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Introdução
Bases do Trabalho
►

Os serviços de transporte coletivo de passageiros por ônibus do município do Rio de Janeiro foram
concedidos, mediante licitação, aos Consórcios:
►
Intersul;
►
Internorte;
►
Transcarioca; e
►
Santa Cruz.

►

Os contratos de concessão atendem à legislação aplicável, e mais especificamente à Lei 8.987/95,
conforme destacado a seguir:
Lei das Concessões (8.987/95)

Art. 9º / § 2o: Os contratos
poderão prever
mecanismos de revisão
das tarifas, a fim de manterse o equilíbrio econômicofinanceiro.
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Art. 9º / § 4o: Em havendo
alteração unilateral do
contrato que afete o seu
inicial equilíbrio econômicofinanceiro, o poder
concedente deverá
restabelecê-lo,
concomitantemente à
alteração.

Art. 10º: Sempre que forem
atendidas as condições do
contrato, considera-se
mantido seu equilíbrio
econômico-financeiro.

Introdução
Objetivos e escopo
►

Em 08 de julho de 2015, o Rio Ônibus contratou a EY com o intuito de analisar o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do sistema de transporte por ônibus
do município do Rio de Janeiro, com base nas seguintes etapas:

1
2
3

Verificação, mensuração e análise dos custos, receitas e investimentos à época incorridos e resultados alcançados,
durante o período de 06 de novembro de 2010 até 31 de julho de 2015, considerando-se os recursos efetivamente
disponibilizados pelas empresas Concessionárias.
Projeções e estimativas de custos, receitas e investimentos para o período remanescente dos contratos de
concessão, que se estende até 31 de novembro de 2030, tornando possível estimar a taxa de retorno de cada um
dos contratos de concessão.
Estudo de reequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos de Concessão, indicando, com base nos levantamentos
realizados, se houve nos primeiros 5 (cinco) anos de concessão desequilíbrio econômico-financeiro e o seu
respectivo impacto na tarifa, apontando, assim, o valor do Coeficiente de Revisão Tarifária e a Tarifa de Reequilíbrio.

4
Recomendações sobre pontos técnicos e de ajustes no contrato, de modo a minimizar riscos futuros às partes
envolvidas.

O reequilíbrio econômico-financeiro tem o objetivo de ajustar o retorno dos concessionários para que ele retorne
ao valor contratualmente previsto, reestabelecendo a relação de equilíbrio dos contratos.
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Introdução
Procedimentos e Conceitos Adotados
►
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Os procedimentos e conceitos adotados no Estudo seguiram os seguintes pressupostos:



Para fins de projeção, considerou-se os contratos até o fim de suas validades, de modo que
completem os 20 anos da concessão. A data de assinatura dos contratos é de 17 de
setembro de 2010.



O Estudo de Reequilíbrio considerou que todos os valores financeiros se encontram
posicionados, em termos do valor do dinheiro no tempo, em uma data-base, fixada em 31
de dezembro de 2014.



Foram apurados e estimados os custos, receitas e investimentos realizados pelo sistema
de transporte por ônibus do município do Rio de Janeiro para averiguação da Taxa Interna
de Retorno (TIR), comparando-a com as das respectivas propostas comerciais vencedoras,
tidas como base dos contratos de concessão.



Ao descontar os fluxos dos consórcios para a data-base pela respectiva taxa de retorno de
cada uma das propostas comerciais vencedoras, é possível verificar se o equilíbrio
contratual é mantido. Quando não há desequilíbrio, o somatório dos valores presentes deve
ser igual a zero.



Mecanismos para o reequilíbrio do sistema devem ser adotados quando as taxas de
retorno contratualmente definidas não são mantidas.

Introdução
Procedimentos e Conceitos Adotados
1
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Avaliação Técnica
Período de Dados Históricos Considerados (nov/10 a dez/14)
Custos,
Investimentos e
Receitas realizados
pelos Consórcios

A partir de dados
históricos calculados de acordo com a metodologia
prevista nos Editais de Licitação e informações
contábeis dos Consórcios.

Período Remanescente do Estudo (jan/15 a nov/30)

Projeção de
Receitas e
Custos

Investimentos e
Reinvestimentos
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Avaliação Financeira



O equilíbrio econômico-financeiro é dado por
uma relação entre receitas, custos e investimentos,
trazidos a valor presente pelas taxas das
respectivas propostas comerciais. O somatório dos
valores presentes dos fluxos deve ser igual a zero.

Fluxo de
Receitas

As projeções foram realizadas através de
estimativas apuradas por metodologias estatísticas
consagradas. Cabe ressaltar que, para as
estimativas de demanda pelo transporte coletivo de
ônibus, tomou-se como base a expectativa de
evolução da população da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro, incluindo o efeito da sazonalidade
observado mês a mês.
Para as Receitas, considerou-se a demanda
equivalente de passageiros do sistema, ou seja, a
soma dos passageiros que pagam o valor integral
da tarifa, mais a equivalência das passagens com
desconto ou diferenciadas. Já para os Custos,
entende-se que a demanda transportada é a variável
influente sobre o nível de custos de operação desse
sistema, dado que abrange todos os usuários,
incluindo gratuidades.
Plano de renovação da frota com base na vida útil e
idade máxima dos veículos por tipo, investimento
final e desinvestimento ao final da concessão.

Fluxo de
Custos

Fluxo de
Investimentos

Fluxo de Caixa

Valor Presente
Liquido (VPL)

Taxa de Retorno
Mantida



Operação em
Equilíbrio



?

Necessidade de
Reequilíbrio
EconômicoFinanceiro

Introdução

Definição dos Fluxos – Sistema de Transporte Consolidado
C
Fluxo de Caixa Livre

GERAÇÃO DE CAIXA DO PROJETO

2.000.000
1.500.000

FCt = Fluxo de Caixa Livre anual
i = Taxa de Retorno

1.000.000

R$ Mil

500.000
1.500.000

-500.000

…

-1.000.000
-1.500.000
-2.000.000

1.000.000
500.000
-

-2.500.000

Fluxo de Caixa Operacional

Fluxo de Caixa dos Investimentos

-500.000

Fluxo de Caixa Livre

-1.000.000

A

(-)
(=)

(+/-)
(=)
(-)
(=)

Receita Bruta Operacional
Deduções (PIS, COFINS, ISS, INSS)
Receita Operacional Liquida
Custos com serviços
Lucros antes de juros, impostos,
depreciação e amortização
Depreciação e Amortização
Lucro Operacional
Resultado Não Operacional (venda de
veículos)
Lucro antes dos impostos diretos
(IR e CSLL)
Impostos Diretos
Lucro Liquido

(+) Depreciação e Amortização
(+/-) Variação de Capital de Giro
(=) Fluxo de Caixa Operacional
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-1.500.000

C

Ano-base: 2014

(-) Investimentos
(+)Baixa do Ativo
(=)

Fluxo de
Investimentos

Fluxo de Caixa Livre

(+)
(-)
(=)
(-)
(=)

B

…
Fluxo de Caixa Acumulado

-2.000.000

Receitas
Principais Considerações
►

Com base na estrutura da concessão, as seguintes fontes de receita foram identificadas:
►

Receitas Tarifárias (linhas convencionais e BRT): Apuradas com base no número de
passageiros transportados, forma de pagamento (em dinheiro ou cartão eletrônico) e os
valores tarifários efetivamente pagos pelos usuários do sistema (passagem inteira e/ou com
desconto das integrações).

►

Receitas de Gratuidade: Referem-se às receitas de gratuidades legais existentes,
classificadas como Municipal e Estadual.
►
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De acordo com os contratos de concessão, com os requerimentos de serviço e com o edital de licitação,
as gratuidades de idosos e de portadores de necessidades especiais não possuem ressarcimento, sendo
sua cobertura computada no valor da tarifa praticada. Em contrapartida, para as gratuidades estudantis
prevê-se ressarcimento por parte das entidades governamentais competentes.

►

Receitas Acessórias e Outras Receitas:
Receitas classificadas como saldos contábeis provenientes de
atividades complementares à operação dos consórcios.
Para fins de projeção, considerou-se o montante observado no
último período histórico (dez/2014).

►

Receitas não Operacionais: Trata-se das vendas dos veículos usados seja por necessidade
de renovação da frota, ou pelo desinvestimento ao fim da concessão.

Deduções
Principais Considerações
►

Os Impostos Indiretos, que são aqueles pagos pelo consumidor e recolhidos aos cofres públicos
pelo prestador de serviço, foram calculados com base na legislação vigente e estão discriminados
por tipo de Receita abaixo:
Regime de
Tributação

Lucro Real

Tipo de Receita

Data de Utilização da Alíquota

PIS

COFINS

ISS

INSS

De nov/2008 até dez/2012

0,65%

3,00%

0,01%

0,00%

Receitas

De jan/2013 até mai/2013

0,65%

3,00%

0,01%

2,00%

Tarifárias e

De jun/2013 até dez/2014

0%

0%

0,01%

2,00%

Gratuidade

De jan/2015 até dez/2015

0%

0%

0,01%

2,00%

De dez/2015 até nov/2030

0%

0%

0,01%

3,00%

De nov/2008 até dez/2008

1,65%

7,60%

5,00%

0%

De jan/2009 até dez/2012

1,65%

7,60%

5%

2,00%

jan/2013 até dez/2014

1,65%

7,60%

5%

2,00%

De jan/2015 até dez/2015

1,65%

7,60%

5%

2,00%

De dez/2015 até nov/2030

1,65%

7,60%

5%

3,00%

De nov/2008 até dez/2008

1,65%

7,60%

5%

0%

De jan/2009 até dez/2012

1,65%

7,60%

5%

2,00%

jan/2013 até dez/2014

1,65%

7,60%

5%

2,00%

De jan/2015 até dez/2015

1,65%

7,60%

5%

2,00%

De dez/2015 até nov/2030

1,65%

7,60%

5%

3,00%

Receitas
Acessórias

Outras Receitas
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Custos e Despesas
Principais Considerações
►

Os custos e despesas dos Consórcios são classificados da seguinte forma:
►

Custos:
►
►
►
►
►

►

Despesas:
►

►
►
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Mão de Obra: São considerados os custos de pessoal de operação (motoristas, cobradores,
despachantes e fiscais), entre os quais estão salários, benefícios e encargos sociais.
Combustível: O custo/km do combustível é apurado, para cada tipo de veículo, através da
multiplicação do preço do litro do óleo diesel pelo coeficiente de consumo expresso em litro/km.
Lubrificante: Refere-se aos custos relativos ao consumo de óleo de motor, óleo de diferencial,
óleo caixa, fluído de freio e graxa.
Rodagem: Contempla os parâmetros descritos nas propostas comerciais das Concessionárias
para cobrir os custos de consumo de pneus e recapagem.
Peças e Acessórios: Trata-se dos custos atrelados à manutenção preventiva e corretiva dos
veículos em operação no sistema de transporte, correspondente à um percentual do valor do
veículo sem rodagem variando em função da idade dos veículos.

Despesas Administrativas: Abrangem os custos administrativos tradicionais (energia elétrica,
água, seleção e treinamento de pessoal, etc.) e custos de material de expediente,
informatização, material de limpeza dos veículos, segurança, limpeza e manutenção do
patrimônio, equipamentos, taxas, seguros, entre outros.
Outras Despesas Operacionais: São custos com aluguel de garangem.
Outras Despesas. Custos originários da implementação dos corredores BRT, e referentes aos
bilheteiros das Estações de Transferência.

Investimentos e Reinvestimentos
Principais Considerações
►

As seguintes premissas foram consideradas para avaliação dos Investimentos necessários para
prestação dos serviços de transporte por ônibus do município do Rio de Janeiro:
►

Os contratos de concessão têm como exigência a manutenção da idade média da frota e a
limitação de idade máxima por tipo de veículo, o que gera a necessidade recorrente de renovação.

►

Para estimar o efeito da renovação da frota, foi elaborado um cronograma de renovação detalhado,
baseado nos registros da frota credenciada mensalmente, informados pelo Rio Ônibus e
compartilhados periodicamente com a SMTR. Esse cronograma contempla as entradas e saídas de
veículos da frota (por tipo e ano de sua fabricação), numa base mensal, segregada por consórcio,
desde o início da concessão.
►

►

►

►

1O
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Para análise dessa movimentação de veículos na frota, fez-se necessário considerar os investimentos
realizados tanto para fins de constituição da frota inicial, no ano de início da operação, quanto para
renovação dos veículos durante o período remanescente da concessão. Para a frota inicial, considera-se
que os consórcios adquiriram todos os veículos que compunham a frota em 2010.
De novembro de 2010 a julho de 2015, foram considerados os investimentos efetivamente realizados
pelos consórcios. A partir de agosto de 2015, foram projetados os reinvestimentos com base no
Cronograma de Renovação de Frota, considerando a troca de veículos usados por novos para a
manutenção do quantitativo de veículos na frota1.
Por fim, no término da concessão, considera-se ainda que os consórcios vendam todos os veículos que
compõem a frota. O preço de venda é calculado segundo a mesma metodologia do preço de compra,
assumindo sua idade e depreciação no momento da venda.

Além dos investimentos relacionados à frota, foi de responsabilidade dos consórcios a construção e
preparação da operação dos corredores e estações do BRT, incluindo o Centro de Comando de
Operações (CCO).

cronograma de renovação de frota não contemplou a aquisição de novos articulados, conforme previsto no DECRETO RIO Nº 40194 de 29 de maio de 2015,
que determinou aos Concessionários do Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus - SPPO a aquisição de 214 ônibus articulados, com
capacidade para 180 passageiros, que deverão estar em condições para efetiva operação até o dia 30 de abril de 2016.

Depreciação
Principais Considerações
►

A Depreciação é a redução do valor de um bem durável, a partir do desgaste por sua utilização ou
por ter-se tornado obsoleto tecnologicamente, e depende dos seguintes fatores:
►

Vida útil: intervalo de tempo até que o bem se torne totalmente desgastado, ou
tecnologicamente obsoleto. Para a depreciação fiscal, utilizou-se o prazo legal de 4 anos. Para
depreciação contábil, utilizou-se os prazos contratualmente definidos e detalhados abaixo
como a idade máxima de cada tipo de carro.

►

Valor residual: equivalente ao preço de mercado que o bem atinge no final de sua vida útil.
Corresponde a um percentual do preço do bem novo correspondente.
Tipo de
Veículos

►
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Vida útil (Anos) Valor Residual

Urbano

8

15%

Rodoviário

10

10%

Articulado

15

5%

Método de Depreciação de Soma das Dígitos, utilizado para fins contábeis e na apuração do
valor de compra e venda de veículos. A depreciação por esse método representa a melhor
estimativa do valor de mercado dos ativos, visto que o bem é depreciado de forma mais
acelerada no início de sua vida útil, como ocorre na prática.

Impostos Diretos e Capital de Giro
Principais Considerações
►

►
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Os impostos diretos aplicáveis ao Projeto são constituídos pelo Imposto de Renda e pela
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Consideraram-se as alíquotas vigentes nos regimes de
apuração pelo Lucro Real:
Impostos Diretos

Valores

Imposto de Renda

15% x EBIT

Adicional do Imposto de Renda

10% x (EBT - R$ 240 mil)

Contribuição Social

9% x EBT

O capital de giro é o recurso usado por uma empresa para suportar suas operações diárias. Ou
seja, é o resultado do confronto do fluxo de recebimentos de curto prazo com o fluxo de
pagamentos de curto prazo. Sendo assim, por exemplo, há uma necessidade de capital de giro
quando o prazo médio dos pagamentos é menor do que o prazo médio dos recebimentos.

Capital de Giro

Dias

Contas a Receber

10

Fornecedores

13

Impostos a Pagar

29

Resultados
Considerações Finais
►

As revisões tarifárias são feitas para que os consórcios tenham seus gastos cobertos e recebam a
remuneração determinada em suas respectivas propostas vencedoras.

►

A TIR Contratual é a taxa de retorno necessária para que o contrato se mantenha em equilíbrio ao
longo de todo o prazo da concessão. Quando se alcança a TIR contratual, o valor presente líquido
(VPL) é igual a zero.

►

Embora cada consórcio tenha a sua TIR, a tarifa é única para o sistema. Dessa forma, só é possível
calcular a nova tarifa através do somatório dos fluxos de receitas, pagamentos e investimentos dos
quatro consórcios.

►

Cabe ressaltar que, nos contratos de concessão do serviço de transporte por ônibus do município
do Rio de Janeiro, assim como em outras concessões do setor de transporte, é comum haver a
necessidade de reinvestimentos constantes, conforme ilustrado no gráfico abaixo:
Cronograma de Investimentos (em R$ Milhões) - Sistema de Transportes por
Ônibus do Município do RJ

1.849

645
404
127

593

837

667
424

544
331

538

845

666
414

383

438

564
326

657

456

384

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Resultados
Considerações Finais
►

Esses investimentos ao longo dos contratos de concessão, resultam em mais de uma inversão de
sinal no fluxo de caixa, conforme indicado na evolucação do Fluxo de Caixa Consolidado :
1.500.000

Fluxo de Caixa Livre Consolidado

1.000.000
500.000
-500.000
-1.000.000
-1.500.000
-2.000.000

►
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Este comportamento torna necessário adotar medidas alternativas para se alcançar o objetivo de apuração de uma
taxa de retorno para o projeto analisado já que para cada inversão de fluxo, há uma TIR diferente impossibilitando
assim que seja encontrada um TIR única.
►
Para esse tipo de situação, a teoria de finanças indica que seja adotada a Taxa Interna de Retorno
Modificada (TIRM).
►
Enquanto a TIR analisa os fluxos conforme apresentados, a TIRM leva todos os fluxos negativos para uma
data inicial e todos os fluxos positivos para uma data futura gerando uma única TIR que pode ser comparada
com a remuneração das propostas.

Resultados
Considerações Finais
►

Os principais resultados estão apresentados na tabela abaixo por Consórcio:

Resultado da Análise do Desequilíbrio
Consórcios

Consórcio Intersul

Consórcio Internorte

Consórcio Santa Cruz Consórcio Transcarioca

TIR Contratual (%)

10,02%

9,23%

6,36%

10,22%

Valor Presente Líquido
(VPL)

(1.896.425)

(3.778.573)

(4.374.185)

(2.646.485)

TIRM

-4,11%

-7,53%

-10,08%

-5,91%

Data do Reajuste

Tarifa Vigente em 2015

Reajuste Necessário (em %)

Tarifa de Revisão

Novembro/2015

R$ 3,40

55,99%

R$ 5,30

►

A soma total do VPL de cada consórcio totalizou um saldo negativo de R$ 12.695.667 mil.

►

O impacto sobre a tarifa de R$ 3,40, vigente à época da realização deste estudo, foi calculado
considerando que o reajuste sobre a tarifa seria aplicado a partir do mês de novembro de 2015.
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Recomendações Técnicas
Considerações Finais
►

As recomendações técnicas têm por finalidade buscar um maior equilíbrio de direitos e
responsabilidades entre as partes envolvidas, compreendendo não somente potenciais
aditamentos contratuais, mas também procedimentos que tragam maior transparência e
possibilidade de discussões e fundamentação junto ao Poder Concedente.

1►

Tendo em vista que a estrutura de custos pode sofrer variações ao longo do tempo,
especialmente ao considerar que novas tecnologias e novos requerimentos de serviço podem
impactar a estrutura da fórmula originalmente prevista nos contratos, é importante considerar
uma revisão periódica, tanto dos índices de preços como da representatividade de cada
grupamento sobre a definição da tarifa.

2►

Os contratos de concessão preveem o reajustamento tarifário numa base anual, buscando-se
manter o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes. Contudo, cabe ressaltar que tal
condição foi estabelecida diante de um cenário inflacionário de pouca oscilação num
horizonte de tempo anual e baixo nível de incertezas. Dessa forma, recomenda-se avaliar a
possibilidade de se alterar a cláusula contratual 5.7, incluindo o seguinte subitem com a
redação sobre a periodicidade no reajustamento tarifário:
►
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5.7.3 - O valor do reajuste será apurado mensalmente, considerando-se os 12 meses imediatamente
anteriores. No caso em que se observem resultados de reajuste acima de 10%, a tarifa deverá ser
reajustada semestral ou imediatamente, caso o período de 6 meses contados da data do último reajuste
já tenha decorrido, mesmo que isso resulte em mais de um reajuste por ano, observando-se a não
duplicidade de períodos no cômputo do reajuste devido.

Recomendações Técnicas
Considerações Finais
3►

Contratos de concessão do setor de transportes não contemplam, dentro de suas fórmulas de
reajustamento de preços, formas de incentivar os concessionários na busca por eficiência e
produtividade. Dessa forma, para garantir a modicidade tarifária, recomenda-se a
incorporação de critérios de produtividade como mecanismo de incentivo ao operador.

4►

Para evitar que a análise do equilíbrio econômico-financeiro se sujeite apenas às medidas de
avaliação das propostas comerciais, que podem não ser viáveis (como foi o caso da adoção
da TIR vis-à-vis a necessidade de análise através da TIRM), identificam-se duas alternativas
de ajuste contratual:
1.

2.

►

5

18

Inclusão de texto que especifique a adoção da TIRM nos casos em que haja mais de uma inversão de
sinal no fluxo de caixa, definindo, inclusive, as taxas de reinvestimento e financiamento a serem
adotadas; ou
Inclusão de texto que determine que a TIR inicial declarada na proposta comercial seja fixada como a
taxa de desconto a ser adotada nas análises de desequilíbrio econômico-financeiro, sendo o reequilíbrio
alcançado quando, ao aplicar a taxa de desconto, o valor presente líquido (VPL) do somatório do fluxo de
caixa da concessão atinja o valor de zero.

Dada a necessidade de se ter adequadamente registrados documentos relacionados à
concessão, recomenda-se que os eventos que ensejam a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro sejam detalhados de forma a especificar os riscos assumidos por cada
parte.

Recomendações Técnicas
Considerações Finais
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6►

Como forma de minimizar as distorções internas ocasionadas pelo comportamento distinto
das redes de transporte, que, ao longo do tempo podem ter a estrutura operacional do sistema
modificada por fatores externos, como desenvolvimento econômico e social de novas áreas
urbanas, obras na cidade, entre outros fatores, recomenda-se adotar um sistema de
compensação de política tarifária para garantir o equiíbrio dos contratos de concessão.

7►

Para oferecer suporte emergencial às empresas consorciadas de forma mais rápida do que um
processo usual de pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, recomenda-se a criação de um
fundo garantidor do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, conforme já
observado em alguns contratos no setor de transportes.

8►

Variações relacionadas à estrutura de operação que não estejam expressamente previstas nos
contratos como de responsabilidade do operador ou, ainda, situações em que a
responsabilidade é alocada ao operador, mas as variações observadas são consideradas de
proporções imponderáveis e imprevistas à época da licitação, podem ensejar reequilíbrio
econômico-financeiro dos contratos. Assim sendo, faz-se necessário o acompanhamento
interno dos níveis de custos em relação ao plano de negócios de referência.

9►

À medida que a matriz de riscos seja discutida com a Administração Pública e aprovada pelas
partes, um aditamento contratual para ajustes necessários no texto dos contratos vigentes
pode ser requerido.
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9►

(Continuação) Como pontos identificados que podem vir a compor a matriz de riscos,
destacam-se:
►

►

►
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Alocação clara dos riscos de demanda: desvincular os riscos de oscilações naturais na demanda e as
variações decorrentes da implantação de outros modais de transporte que venham a competir com a
demanda do transporte rodoviário por ônibus;
Detalhamento dos níveis e classes de gratuidades consideradas no plano de negócios inicial, de modo a
fixar a necessidade de reequilíbrio nos casos em que outros grupos não previstos inicialmente venham a
ser beneficiados com gratuidades e descontos;
Alocação clara dos riscos relacionados a novas estruturas de operação (escopo do serviço, tipos de
investimentos necessários, custos adicionais), como os corredores BRT, BRS e os efeitos da
racionalização das redes de transporte locais, como o projeto para a Zona Sul.

10

Recomenda-se um verificador independente dos contratos de consessão, para o
acompanhamento do desempenho operacional dos concessionários, verificação dos
atendimento dos requisitos contratuais por ambas as partes e análise de pleitos de reequilíbrio
econômico-financeiro sob um ponto de vista independente das partes relacionadas nesses
contratos de concessão.

11

Considerando que a frequência da ocorrência de aspectos relacionados à evolução na
qualidade do serviço, às inovações tecnológicas e mudanças estruturais na forma de prestar
os serviços venham a impactar o equilíbrio dos contratos, recomenda-se análises econômicofinanceiras voltadas para requerimentos adicionais ao contrato.

Recomendações Técnicas
Considerações Finais
►
12
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O compartilhamento com o Poder Concedente de dados financeiros, de produção e de
indicadores de serviço é recomendado, tendo em vista que permite um acompanhamento
recorrente do desempenho do concessionário.
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