 

possibilitam melhor precificação, redução de custos e aumento da segurança jurídica para o 

investidor; 

- A redução de custos diretos (DUF, desconto AVI e redução de tarifa quilométrica), o 

aumento de serviços (p.ex.: câmeras inteligentes e rede wi-fi cobrindo a rodovia) oferecidos 
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aos usuários, a definição de índices de qualidade da prestação de serviços e a penalização por 

atraso em obras, traz benefícios diretos aos usuários e ao Estado; 

- A mudança nos planos de garantia e o aprimoramento da função de fiscalização 

melhoram a qualidade da gestão do programa por parte da agência e, também, melhoram a 

qualidade da prestação de serviços aos usuários; 

- As obrigações relativas ao financiamento, risco por conta do concessionário, o controle 

sobre as garantias a serem oferecidas e a necessidade de aprovação previa da tomada de recursos 

por parte da agência reguladora, traz maior controle e minimização de riscos para a ARTESP e 

Poder Concedente; 

- A inclusão de novas condicionantes para início dos processos de caducidade e 

potencial extinção dos contratos de concessão, e o aumento das penalidades ligadas a qualidade 

de serviços e realização de obras, aumentam o poder de gestão da agência reguladora e 

beneficiam o Poder Concedente; 

- O aprimoramento da matriz de riscos, com definição explicita dos temas e responsáveis 

pelos mesmos, melhora a possibilidade de precificação do projeto e aumenta a segurança 

jurídica para os investidores. 
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8 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa de Concessões Paulista tem importância fundamental para o Estado de São 

Paulo. Diversos são os benefícios que o Estado pode contabilizar: redução de custos com a 

manutenção das rodovias – custos assumidos pelas concessionárias, menor necessidade de 

recursos para investimentos –, pois os mesmos são assumidos pelas concessionárias; redução 

nos custos com o Policiamento Rodoviário – custos assumidos pelas concessionárias via 

convênio firmado com a ARTESP  e PMRv – Polícia Militar Rodoviária –; arrecadação 

adicional de ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –, recolhido aos 

municípios; recebimento de valores relativos à outorga fixa no momento dos leilões; 

incremento nas receitas gerado pelo recolhimento de outorga variável por parte dos 

concessionários e transferência aos concessionários dos custos relativos à ARTESP, dentre 

outros – isso criou uma dependência do Estado para com o programa de concessões. 

Portanto, para o Estado, o Programa é necessário, mas, dada a característica do 

pagamento pelo uso, existem movimentos institucionais que geram pressões populares, 

políticas e judiciais para o não pagamento do pedágio, com isso, existe necessidade de um 

esforço organizado do Estado de buscar a melhoria constante do Programa de Concessões, 

visando manter sua existência. 

Assim, o Estado e a Agência reguladora buscam alternativas para que o Programa se 

mantenha interessante tanto para o usuário, visando manter o apoio político, quanto para o 

investidor, para manter o interesse na participação em novos lotes a serem leiloados. 

A comunicação com os usuários é feita de forma direcionada e constante, via campanhas 

e informações repassadas rotineiramente à imprensa, buscando o reconhecimento do público e 

dos usuários, em constante busca por legitimação.  

A seguir, um exemplo da comunicação feita pela Estado, através da ARTESP (2019): 

“o Estado de São Paulo, tem 18 das 20 melhores rodovias do País de acordo com pesquisa da 

CNT – Confederação Nacional dos Transportes e nota média 8,1 na pesquisa de satisfação feita 

com 17 mil dos usuários das rodovias paulistas”. 

 Além dos pontos já mencionados, ARTESP (2019) cita que, desde o início do Programa 

de Concessões Paulistas: 

 

a) foram investidos R$ 111 bilhões em obras, manutenção e operação, e isso melhorou a 

segurança e fluidez das viagens;  

b) foram construídos 647 quilômetros de novas pistas, contornos e prolongamentos;  
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c) ocorreu a duplicação de 1,2 mil quilômetros de rodovias, implantação de 329 quilômetros de 

vias marginais, de 1,7 mil quilômetros de faixas adicionais e de 1,2 mil quilômetros de 

acostamentos, dentre outras obras estruturais; 

d) foram realizados 24 milhões de atendimentos mecânicos e socorros médicos aos usuários; 

e) foram arrecadados R$ 4,7 bilhões em ISSQN sobre as tarifas de pedágio. 

 

Seguindo a teoria, as instituições se transformam com o intuito de sobreviver, para isso 

buscam os melhores instrumentos e técnicas, levando a um isomorfismo institucional, que 

ocorre mesmo que não exista uma congênere local, e por influência dos recursos que possui, 

pode buscar opções externas (IFC com ARTESP). 

As instituições, sob a ótica de adaptação para a sobrevivência, buscam inovar. A 

inovação tem como intuitos legitimação, reconhecimento técnico e sobrevivência, mas está 

ligada diretamente às escolhas passadas, a path dependence, isto é, seguir por um caminho 

determinado faz não conseguir mudar.  

Agência e Poder Concedente buscam constante legitimação do Programa de 

Concessões, para isso buscam inovações constantes, que levam à sobrevivência. Como base 

para essas mudanças buscam opções internas e externas, sendo levadas, via isomorfismo, a 

procurar o aprimoramento contínuo, limitando suas mudanças pelas decisões passadas, isto é, 

a path dependence. 

  As mudanças têm limitações, pois, por conceito, não podem ser 100% favoráveis aos 

clientes e ao Estado, pois acabam sendo limitadas pelo interesse dos investidores. 

Assim, as pressões institucionais acabaram por auxiliar no processo de aperfeiçoamento 

contratual. O isomorfismo adquirido com o auxílio dos entes externos, a busca pela legitimidade 

e a path dependence permitem afirmar que as pressões institucionais levaram o Estado, via 

Agência regulatória e outros agentes do Estado, a buscar inovações no programa de concessões, 

visando manter apoio popular e político para sua manutenção e atratividade aos investidores. 

Para os usuários, os benefícios da evolução do Programa de Concessões são a 

manutenção da qualidade das rodovias, permitindo viagens mais rápidas e seguras, com 

menores custos, maior oferta de serviços e certeza de realização as obras planejadas. 

No caso dos investidores, os maiores benefícios são o aumento da segurança jurídica e 

a remuneração adequada aos riscos assumidos nos projetos de longo prazo. 
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8.1 Recomendações para Futuras Análises 

 

Esta pesquisa teve como objetivo uma análise de alterações, sob o ponto de vista de 

aprimoramento dos contratos de concessão aos principais interessados, sendo introdutória e 

bem distante de esgotar o assunto.  

O tema concessões rodoviárias é bastante abrangente, existindo diversos outros 

Programas de Concessão Estaduais bem como o Programa de Concessões Federal. Desta forma, 

diversos aspectos importantes podem ser objeto de pesquisa futura, dentre os quais se podem 

citar: 

 

 ampliação do objeto desta pesquisa para o âmbito do Programa de Concessões Federal; 

 análise das mudanças contratuais ocorridas durante a vigência dos diversos Programas 

de Concessões Estaduais; 

 análise do comportamento e funcionamento das agências reguladoras e seu impacto na 

gestão ordinária dos Programas de Concessão Estaduais e Federal; 

 ampliação dos aspectos temáticos utilizados nesta pesquisa, no que tange a alterações 

nos processos operacionais e de engenharia; 

 análise dos marcos regulatórios existentes e seu impacto sobre a atratividade do negócio 

concessão rodoviária aos investidores; 

 análise dos potenciais instrumentos legais que permitam revisões contratuais periódicas, 

com vistas ao melhor alinhamento entre os objetivos do Poder Concedente, do 

concessionário e do usuário; 

 realização de pesquisa com usuários para confirmação do atendimento das expectativas 

no tocante à evolução do Programa de Concessões Paulista. 
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