
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS 

 

 

 

 

 

 

Sondagem de Mercado:                                                                                                    

Análise do impacto da sua realização na proposta (“BID”) do licitante 

 

 

 

 

 

FABIANA DE CASTRO GRISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osasco 

2022 



 
 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

FABIANA DE CASTRO GRISI 

 

 

 

Sondagem de Mercado:                                                                                                  

Análise do impacto da sua realização na proposta (“BID”) do licitante 

 

 

 

Pesquisa apresentada como requisito para a 

conclusão do curso de graduação em Ciências 

Atuariais da Escola Paulista de Política, 

Economia e Negócios, da Universidade Federal 

de São Paulo.  

 

Orientador: Prof. Dr. Joelson Sampaio 

 

 

 

 

 

 

 

Osasco 

2022 



 
 
 

3 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou 

eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Unifesp Osasco, CRB-8: 3998, 

e Departamento de Tecnologia da Informação Unifesp Osasco, 

com os dados fornecidos pela autora 

 
 



 
 
 

4 

 

GRISI, Fabiana de Castro. Sondagem de Mercado: Análise do impacto de sua realização 

na proposta (“BID”) do licitante. Pesquisa (Graduação) apresentada à Escola Paulista de 

Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo para obtenção do 

título de Bacharelado em Ciências Atuariais. 

 

 

Aprovado em:  

 

 

Banca Examinadora 

 

 

 

Prof. Dr. _____________________________Instituição_________________________ 

 

Julgamento__________________________ Assinatura__________________________ 

 

 

 

Prof. Dr. _____________________________Instituição_________________________ 

 

Julgamento_______________________ ___ Assinatura__________________________ 

 

 

 

Prof. Dr. ____________________________ Instituição_________________________ 

 

Julgamento__________________________ Assinatura__________________________ 

 

 

 

Prof. Dr. ____________________________ Instituição_________________________ 

 

Julgamento__________________________ Assinatura__________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho, primeiramente, à 

minha filha Manoela, com gratidão por seu 

apoio, presença e paciência ao longo do período 

de elaboração deste trabalho e aos meus pais, que 

me dão toda a força e incentivo para atingir meus 

objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 Ao Prof. Dr. Joelson O. Sampaio, pela atenção e apoio durante o processo de 

definição e orientação nesse estudo. 

 

 Ao Prof. Dr. Francisco M. M. da Rocha e ao Prof. Dr. Raphael de O. Garcia, pela 

paciência e didática durante todo o meu período letivo EPPEN. 

 

À EPPEN, pela oportunidade de realização do curso.  

 

 À Radar PPP, em especial ao Bruno Pereira, pela disponibilização de grande parte 

dos dados utilizados nesse estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

7 

 

RESUMO 

 

 

GRISI, Fabiana de Castro. Sondagem de Mercado: Análise do impacto de sua 

realização na proposta (“BID”) do licitante. 2022. 88 f. Monografia (Graduação) – 

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade Federal de São Paulo, São 

Paulo, 2022. 

 

A instrumentalização do atendimento às demandas sociais, através de contratos de 

parcerias entre agentes público e privado, têm se tornado cada vez mais comum, 

impulsionada, principalmente, pelo crescimento populacional. Para além dos regramentos 

de viabilização destas parcerias previstos em Lei, foram surgindo novos procedimentos de 

forma a torná-los ainda mais competitivos, tais sejam as rodadas de Sondagens de Mercado. 

Assim, o presente estudo propõe a exploração da factibilidade do instrumento de Sondagem 

de Mercado como mecanismo de economicidade para o poder público, através do fomento 

concorrencial. Para atingir o objetivo definido, desenvolveu-se um estudo com foco 

exploratório a partir de uma análise amostral com 75 editais contratados, possibilitando sua 

observação descritiva e comportamental, sendo este último através da aplicação do método 

de Mínimos Quadrados Ordinais. O estudo aborda o impacto da realização da Sondagem 

de Mercado através de três perspectivas, tais sejam a demográfica, modalidade jurídica e 

de segmentos de mercado demonstrando, quantitativamente, o efeito do procedimento 

sobre os certames já realizados. 

 

Palavras-chave: Sondagem de Mercado. Concessão. PPP. 
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ABSTRACT 

 

 

GRISI, Fabiana de Castro. Sondagem de Mercado: Análise do seu impacto na proposta 

(BID) do licitante. 2022. 88 p. Monography (Bachelor Degree) – Escola Paulista de 

Política, Economia e Negócios, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

The instrumentalization of meeting social demands, through partnership contracts between 

public and private agents, has become increasingly common, driven mainly by population 

growth. In addition to the rules for the viability of these partnerships provided for by law, 

new procedures have emerged to make them even more competitive, such as rounds of 

Market Soundings. Thus, the present study proposes the exploration of the feasibility of 

the Market Survey instrument as an economy mechanism for the public power, through the 

promotion of competition. In order to reach the defined objective, a study with an 

exploratory focus was developed from a sample analysis with 75 public notices contracted, 

allowing its descriptive and behavioral observation, the latter being through the application 

of the Ordinal Least Squares method. The study approaches the impact of carrying out the 

Market Sounding through three perspectives, such as demographics, legal modality and 

market segments, demonstrating, quantitatively, the effect of the procedure on the biddings 

already carried out. 

 

Keywords: Market Sounding. Roadshow. PPP. Grant. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o intuito de viabilizar investimentos no setor de infraestrutura, 

possibilitando uma gestão mais efetiva do Estado em demandas prioritárias como 

saúde, educação e segurança pública, surge a necessidade de formalização de parcerias 

entre órgãos públicos e o setor privado, através da modelagem de projetos voltados a 

concessões e parcerias. 

Mauricio Portugal (2011) cita duas preocupações que são fundamentais durante 

a modelagem de projetos de desestatização: incentivar a entrada na licitação dos 

agentes capazes de prestar o serviço com a qualidade adequada e maximizar a 

concorrência entre eles. 

Quanto a última podemos, laconicamente, descrever a adoção do instrumento 

‘Sondagem de Mercado’ como mecanismo de potencialização dessa concorrência.  

Esse instrumento é caracterizado pela realização de rodadas de reuniões com os 

potenciais players de mercado1, visando a criação de um canal direto de colaboração e 

interlocução entre esses e o poder público, objetivando, para além da divulgação do 

projeto e esclarecimento de eventuais dúvidas, o recebimento de subsídios para o 

aprimoramento dos estudos relacionados, de forma a obter uma modelagem mais 

atrativa, com vistas a estimular a competitividade do certame. 

Apesar do esforço do poder público na promoção do projeto a partir da realização 

dessas rodadas, este não é um instrumento obrigatório durante o processo licitatório, 

em se tratando especificamente da Lei de Concessões2 e da Lei das PPPs3, apesar de 

ser considerado como boa prática. 

Não obstante, é importante considerar que esse procedimento gera custos 

operacionais para a Administração Pública, vez que demanda uma preparação prévia 

das equipes técnicas responsáveis no que concerne o mapeamento dos possíveis 

 
1 Player de mercado é um conceito usado para definir aquelas empresas que têm relevância no ramo em que 

atuam, definidos aqui como as pessoas físicas ou jurídicas interessadas na participação do procedimento 

licitatório. 
2 Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987cons.htm>. Acesso em novembro de 2021. 
3 Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais para licitação e contratação de 

parceria público-privada no âmbito da administração pública. Disponível em  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm>. Acesso em novembro de 

2021. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.987-1995?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm
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interlocutores, preparação de material de divulgação, participação em reuniões, 

possíveis aperfeiçoamentos no edital. 

Essa não obrigatoriedade poderia justificar a escassez doutrinária acerca do 

tema, despindo a academia de estudos que se traduzem em evidências sobre a eficácia 

de sua realização, de tal modo que o objeto do estudo em questão, objetiva a exploração 

da exequibilidade desse mecanismo como instrumento viabilizador de economicidade 

ao poder público. 

Deste modo, esta pesquisa propôs perpassar sutilmente pelo arcabouço jurídico 

que rege as concessões e parcerias no âmbito federal, de modo a fornecer uma 

introdução conceitual à temática abordada, adentrando no seu rito processual de forma 

a focar nos procedimentos de interlocução entre os parceiros público e privado. A partir 

dessa contextualização inicial, partiu-se para a sintetização das escolhas metodológicas, 

de modo a embasar a análise da hipótese de pesquisa, tal seja a exequibilidade das 

Sondagens de Mercado como mecanismo de aumento da competitividade e 

consequente gerador de valor ao projeto, através da maximização do ágio. 

Inicialmente, os resultados convergem à exequibilidade do procedimento como 

gerador de competitividade, visto que, comparativamente, a realização de Sondagens 

de Mercado em contraposição a sua não realização, induz a uma melhora das propostas 

recebidas. Porém, quando partimos para a análise comportamental das variáveis, temos 

que os modelos de regressão, no geral, não sustentam essa hipótese, conforme veremos 

adiante. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Contextualização 

A necessidade de investimento no setor de infraestrutura pública para o 

desenvolvimento do país está cada vez mais evidente4, impulsionada, principalmente, 

pelo crescimento populacional e econômico que resultam em uma rápida urbanização, 

em contraposição ao envelhecimento e insuficiência dos ativos de infraestrutura social 

existentes, causando um descompasso entre oferta e demanda dos serviços públicos 

(GERBERT, et al., 2015). 

A dificuldade de materialização dessa oferta, com a celeridade necessária, tem 

se mostrado um grande desafio ao poder público que tem para si responsabilidades e 

limitações que barram a eficiência e vantajosidade das negociações. 

No decorrer dos anos, o Estado estendeu seus tentáculos para o desenvolvimento 

de diversas atividades, empresas públicas e até mesmo sociedades de economia mista, 

porque o contexto social assim demandava. Porém, hoje se reconhece a impossibilidade 

de atendimento de toda a demanda apenas pelo poder público, criando a necessidade 

de uma maior interlocução com o mercado, tornando indispensável a atuação do 

parceiro privado na geração de eficiência ao atendimento social5 (UNES, 2021). 

Assim, no contexto de consagração da ineficiência da máquina pública, em 

meados de 1990, surgiu um modelo de descentralização do Estado, com desiderato de 

reforma gerencial, de forma a privilegiar uma gestão por metas e parcerias com o 

privado, observando o princípio da subsidiariedade (BENTO, 2022). 

Nesse sentido, em 1995, no âmbito do governo de Fernando Henrique Cardoso, 

foi implementada a Reforma Gerencial da Administração Pública, inicialmente através 

do Plano Diretor da Reforma do Aparelho Público, que propôs a reconstrução do Estado 

com o objetivo de eliminar o déficit público ao definir um “novo” modelo de 

intervenção nas áreas econômica e social, visando extinguir os obstáculos criados pelo 

modelo burocrático (ANDREWS, et al., 2010). Ou seja, a delegação dos serviços 

públicos à iniciativa privada através de parcerias se torna uma prática instrumental do 

 
4 Introdução ao Conceito de PPP e Concessões. p. 07. Disponível em 

https://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5305003/4138534/IntroducaoaoConceitodePPPeConcessoes.pdf 

Acesso em dezembro de 2021. 
5 Disponível em <https://www.camara.leg.br/radio/programas/468026-concessao-x-privatizacao-definicao-

e-historico/>. Acesso em dezembro de 2021. 

https://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5305003/4138534/IntroducaoaoConceitodePPPeConcessoes.pdf
https://www.camara.leg.br/radio/programas/468026-concessao-x-privatizacao-definicao-e-historico/
https://www.camara.leg.br/radio/programas/468026-concessao-x-privatizacao-definicao-e-historico/
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Estado, no sentido de permitir um melhor direcionamento dos recursos públicos em 

períodos de baixo crescimento econômico, dando luz a novas políticas públicas de 

desoneração6.  

Isso significa a assunção da consecução dos objetivos da Administração Pública 

de forma mais eficiente e desburocratizada, objetivando o alcance ao atendimento das 

necessidades da coletividade de forma mais célere, dentro dos padrões de legalidade e 

transparência. 

2.2. Introdução aos modelos de Parcerias 

Nesse contexto de delegação dos serviços públicos surgem os modelos de 

parcerias com a iniciativa privada, dos quais, destacam-se neste estudo, os modelos de 

concessões regidas pela Lei 8.987/1995 e pela Lei nº 11.079/2004, pormenorizadas a 

seguir. 

2.2.1. Concessões 

Estabelecida através da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, já em um 

contexto de Estado democrático, a ‘Lei de Concessões’, regida através do art. 175 da 

Constituição Federal, advém com o propósito de transmutar o modelo burocrático 

tradicional. 

Em síntese, o modelo de concessão parte do pressuposto da cessão ou permissão 

de um direito para a prestação de determinado serviço público, sem a transferência de 

sua propriedade, no qual a concessionária tem o direito de oferecer e explorar o bem 

ou serviço concedido, seja através da cobrança de uma tarifa do usuário e/ou da geração 

de receitas em empreendimentos associados, sendo que o total de receitas auferidas são 

suficientes para remunerá-lo durante todo o prazo contratual, não restando necessidade 

de contrapartidas financeiras pelo Poder Concedente. 

Em seu Art. 2º, incisos II, III e IV, a referida Lei define que o poder público 

poderá firmar com a iniciativa privada, in verbis: 

II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita 

pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou 

diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 

 
6 PEREIRA, Jeferson Botelho. 2021. Disponível em <https://jus.com.br/artigos/88980/estado-gerencial-e-

concessao-em-regime-de-parceria-publico-privada>. Acesso em novembro de 2022. 

https://jus.com.br/artigos/88980/estado-gerencial-e-concessao-em-regime-de-parceria-publico-privada
https://jus.com.br/artigos/88980/estado-gerencial-e-concessao-em-regime-de-parceria-publico-privada
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capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo 

determinado;     (Redação dada pela Lei nº 14.133, de 2021) 

        III - concessão de serviço público precedida da execução de obra 

pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou 

melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder 

concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo 

competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 

capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o 

investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a 

exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;   

        IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante 

licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa 

física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua 

conta e risco. (Redação dada pela Lei nº 8.987/1995. Grifo nosso.) 

Ou seja, fica estabelecido o regramento necessário que possibilita ao poder 

público, titular do serviço, a delegação à iniciativa privada da concessão de um serviço 

público (PICON, et al., 2021), através da modernização dos mecanismos de gestão 

pública, possibilitando a gestão de um bem ou serviço público em caráter temporário, 

através de prazos, regras de exploração e prestação de serviços previamente definidos. 

No entanto, o modelo jurídico de concessão proposto e até mesmo privatização7, 

mostraram-se insuficientes às demandas da sociedade brasileira, visto que muitos 

projetos necessitam de vultuosos investimentos para sua implementação, carecendo de 

alguma contrapartida do poder público para sua realização de modo a alcançar 

viabilidade financeira. 

Por consequência, foram regulamentados novos modelos de concessões de modo 

a abarcar essa necessidade de investimentos pelo setor público. 

2.2.1.1. Parcerias Público-Privadas (“PPPs”) 

A ‘Lei das PPPs’ ou Lei nº 11.079/2004, foi criada com o intuito de viabilizar a 

captação de recursos pelo poder público através do ente privado, viabilizando os 

 
7 As privatizações, promulgadas através da Lei 9.491/1997, possuem caráter definitivo, visto que resultam na 

venda de um bem público ou de uma empresa estatal para a iniciativa privada, através de leilão, onde o ente 

privado adquirirá sua além de sua posse e propriedade, seus lucros e prejuízos. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9491.htm>. Acesso em dezembro de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art179
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art179
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9491.htm
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investimentos em projetos para prestação de serviços com ou sem a necessidade de 

obras, que não são autofinanciáveis, ou seja, que não possuem autonomia econômico-

financeira. A referida Lei inovou especificamente no ponto de permitir a remuneração 

total ou parcial do serviço delegado ao parceiro privado através de recursos do 

orçamento público (NETO, 2011).  

Esse método de transferência ao setor privado, instrumentalizado através de 

contratos organizacionais, representa uma boa relação custo-benefício, visto que o 

poder público deixa de lado a necessidade de adquirir e gerir um ativo de capital para 

o fornecimento de determinado serviço, utilizando-se da expertise, celeridade e 

eficiência do setor privado, resultando na transferência de risco entre os entes 

envolvidos (UNECE, 2012)8.  

Esses contratos possibilitam dois modelos de remuneração, tais sejam através do 

pagamento de contraprestações pecuniárias (modelo de concessão administrativa), ou 

ainda, contando com uma complementação financeira pelo usuário, através do 

pagamento tarifário (modelo de concessão patrocinada). 

Por se tratar de um modelo com participação do orçamento público, foi 

estipulado que esses contratos de concessão devem possuir um valor mínimo de R$ 10 

milhões9, de forma a evitar sua utilização de forma indiscriminada pelos entes 

municipais, estaduais e federais evitando assim o endividamento público.  

Assim, o setor privado será responsável pelas obras e serviços prestados apenas 

durante o prazo contratual, podendo variar entre 5 e 35 anos. Após esse período, ocorre 

a reversibilidade dos bens pactuados contratualmente, sendo necessária a retomada do 

serviço pelo Poder Concedente10. 

Esses investimentos em infraestrutura originados através de contratos de 

concessões e parcerias público-privadas, estimulam a criação de oportunidades para 

 
8 Programa de Capacitação em Parcerias Público-Privadas, UNECE, 2012. Disponível em < 

https://unece.org/DAM/ceci/images/ICoE/Introductionppp.pdf> Acesso em dezembro 2021. 
9 Redação dada pela Lei nº 13.529, de 2017. Disponível em 

<https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13529&ano=2017&ato=a22kXQq5EeZpW

T792#:~:text=DISP%C3%95E%20SOBRE%20A%20PARTICIPA%C3%87%C3%83O%20DA,ADMINIS

TRA%C3%87%C3%83O%20P%C3%9ABLICA%2C%20A%20LEI%20N%C2%BA>. Acesso em janeiro 

de 2022. 
10 Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004. Disponível em < Lei nº 11.079 (planalto.gov.br)>. Acesso em 

janeiro de 2022. 

https://unece.org/DAM/ceci/images/ICoE/Introductionppp.pdf
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13529&ano=2017&ato=a22kXQq5EeZpWT792#:~:text=DISP%C3%95E%20SOBRE%20A%20PARTICIPA%C3%87%C3%83O%20DA,ADMINISTRA%C3%87%C3%83O%20P%C3%9ABLICA%2C%20A%20LEI%20N%C2%BA
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13529&ano=2017&ato=a22kXQq5EeZpWT792#:~:text=DISP%C3%95E%20SOBRE%20A%20PARTICIPA%C3%87%C3%83O%20DA,ADMINISTRA%C3%87%C3%83O%20P%C3%9ABLICA%2C%20A%20LEI%20N%C2%BA
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13529&ano=2017&ato=a22kXQq5EeZpWT792#:~:text=DISP%C3%95E%20SOBRE%20A%20PARTICIPA%C3%87%C3%83O%20DA,ADMINISTRA%C3%87%C3%83O%20P%C3%9ABLICA%2C%20A%20LEI%20N%C2%BA
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm
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alcançar os resultados de desenvolvimento socioeconômico como geração de empregos 

e crescimento econômico, ao mesmo tempo em que promovem a sustentabilidade, a 

inclusão e a resiliência. 

Isso significa uma grande mudança comportamental em como a infraestrutura 

está sendo desenvolvida e entregue a sociedade civil, passando de soluções engessadas 

que tratam de problemas singulares, para aquelas que tratam de vários resultados 

transformadores de maneira modular e eficiente11. 

2.3. Rito Procedimental 

Há uma série de regras específicas para a divulgação dos procedimentos 

licitatórios, em especial concessões comuns e PPPs, de forma a conferir publicidade e 

transparência aos ritos da Administração Pública. 

Nesse sentido, a Lei das Concessões, de forma ampla, traz que 

Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de 

obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria 

e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, 

igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento 

convocatório. (Redação dada pela Lei 8.987/1995. Grifo nosso.). 

Assim, conforme exposto no Art. 14, vale destacar a necessidade de observação 

à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou “Lei das Licitações”, a qual institui 

regramentos gerais para licitações e contratos da Administração Pública, conforme 

destacado a seguir 

Art. 39.  Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto 

de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o limite 

previsto no art. 23, inciso I, alínea "c" desta Lei, o processo licitatório será 

iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública concedida pela 

autoridade responsável com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis 

da data prevista para a publicação do edital, e divulgada, com a antecedência 

mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios previstos 

para a publicidade da licitação, à qual terão acesso e direito a todas as 

informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados. (Redação 

dada pela Lei 8.666/1993. Grifo nosso.) 

 
11 Disponível em < https://transformativeinfratracker.gihub.org/overview/>. Acesso em novembro de 2021. 

https://transformativeinfratracker.gihub.org/overview/
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Corroborado ainda pela Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, conhecida como ‘A 

nova Lei de Licitações’, em seu Art. 21 que traz 

Art. 21. A Administração poderá convocar, com antecedência mínima de 8 (oito) 

dias úteis, audiência pública, presencial ou a distância, na forma eletrônica, sobre 

licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações 

pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de 

licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados. 

Parágrafo único. A Administração também poderá submeter a licitação a 

prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a 

todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. 

(Redação dada pela Lei 14.133/2021. Grifo nosso) 

 

Já a Lei das PPPs especifica que  

Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na 

modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo 

licitatório condicionada a: 

[...] 

VI – submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, 

mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e 

por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, 

a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor 

estimado, fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) dias para recebimento de 

sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da data 

prevista para a publicação do edital; e [...] (Redação dada pela Lei 

11.079/2004. Grifo nosso.) 

Ou seja, a Lei das Concessões traz aspectos procedimentais mais gerais, 

atrelados principalmente aos princípios constitucionais que embasam a gestão pelo 

Estado, de forma a amarrá-los, também, aos regramentos dispostos pela ‘Lei das 

Licitações’. Já a Lei das PPPs expande o escopo de suas condicionantes, abarcando, 

expressamente, a necessidade de ampla publicidade aos documentos licitatórios, 

principalmente, no que concerne a sua submissão em Consulta Pública, de forma para 

a garantir o diálogo com a sociedade civil.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
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Desta forma, fica clara a necessidade de submissão dos documentos para o 

conhecimento público, seja através das audiências e/ou do período de consulta pública.  

Complementarmente, foram surgindo novos aprimoramentos procedimentais 

informais, tais sejam as Sondagens de Mercado, que, embora não regulados e exigidos 

em Lei, buscam fomentar a competitividade através da interlocução direta com os 

potenciais interessados, com o intuito de aprimorar os contratos de parcerias firmados 

através do aperfeiçoamento dos estudos que embasam os documentos editalícios 

(PICON, et al., 2021). Porém, é importante ressaltar, novamente, sua 

complementariedade, visto que não substituem a necessidade da utilização dos 

instrumentos oficiais de publicidade exigidos em Lei (OLIVEIRA, 2014).  

Todavia, apesar da informalidade citada, é possível encontrar algum fundamento 

legal para sua utilização no Art. 33 da Lei 9.784/1999 ou ‘Lei de Processo 

Administrativo’12, visto que o referido Art. acaba por abrir espaço para a administração 

pública se utilizar da participação dos demais interessados no objeto alvo de 

procedimento administrativo, através de conferências, encontros, além dos 

procedimentos já previstos como consulta e audiência (NOHARA, et al., 2009). Ou 

seja, o Art. 33 é de suma importância para o fomento da participação dos interessados, 

visto que delibera formas outras de interlocução, afastando possíveis restrições a 

instrumentos não previstos em lei através de uma leitura limitativa do princípio da 

legalidade (MORENO, 2016.), conferindo um respaldo jurídico a arbitrariedade desse 

procedimento. 

Apesar disso, as Sondagens de Mercado ainda exigem certa cautela, de forma a 

não desbordarem dos lindes traçados pelos princípios constitucionais da 

impessoalidade e moralidade (art., 37, caput, da Constituição da República), visto que 

a interlocução com interessados no projeto sempre é bastante sensível, ressaltando 

ainda mais a necessidade de condução através de um processo transparente, aberto e 

 
12 Conforme o art. 33 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, “Os órgãos e entidades administrativas, em 

matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por 

meio de organizações e associações legalmente reconhecidas”. Disponível em < 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm#:~:text=Regula%20o%20processo%20administrativo

%20no%20%C3%A2mbito%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20Federal.&

text=Art.,cumprimento%20dos%20fins%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o.>. Acesso em 

novembro de 2021. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm#:~:text=Regula%20o%20processo%20administrativo%20no%20%C3%A2mbito%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20Federal.&text=Art.,cumprimento%20dos%20fins%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm#:~:text=Regula%20o%20processo%20administrativo%20no%20%C3%A2mbito%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20Federal.&text=Art.,cumprimento%20dos%20fins%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm#:~:text=Regula%20o%20processo%20administrativo%20no%20%C3%A2mbito%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20Federal.&text=Art.,cumprimento%20dos%20fins%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o
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justo, de forma a assegurar a simetria de informações entre os interessados, evitando 

vantagens competitivas entre os licitantes (BANCO MUNDIAL, 2011). 

2.3.1. Introdução à Sondagem de Mercado 

No Brasil, os conceitos de roadshow e market sounding13 se confundem, sendo 

utilizados na seara do poder público com objetivos semelhantes, tal seja a realização de 

Sondagens de Mercado.  

Maurício Portugal (2011) cita que a interlocução através de reuniões apartadas, 

com cada um dos potenciais participantes da licitação objetiva, 

[...] (a) atraí-los para participar da licitação; (b) solucionar suas dúvidas e 

questionamentos, em ambiente em que, sem a interferência de outros 

participantes, cada um se sinta à vontade para perguntar, sem medo, por 

exemplo, que a realização de suas e manifestações de preocupação revelem 

dados ou informações estratégicas, sigilosas, ou de alguma forma relevantes para 

a elaboração da sua proposta que poderiam eventualmente vir a ser utilizadas 

pelo outros participantes, lhes tirando eventuais vantagens; (c) entender o 

posicionamento do mercado, os diversos aspectos do projeto com os quais 

alguns ou todos os parceiros privados não estão confortáveis e que se constituem 

em barreiras de entrada, ou que impactam de forma relevante o preço para a 

prestação do serviço objeto da PPP ou concessão, de maneira que o poder 

público possa, com essa informação, decidir se altera ou não as características 

do projeto antes publicação final do edital. (RIBEIRO, 2011, p. 50. Grifo nosso.) 

Segundo a PPIAF14 (2009), a Sondagem de Mercado oferece benefícios reais 

para projetos que apresentam uma ou mais das seguintes características 

• Há incerteza sobre o nível de interesse do setor privado no projeto; 

• O conhecimento interno do mercado é superficial, incompleto ou ausente; 

 
13 Termos em inglês nos quais, em países desenvolvidos, o market sounding, é o ente público quem entra em 

contato com o ente privado. Por exemplo, o agente público costuma fazer visitas, marcar agendas e realizar 

uma apresentação do projeto. Enquanto no roadshow, o setor público é abre espaço para apresentações e as 

empresas interessadas se reúnem em agendas pré-definidas pelo setor público. Disponível em < 

https://blog.houer.com.br/saiba-o-que-e-market-sounding-e-como-aproveitar-a-estrategia-em-seu-

projeto/#:~:text=Enquanto%20no%20roadshow%2C%20o%20setor,roadshow%2C%20a%20l%C3%B3gic

a%20%C3%A9%20inversa.> Acesso em novembro de 2022. 
14 The Public-Private Infrastructure Advisory Facility. A PPIAF ajuda os governos dos países em 

desenvolvimento a fortalecer políticas, regulamentos e instituições que permitem a infraestrutura sustentável 

com a participação do setor privado. Disponível em < https://ppiaf.org/about-us>. Acesso em outuibro de 

2022. 

https://blog.houer.com.br/o-que-e-um-road-show/
https://blog.houer.com.br/saiba-o-que-e-market-sounding-e-como-aproveitar-a-estrategia-em-seu-projeto/#:~:text=Enquanto%20no%20roadshow%2C%20o%20setor,roadshow%2C%20a%20l%C3%B3gica%20%C3%A9%20inversa
https://blog.houer.com.br/saiba-o-que-e-market-sounding-e-como-aproveitar-a-estrategia-em-seu-projeto/#:~:text=Enquanto%20no%20roadshow%2C%20o%20setor,roadshow%2C%20a%20l%C3%B3gica%20%C3%A9%20inversa
https://blog.houer.com.br/saiba-o-que-e-market-sounding-e-como-aproveitar-a-estrategia-em-seu-projeto/#:~:text=Enquanto%20no%20roadshow%2C%20o%20setor,roadshow%2C%20a%20l%C3%B3gica%20%C3%A9%20inversa
https://ppiaf.org/about-us
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• Há incerteza sobre qual será o esquema de negócios certo; 

• É necessário gerenciar as expectativas de um projeto; 

• Atender ao requisito que provavelmente envolverá um consórcio - talvez um 

com um novo ou estrutura incomum. (PPIAF, 2009. Tradução nossa.) 

Já Abdul Quium (2008) cita que  

Tanto o governo quanto os investidores interessados são beneficiados por meio 

desse compromisso e consulta pré-aquisições. Os investidores interessados 

têm uma ideia da intenção do governo e o órgão governamental obtém uma 

resposta inicial do mercado em relação ao projeto, incluindo uma imagem 

melhor da capacidade e do interesse do setor privado no projeto. 

Com o feedback desta fase, a agência governamental pode estruturar os 

documentos e termos do concurso subsequentes de uma maneira melhor. A 

contratação com as partes privadas interessadas nesta fase é considerada 

uma consulta técnica e não se destina a qualquer tipo de avaliação, seleção 

ou negociação do preço de licitação por parte do investidor. Além disso, 

nenhum compromisso das partes privadas ou do governo é esperado. Para 

tornar o processo significativo, a consulta é realizada bem antes da emissão do 

anúncio final do concurso. 

Uma vantagem adicional dessa etapa é que ela ajuda o governo a estabelecer 

critérios de pré-qualificação e desenvolver um cronograma geral de requisitos. 

(Cartilha para o desenvolvimento de PPPs de infraestrutura, ESCAP, 2008. 

Tradução e grifos nossos.) 

Evidencia-se, assim, que o principal intuito dessas rodadas é a divulgação da 

carteira de projetos15, construindo um conhecimento do mercado ao qual o projeto será 

inserido e que será útil durante o todo o desenvolvimento da modelagem, conferindo 

maior competitividade e um resultado mais justo à sociedade (SEINFRA, 2020). 

 

 
15 De acordo com a definição utilizada pela Unidade de Parcerias do Governo do Estado de Alagoas, que se 

utiliza dessa ferramenta com o intuito de institucionalizar o diálogo entre o poder público e o parceiro privado, 

conciliando os respectivos interesses para implementação de sua carteira de projetos. “Trata-se de abrir 

espaço para que operadores, investidores, financiadores e outros interessados qualificados contribuam na 

discussão sobre os projetos de concessões e parcerias público-privadas. Este exercício tem ainda a 

finalidade de avaliar a viabilidade do empreendimento, além da capacidade e maturidade do setor em 

evidência.”, disponível no endereço eletrônico < https://parcerias.al.gov.br/sondagem-de-

mercado/#:~:text=Trata%2Dse%20de%20abrir%20espa%C3%A7o,concess%C3%B5es%20e%20parcerias

%20p%C3%BAblico%2Dprivadas.>. Acesso em dezembro 2021. 

https://parcerias.al.gov.br/sondagem-de-mercado/#:~:text=Trata%2Dse%20de%20abrir%20espa%C3%A7o,concess%C3%B5es%20e%20parcerias%20p%C3%BAblico%2Dprivadas
https://parcerias.al.gov.br/sondagem-de-mercado/#:~:text=Trata%2Dse%20de%20abrir%20espa%C3%A7o,concess%C3%B5es%20e%20parcerias%20p%C3%BAblico%2Dprivadas
https://parcerias.al.gov.br/sondagem-de-mercado/#:~:text=Trata%2Dse%20de%20abrir%20espa%C3%A7o,concess%C3%B5es%20e%20parcerias%20p%C3%BAblico%2Dprivadas
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3. METODOLOGIA 

A metodologia do presente estudo foca no tratamento da face empírica e fatual 

dos dados analisados (DEMO, 2000), examinando de modo holístico o objeto de estudo 

a partir de múltiplas perspectivas, possibilitando maior concretude às análises 

consideradas, com o intuito de obter resultados sobre a efetividade das Sondagens de 

Mercado do ponto de vista econômico-financeiro.  

Assim, a pesquisa possui como objetivo o cunho exploratório que, segundo Gil 

(1999) visa proporcionar uma visão geral de determinado fato, do tipo aproximativo, 

ou seja, o estudo não possui caráter exaustivo, de modo a viabilizar uma primeira 

análise quantitativa, perpassando pontos de interesse que poderão ser utilizados em 

futuros trabalhos.  

Quanto a abordagem dos dados, o estudo consistiu no levantamento e análise de 

uma amostra (aqui definida como “𝑁”) obtida através da coleta de informações de 

editais de concessão desenvolvidos por diferentes entes federativos brasileiros, as quais 

foram colhidos, majoritariamente, através da investigação de dados publicizados, tais 

sejam publicações relacionadas à editais de licitação e contratos em sites públicos 

regionalizados, inclusive da transparência, diários oficiais e notícias jornalísticas. Ou 

seja, foi realizada uma pesquisa documental que, de acordo com Turrioni e Mello 

(2011), se refere às fontes primárias que podem ser observadas antes ou depois da 

ocorrência do fato ou fenômeno.  

Durante toda a pesquisa, sempre se considerou o risco de exaustão dos dados 

levantados referente ao objeto estudado, em virtude da escassez das divulgações pelo 

poder público, sem que se obtivesse um resultado estatisticamente confiável por conta 

de uma amostra pouco representativa.  

Porém, apesar da dificuldade, foi possível coletar informações concernentes a 

111 editais de concessão (N=111), de diversas modalidades e diferentes segmentos. 

Porém, para dar maior sustentação ao estudo, foi necessária a realização do tratamento 

dos dados levantados, de forma a permitir as comparações necessárias dentro dos 

critérios a serem analisados. Assim, optou-se pela exclusão dos editais com (i) critérios 

de julgamento relacionados a Técnica e Preço, que se utilizavam de Nota como 

parâmetro de desempate entre licitantes, o que inviabilizaria a mensuração do 
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ágio/deságio do certame; (ii) ausência de informações sobre o número de proponentes, 

que se traduzem em propostas; (iii) ausência de informações relacionadas ao valor 

mínimo/máximo exigido em edital para fins de elaboração de proposta; (iv) ausência 

de informações sobre a proposta financeira ofertada pelo licitante vencedor; (v) 

certames desertos; e (vi) supersegmentos com editais sem distinção entre ocorrência ou 

não de roadshow, impossibilitando uma comparação dentro do mesmo mercado; 

resultando, assim, na amostra disponibilizada no APÊNDICE A – Banco de Dados. 

Essa nova amostra (aqui definida como "𝑁𝑡") possui 75 editais de concessão com 

contratos firmados em diferentes modalidades jurídicas e seccionados em quatro 

diferentes supersegmentos (𝑁𝑡 = 75), com e sem indicação de realização de Sondagens 

com o Mercado16, de forma a possibilitar uma análise comparativa entre ambas. 

Assim, as análises foram realizadas a partir de diferentes perspectivas, tais sejam 

(i) localização geográfica; (ii) modelos contratuais; e (iii) supersegmentos de mercado. 

Por fim, visando conferir uma maior concretude às análises realizadas, no âmbito 

das modalidades jurídicas e dos supersegmentos de mercado, foi utilizado o método de 

Mínimos Quadrados Ordinários (“MQO”) através de modelos de regressão linear 

múltipla, de forma a observar o caráter comportamental das variáveis analisadas, na 

tentativa de explicitar possíveis correlações no espectro amostral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Para tanto, assumiu-se como realização de Sondagem de Mercado, todas as menções relacionadas a 

Roadshow, Market Sounding e Sondagem de Mercado nas publicações realizadas em referência ao Edital, 

em diferentes meios de comunicação. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

4.1. Demografia dos dados amostrais 

Partindo pela análise demográfica dos editais, por ente federativo, para fins de 

contextualização geográfica, a análise buscou a representação amostral (𝑁𝑡=75) através 

dos mapas de densidade. 

 A Figura 1 traz o percentual de editais por ente federativo, onde a sensibilidade 

do tamanho das bolhas indica um aumento na quantidade de editais por ente. De acordo 

com a ilustração, é possível observar a maior facilidade na obtenção de dados no estado 

e município de São Paulo, onde se concentram a maioria dos editais analisados 

(totalizando 24 editais), passando, na sequência, para os editais publicizados pela União 

(9 editais), conforme bolha localizada no Distrito Federal, e for fim, pelo estado do 

Piauí (9 editais). 

Figura 1: Proporção da amostra por ente federativo. 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Incluindo mais um critério ao mapeamento anterior, na Figura 2 são ilustradas 

as informações acerca da incidência de Sondagens de Mercado sobre cada edital 
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observado, no qual a incidência de Sondagem de Mercado sobre o total de editais por 

ente, se reflete na proporção da cor das bolhas – laranja ou azul – de acordo com a 

legenda.  

Figura 2: Proporção de Sondagens de Mercado por ente federativo. 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

A partir dos dados expostos, podemos observar que apesar da grande incidência 

de Sondagens de Mercado nos editais analisados na região de São Paulo, 

correspondente a aproximadamente 75% do total de editais analisados nessa região, 

destaca-se o estado do Piauí, o qual registrou Sondagens de Mercado em 9 dos 9 editais 

analisados, ou seja, 100% dos editais do estado, conforme demonstrado no mapa da 

Figura 2. Por fim, vale destacar a União, com 66% de incidência de Sondagens de 

Mercado sobre o total dos seus editais analisados. 

Com base na mesma amostra (𝑁𝑡=75), também é possível observar onde estão 

localizadas as melhores ofertas de BID, exposto na Figura 3, onde a sensibilidade do 

tamanho da bolha reflete os melhores ágios obtidos e as cores diferenciam ofertas com 
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ou sem realização de Roadshow durante o procedimento licitatório. Aqui, apenas as 

melhores ofertas por ente foram consideradas para fins de comparação. 

Figura 3: Oferta de BID por incidência de Sondagem de Mercado geolocalizada. 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

As bolhas destacadas demonstram, por exemplo, em relação aos certames 

realizados em São Paulo, que o melhor ágio obtido em edital com menção a realização 

de Roadshow foi de 6.742%17, em contraposição ao ágio de 153%18, o qual não há 

evidências de Sondagens de Mercado. 

Mas há casos, por exemplo na Bahia, onde a realização desse procedimento não 

justificou um melhor ágio na oferta do BID após um procedimento de Sondagem de 

 
17 Concessão do Vale do Anhangabaú, realizada pela Secretaria de Governo Municipal de São Paulo. 

Disponível em < 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_projetos/vale_do_anhangabau/

> Acesso em outubro de 2022. 
18 Concessão do Circuito de Compras, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e 

Empreendedorismo, de São Paulo. Disponível em < http://e-

negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/DetalheLicitacao.aspx?l=s3niABMHNOE%3d> Acesso em janeiro 

de 2022. 
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Mercado, o qual o máximo obtido em edital com menção a roadshow foi de 91%19 em 

contraposição a 101%20 sem o desenvolvimento desse procedimento. 

Já em relação as propostas obtidas nos editais observados da União, observa-se 

um ágio máximo de 554%21 em edital com menção a Sondagem de Mercado versus 

46%22 sem menção a realização desse procedimento.  

Por fim, cabe o destaque ao ágio obtido no estado do Alagoas, destacado no 

mapa, correspondente a 13.180%23, o qual houve incidência de roadshow durante seu 

processo licitatório. No caso dos certames em Alagoas, como todos os editais do estado 

contemplaram o procedimento de Sondagem de Mercado, não foi possível realizar 

comparações.  

A seguir, adentraremos nos instrumentos jurídicos contratualizados a partir dos 

editais observados, de modo a aferir se há uma maior permeabilidade das Sondagens de 

Mercado a partir do modelo contratual proposto e consequente impacto financeiro nas 

propostas ofertadas.   

 

4.2. Análise sob a perspectiva dos instrumentos jurídicos 

Do ponto de vista da modelagem jurídica, partiu-se da utilização dos dados da 

amostra (𝑁𝑡=75), a qual foi dividida entre os diferentes modelos contratuais, listados a 

seguir e ilustrados no Gráfico 1: 

(i) Concessão de Direito Real de Uso (“CDRU”): 2 editais (𝑛1=2), sendo 1 

com menção a Sondagem de Mercado; 

 
19 Concessão do Sistema Viário BA-052 - Estrada do Feijão, desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura 

do Estado da Bahia. Disponível em < 

https://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/edital_revisado_ba052.pdf >. Acesso em janeiro de 2022. 
20 Concessão do Novo Aeroporto de Ilhéus, desenvolvido pela Agência Estadual de Regulação de Serviços 

Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia. Disponível em < 

http://www.agerba.ba.gov.br/consultapublica0022018.asp >. Acesso em janeiro de 2022. 
21 Concessão dos Aeroportos integrantes dos Blocos Nordeste, Centro Oeste e Sudeste, desenvolvido pela 

Agência Nacional de Aviação Civil – Anac - União. Disponível em < 

https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes/nova-rodada/edital-e-anexos/edital-

blocos_2018-05-29. .pdf> Acesso em janeiro de 2022. 
22 Concessão da Rodovia BR-153 TO-GO - Primeira Concessão, desenvolvido pela Agência Nacional de 

Transportes Terrestres – ANTT – União. Disponível em 

<http://3etapaconcessoes.antt.gov.br/index.php/content/view/2696/Lote_3.html> Acesso em fevereiro de 

2022. 
23 Concessão para o Esgotamento Sanitário da região metropolitana de Maceió, desenvolvido pela Companhia 

de Saneamento de Alagoas – CASAL. Disponível em < https://parcerias.al.gov.br/projeto-saneamento-

basico/>. Acesso em novembro de 2022. 

https://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/edital_revisado_ba052.pdf
https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes/nova-rodada/edital-e-anexos/edital-blocos_2018-05-29.%20.pdf
https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes/nova-rodada/edital-e-anexos/edital-blocos_2018-05-29.%20.pdf
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(ii) Concessão Comum ou de Serviços: 23 editais (𝑛2=23), sendo que 17 

possuem menção a Sondagens de Mercado; 

(iii) Concessão Administrativa: 24 editais (𝑛3=24), sendo que 12 possuem 

menção a Sondagens de Mercado; 

(iv) Concessão de Uso: 15 editais (𝑛4=15), sendo que 13 possuem menção a 

Sondagens de Mercado. 

(v) Concessão Patrocinada: 11 editais (𝑛5=11), sendo que 4 possuem 

menção a Sondagens de Mercado. 

  

Gráfico 1: Incidência de Sondagem de Mercado por modalidade em número de editais observados 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

De acordo com o exposto, a Sondagem de Mercado vem ganhando espaço dentre 

as práticas adotadas nos procedimentos licitatórios, principalmente relacionados às 

Concessões de Uso onde a proporção de sua incidência é ainda maior.  

Na sequência, foram mapeados os possíveis impactos econômicos na realização 

desses procedimentos sobre o valor da proposta ofertada, de modo a plotar um 

comparativo entre os maiores BIDs por modelo contratual, conforme Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Percentual do BID máximo recebido por modalidade, com e sem incidência de Sondagem de Mercado 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Os resultados demonstram uma convergência onde as melhores propostas são 

originadas de editais com menção às Sondagens de Mercado, o que infere a geração de 

valor a este procedimento, proporcionando impacto econômico positivo ao poder 

concedente, exemplificado pelos expressivos ágios de 13.180%24 no modelo de 

Concessão Comum e 6.742%25 no modelo de Concessão de Uso. 

Por fim, o Gráfico 3 traz o levantamento do número de propostas recebidas por 

modelo contratual, objetivando aferir se os projetos com desenvolvimento desse 

procedimento resultam em uma maior concorrência durante o certame, o que, em tese, 

justificaria o aumento dos valores de ágio obtidos em gráficos anteriores. 

 
24 Concessão da Unidade Regional de Saneamento do Agreste do Sertão, integrando por 34 Cidades. 

Desenvolvido pela CASAL, Estado do Alagoas. Disponível em https://parcerias.al.gov.br/projeto-

saneamento-basico/. Acesso em setembro de 2022. 
25 Concessão do Vale do Anhangabaú. Desenvolvido pela Secretaria do Governo Municipal do município de 

São Paulo. Disponível em 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_projetos/vale_do_anhangabau/. 

Acesso em novembro de 2022. 
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Gráfico 3: Somatório do nº de propostas recebidas por modelo de contratação. 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Neste caso, observa-se a não obviedade da influência da Sondagem de Mercado 

sobre o aumento no número de propostas recebidas, apesar de contraintuitivo, visto sua 

natureza de divulgação e interlocução com o mercado afim de aumentar a 

competitividade do certame. De modo a corroborar essa percepção, é possível 

observarmos o modelo de concessão administrativa, o qual temos a menção sobre a 

incidência do roadshow em 50% das observações amostrais, mas o total de propostas 

recebidas ainda é maior no âmbito dos editais sem a ocorrência desse procedimento. 

Visto essa contrariedade, foi realizado um refinamento da amostra através da 

distribuição dos dados pelo diagrama de caixa ou boxplot, possibilitando uma análise 

comportamental das observações com a visualização dos possíveis outliers, ou seja, 

dos editais que estão fora dos limites superior e inferior do intervalo de confiança, 

sendo necessária sua exclusão, de forma a evitar possíveis vieses ao resultado obtido. 

Esse refinamento abarcou as variáveis ‘número de propostas’ e ‘ágio do certame’, 

conforme detalhamento do APÊNDICE B – Tratamento amostral. 

O ajuste conferiu um maior refinamento amostral, o qual é exposto nos gráficos 

a seguir. 
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Gráfico 4: Somatório do nº de propostas recebidas por modelo de contratação - AJUSTADO 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Quando observamos os novos dados apresentados, fica evidente a influência das 

Sondagens de Mercado no incremento do número total de propostas recebidas por 

modelo contratual, visto que nesta nova plotagem, todas as modalidades apresentaram 

um maior número de propostas recebidas no âmbito dos editais com menção a 

realização de roadshow. Foi possível também realizar uma média do número de 

propostas recebidas por edital e por modelo, conforme observado no Gráfico 5. 
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Gráfico 5: Média de propostas recebidas por edital, com e sem sondagens de mercado - AJUSTADO 

 

Fonte: Elaboração própria. 

O Gráfico 5 demonstra, majoritariamente, que o número médio de propostas 

recebidas por edital que realizaram o procedimento de Sondagem de Mercado é 

ligeiramente maior em relação aos que não realizaram, exceto pelo modelo de 

Concessão Comum. 

A seguir, partiu-se para a verificação do impacto sobre os ágios obtidos por 

modelo jurídico, de modo a obter uma comparação entre a amostra com (Gráfico 2) e 

sem outliers (Gráfico 6). Como resultado, foi possível verificar a manutenção da maior 

oferta de ágio sobre os editais menções ao desenvolvimento de Sondagem de Mercado, 

em linha com ilustrado no Gráfico 4.   
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Gráfico 6: Ágio máximo obtido por modalidade jurídica, com e sem sondagens de mercado - AJUSTADO 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tendo em vista esses resultados, foram aplicados às amostras de cada 

modalidade jurídica, exceto pelo modelo de CDRU que possui uma amostra não 

significativa, o modelo de Regressão Linear Múltipla com o intuito de testar se as 

variáveis analisadas até aqui, mantém algum grau de correlação. 

4.2.1. Análise da correlação do ágio sobre a perspectiva dos modelos jurídicos 

De acordo com Almeida (2014), os modelos de regressão linear são amplamente 

utilizados para viabilizar o estudo de o quanto determinadas variáveis explicativas ou 

independentes influenciam diretamente o comportamento de variáveis resposta ou 

dependentes, de forma a tentar buscar uma correlação dentro de um intervalo de 

confiança. 

 Assim, de modo possibilitar a aplicação do modelo às amostras, foram 

definidos os seguintes parâmetros: 

• Nível de significância adotado: 10% (𝛼 = 0,10); 

• Exclusão do modelo de Concessão de Direito Real de Uso, por não 

possuir uma amostra significativa (𝑛1=2); 

• Para a Regressão Linear Múltipla: 
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o 𝑌: ágio obtido no certame; 

o 𝑋1: variável dummy (0) – sem menção a roadshow  

o 𝑋1: variável dummy (1) – com menção a roadshow  

o 𝑋2: número de propostas recebidas; 

o 𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 0 ou seja, o número de propostas e a incidência de 

sondagem de mercado não explicam uma alteração no ágio do 

certame; 

o 𝐻𝑎: 𝛽1 ≠ 0 𝑒/𝑜𝑢 𝛽 2 ≠ 0  ou seja, a incidência de sondagem de 

mercado e/ou o número de propostas explicam uma alteração no 

ágio do certame; 

Assim, foram obtidos os resultados dispostos no APÊNDICE E – Resultados 

dos modelos de regressão linear, os quais foram resumidos na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Resumo dos resultados obtidos da análise da correlação através do modelo de regressão linear múltiplo, 

entre as variáveis explicativas ‘Realização de roadshow’ e ‘Nº de propostas’ sobre a variável dependente ‘Ágio do 

Certame’. 

Ágio 
Concessão 

Administrativa 

Concessão 

Comum 

Concessão de 

Uso 

Concessão 

Patrocinada 

Sondagem de Mercado 0,0427 1,5241 -0,1196 0,7927*** 

 (0,0475) (1,2211) (0,5588) (0,2243) 

Nº de Propostas 0,0655*** 0,1388 0,1388 0,3681*** 

 (0,0079) (0,3608) (0,3339) (0,0730) 

Constante/Intercepto -0,0427 0,0107 -0,0386 -0,4177** 

 (0,0456) (1,5644) (0,5974) (0,1810) 

R² Ajustado 0,7579 -0,0185 0,0625 0,8285 

F-Significância 0,0000*** 0,4541 0,3032 0,0004*** 

Método MQO MQO MQO MQO 

n. observações 25 20 12 11 

Observações 

9; 10; 11; 12; 14; 15; 

16; 17; 35; 56; 58; 39; 

40; 41; 42; 43; 44; 55; 
57; 58; 68; 69; 70; 72; 

2; 3; 4; 21; 22; 26; 27; 

29; 34; 49; 50; 52; 56; 

59; 63; 64; 65; 66; 67; 
71; 73; 74; 75;  

5; 6; 7; 8; 13; 20; 23; 
24; 25; 28; 33; 37; 60; 

61; 62; 

18; 19; 30; 31; 32; 45; 

46; 47; 51; 53; 54; 

***Significante a 1% **Significante a 5% *Significante a 10%     

Erro Padrão dos Coeficientes entre parênteses       
Fonte: Elaboração própria. 
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Primeiramente, é valido consignar que as observações tachadas em laranja, são 

referentes aos outliers levantados na sessão anterior e que também foram 

desconsiderados nessa análise. 

Assim, partimos pela análise do R² ou Coeficiente de Determinação, que é 

utilizado para entender o quão próximo os dados estão da linha de regressão, ou seja, o 

quanto o modelo de regressão se ajusta aos dados observados, fornecendo uma 

estimativa da força do relacionamento ou correlação entre o modelo e a variável 

resposta, partindo de valores de 0 (não ajustado) até 1 (muito ajustado). Porém, por se 

tratar de uma regressão linear múltipla, vale observarmos o resultado do R²Ajustado, 

tendo em vista a sua variação em relação ao R², já que o último tende a estimar de forma 

otimista o ajuste da regressão linear, à medida que aumenta quando novas variáveis são 

incluídas no modelo.  

Dessa forma, de acordo com os coeficientes de determinação ajustados obtidos, 

os modelos de regressão se mostram mais ajustados às observações concernentes as 

modalidades de Concessão Administrativa e Concessão Patrocinada, os quais conferem 

um ajuste de 75,79% e 82,84%, respectivamente, aos modelos expressos, o que é um 

primeiro indício para se rejeitar a hipótese nula nessas duas frentes. Porém, como o R² 

não é determinante, visto que não fornece um teste de hipótese formal para esse 

relacionamento, são necessárias outras análises para corroborar o exposto. 

Assim, o segundo teste a ser realizado se dá através do Teste F global ou F de 

significância, que é a razão entre duas variáveis e é utilizado para determinar se o 

relacionamento entre o modelo e a variável resposta é estatisticamente significativo. 

Para tanto, é realizada a comparação entre do F de significância obtido e o nível de 

significância adotado de 10%, sendo que, se o F-Significância estiver abaixo dos 10% 

admitidos, há fortes indícios de que os p-valores estão dentro do nível de confiança 

admitido. Caso contrário, há forte indício para a aceitação da hipótese nula.  

Nesse sentido, novamente, as modalidades de Concessão Administrativa e 

Patrocinada reiteram a rejeição da hipótese nula, sendo que seus F-significância estão 

dentro do nível de significância admitido, tal sejam 2,66597E-07<0,10 e 

0,000354535<0,10 respectivamente. Já as modalidades Concessão de Uso e Concessão 

Comum resultaram em um F-significância fora do nível de confiança de 10%, de forma 
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a se aceitar a hipótese nula, ou seja, para ambas as modalidades, nem a realização de 

Sondagens de Mercado e nem a alteração no número de propostas indica uma variação 

do ágio do certame. 

Por fim, através da análise dos p-valores e voltando-se especificamente às 

modalidades de Concessão Administrativa e Patrocinada, faz-se necessária a 

comparação entre o p-valor atrelado a cada uma das variáveis independentes e o nível 

de significância máximo admitido, de modo a aferir quais delas, ou se ambas, projetam 

uma alteração no valor do ágio. 

Na modalidade de Concessão Administrativa, temos que o p-valor da variável 

‘Sondagem de Mercado’ é 0,379542486>0,10, ou seja, ela não está explicando uma 

variação do ágio. Porém, a variável ‘número de propostas’, a qual possui um p-valor 

6,51311E-08<0,10, justifica uma variação no ágio do certame com 90% de confiança. 

Assim, é possível obtermos a seguinte equação:  

𝑌𝐶𝐴 = −0,0427 + 0,0427 ∗ 𝑋1 + 0,0655 ∗ 𝑋2 + 𝑒𝑟𝑟𝑜 

Onde: 

• 𝑌𝐶𝐴 é a variável resposta ‘ágio’ na modalidade Concessão 

Administrativa; 

• 𝑋1 é a variável independente dummy, relacionada às ‘Sondagens de 

Mercado’; e 

• 𝑋2 é a variável independente relacionada ao ‘número de propostas’. 

A equação demonstra que a estimativa da diferença de ágio médio, entre editais 

com e sem menção a Sondagens de Mercado, é de 4,3%, mantidas as demais variáveis 

constantes, e para cada 1 variação no número de propostas, há um aumento de 6,6% 

sobre o ágio, mantendo as demais variáveis constantes, ambas com 90% de confiança, 

mais o fator de erro. Quanto a plotagem dos erros, apesar destes demonstrarem 

heterocedasticidade, sua média tende a zero, o que representa bons resultados de 

validação.  

Partindo para a análise das Concessões Patrocinadas, temos que ambas as 

variáveis estão justificando uma alteração no ágio, visto que o p-valor da variável 

‘Sondagem de Mercado’ é 0,007681903<0,10, e o p-valor atrelado ao ‘número de 

propostas’ é 0,0010019330<0,10, obtendo-se a seguinte equação: 
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𝑌𝐶𝑃 = −0,4177 + 0,7927 ∗ 𝑋1 + 0,3681 ∗ 𝑋2 + 𝑒𝑟𝑟𝑜 

Onde: 

• 𝑌𝐶𝑃 é a variável ágio na modalidade Concessão Patrocinada; 

• 𝑋1 é a variável independente dummy, relacionada às ‘Sondagens de 

Mercado’; e 

• 𝑋2 é a variável independente relacionada ao ‘número de propostas’. 

A equação demonstra que a estimativa da diferença de ágio médio, entre editais 

com e sem menção a Sondagens de Mercado, é de 79,3%, mantidas as demais variáveis 

constantes, e para cada 1 variação no número de propostas, há um aumento de 36,8% 

sobre o ágio, mantendo as demais variáveis constantes, ambas com 90% de confiança, 

mais o fator de erro. Quanto a plotagem dos erros, apesar destes demonstrarem 

heterocedasticidade, sua média tende a zero, o que representa bons resultados de 

validação.  

A partir do modelo obtido, é possível aferir que: 

• Os modelos de regressão obtidos para as modalidades de Concessão 

Comum e Concessão de Uso, induzem uma relação espúria, ou seja, (i) a 

variação no ágio exposta nos gráficos ocorreu por pura coincidência em 

relação às variáveis ‘Sondagem de Mercado’ e ‘Número de propostas’, 

ou (ii) existem variáveis ocultas, não mapeadas, influenciando essa falta 

de correlação, contrariando os dados mapeados através dos gráficos.  

• O modelo de regressão obtido para a modalidade Concessão 

Administrativa, demonstra que apenas a variável independente ‘número 

de propostas’ é estatisticamente significativa, ou seja, está correlacionada 

a uma variação positiva no ágio do certame. Em relação a variável 

independente ‘Sondagem de Mercado’, é possível induzir a influência de 

variáveis ocultas, visto que contraria o exposto nos gráficos anteriores. 

• O modelo de regressão obtido para a modalidade Concessão Patrocinada 

indica forte correlação das variáveis independentes ‘Sondagem de 

Mercado’ e ‘número de propostas’ sobre a variável dependente ‘ágio no 

certame’, com 90% de confiança, corroborando o exposto em gráficos 

anteriores.  
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A seguir, serão realizadas as análises do ponto de vista dos supersegmentos de 

mercado. 

4.3. Análise sobre a perspectiva de mercado 

Para além dos parâmetros estudados até aqui, é interessante uma análise sob o 

ponto de vista de mercado, de forma a observar uma comparação dentre os diferentes 

players envolvidos.   

Nesse sentido, para que seja possível um estudo individualizado, as observações 

que compõe a amostra bruta (𝑁𝑡=75) foram divididas em quatro supersegmentos 

listados a seguir e ilustrados no Gráfico 7: 

(vi) Energia e Inovação: 13 editais (𝑛7=13), envolvendo Eficiência 

Energética e Iluminação Pública. Dentre esse total, 8 editais possuem 

menção a Sondagens de Mercado; 

(vii) Infraestrutura Social: 31 editais (𝑛8=31), envolvendo Meio Ambiente; 

Cultura, Lazer e Comércio; Educação e Unidades Administrativas e 

Serviços Públicos. Dentre esse total, 26 editais possuem menção a 

Sondagens de Mercado; 

(viii) Transportes: 22 editais (𝑛9=22), envolvendo a concessão de Rodovias, 

BRT, metrô, aeroportos e terminais urbanos. Dentre esse total, 10 editais 

possuem menção a Sondagens de Mercado. 

(ix) Saneamento: 9 editais (𝑛10=9), envolvendo Água e Esgoto, além de 

Resíduos Sólidos. Dentre esse total, 4 editais possuem menção a 

Sondagens de Mercado. 
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Gráfico 7: Número de editais por supersegmento, com e sem incidência de Roadshow. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Exceto pelas amostras relacionadas a Transportes e Saneamento que estão 

praticamente equilibradas, é possível observar grande aderência às Sondagens de 

Mercado no âmbito dos segmentos de Energia e Inovação e Infraestrutura Social. 

Seguindo adiante, a exemplo das análises realizadas no âmbito jurídico, 

primeiramente, foi realizada uma análise do ponto de vista do ‘número de propostas’ e 

‘ágio do certame’ a partir da amostra (𝑁𝑡 = 75), diferenciando os editais com e sem 

incidência de roadshow. 

Buscando o refinamento dos dados amostrais, posteriormente, foi realizada a 

análise comportamental das observações através da plotagem do diagrama de caixa 

resultando na exclusão dos outliers, de forma a mitigar eventuais resultados enviesados, 

conforme detalhamento do APÊNDICE B – Tratamento amostral.  

Desta feita, é possível observar nos próximos gráficos uma comparação entre o 

número total de propostas recebidas em cada um dos segmentos, com e sem o ajuste 

amostral.  
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Gráfico 8: Número de propostas recebidas por supersegmento de mercado, com e sem a incidência de roadshow 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 9: Número de propostas recebidas por supersegmento de mercado, com e sem a incidência de roadshow - 

AJUSTADO 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Partindo de uma análise comparativa entre ambos os gráficos, fica claro o 

impacto no ‘número total de propostas’ nos segmentos de Energia e Inovação e 
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Saneamento, evidenciando a importância do tratamento amostral, de forma a evitar 

possíveis resultados errôneos.  

Ao se analisar o gráfico ‘ajustado’, o total de propostas por segmento se 

concentram, majoritariamente, em editais os quais desenvolveram procedimento de 

Sondagem de Mercado. O mesmo ocorre para a média de propostas recebidas por 

edital, conforme ilustrado a seguir.  

Gráfico 10: Média de propostas recebidas por edital, no âmbito do certame - AJUSTADO 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Partindo para análise dos BIDs recebidos no âmbito dos certames, por 

supersegemnto, mesmo após o ajuste dos dados amostrais, é possível observar que os 

ágios são maximizados quando da realização de roadshows, exceto no segmento de 

Energia e Inovação, conforme observado nos Gráfico 11 e Gráfico 12.  
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Gráfico 11: Percentuais máximos de ágio por supersegmento. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 12: Percentuais máximos de ágio por supersegmento – AJUSTADO 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Os resultados obtidos até aqui, induzem, novamente, uma forte correlação entre 

a realização do procedimento de roadshow com o consequente aumento no número de 

propostas, o que resultaria em uma maximização do ágio durante um certame. 
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Assim, de modo a testar essa hipótese, foram realizadas análises de regressão 

com a intenção de observar se a variável resposta ‘ágio do certame’ realmente projeta 

essa relação de dependência.  

4.3.1. Análise da correlação do ágio sobre a perspectiva de mercado 

Para tanto, foram utilizados os dados amostrais ajustados explicitados 

anteriormente, sendo que o principal intuito foi de inferir se a realização ou não de 

sondagens de mercado e o aumento do número de propostas recebidas no âmbito do 

certame, resultam em uma variação do ágio, a exemplo do exposto até aqui. Para tanto, 

foram utilizadas as seguintes premissas: 

• Nível de significância adotado: 10% (𝛼 = 0,10); 

• Para a Regressão Linear Múltipla: 

o 𝑌: ágio obtido no certame; 

o 𝑋1: variável dummy (0) - editais sem roadshow; 

o 𝑋1: variável dummy (1) - editais com roadshow;  

o 𝑋2: número de propostas recebidas; 

o 𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 0 ou seja, o número de propostas e a incidência de 

sondagem de mercado não explicam uma alteração no ágio do 

certame; 

o 𝐻𝑎: 𝛽1 ≠ 0 𝑒/𝑜𝑢 𝛽2 ≠ 0  ou seja, a incidência de sondagem de 

mercado e/ou o número de propostas explicam uma alteração no 

ágio do certame; 

Assim, foram obtidos os resultados dispostos no APÊNDICE E – Resultados 

dos modelos de regressão linear, os quais foram resumidos na Tabela 2. 
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Tabela 2: Resumo dos resultados obtidos a partir da análise da correlação, através do modelo de regressão linear 

múltiplo, entre as variáveis explicativas ‘Realização de roadshow’ e ‘Nº de propostas’ sobre a variável dependente 

‘Ágio do Certame’. 

Ágio 
Energia e 

Inovação 

Infraestrutura 

Social 
Transporte Saneamento 

Sondagem de Mercado 0,0453 0,6368 0,8058** 0,0969 

 (0,0508) (0,5502) (0,3414) (0,1157) 

Nº de Propostas 0,0662*** 0,2282 0,0823 0,0653 

 (0,0066) (0,1955) (0,0832) (0,0676) 

Constante/Intercepto -0,0722 -0,1454 0,0823 -0,0569 

 (0,0540) (0,6425) (0,3047) (0,2274) 

R² Ajustado 0,9001 0,0179 0,1948 -0,0339 

F-Significância 0,0000*** 0,3083 0,0616* 0,4687 

Método MQO MQO MQO MQO 

n. observações 12 27 20 8 

Observações 

9; 10; 11; 12; 14; 15; 
16; 17; 35; 56; 58; 39; 

40; 41; 42; 43; 44; 55; 

57; 58; 68; 69; 70; 72; 

2; 3; 4; 21; 22; 26; 27; 
29; 34; 49; 50; 52; 56; 

59; 63; 64; 65; 66; 67; 

71; 73; 74; 75;  

5; 6; 7; 8; 13; 20; 23; 

24; 25; 28; 33; 37; 60; 
61; 62; 

18; 19; 30; 31; 32; 45; 

46; 47; 51; 53; 54; 

***Significante a 1% **Significante a 5% *Significante a 10%   

Erro Padrão dos Coeficientes entre parênteses    

Fonte: Elaboração própria. 

 

Preliminarmente, é valido consignar que as observações tachadas em laranja, são 

referentes aos outliers levantados anteriormente e que também foram desconsiderados 

nessa análise. 

Partindo pela análise do R² ajustado, de acordo com os coeficientes de 

determinação obtidos concernentes ao supersegmento de Energia e Inovação, o modelo 

de regressão mostra uma forte correlação de forma que explica 90,01% das variações 

do ágio. Em relação a Transportes, 19,48% das variações na variável dependente estão 

sendo explicadas pelo modelo de regressão. Já os coeficientes de determinação 

relacionados a Infraestrutura Social e Saneamento se mostram praticamente nulos.  

Seguindo para a análise do F-Significância, tanto Energia e Inovação quanto 

Transportes estão dentro do nível de significância admitidos, tal sejam 1,27475E-

05<0,10 e 0,061575711<0,10, respectivamente, suficiente para rejeitarmos aceitarmos 

a hipótese nula para ambos os segmentos. Já os F-Significância referentes aos 

segmentos de Infra Social e Saneamento corroboram a aceitação da hipótese nula com 
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90% de confiança, visto que resultaram em 0,308283692>0 e 0,468654507>0 

respectivamente.  

Por fim, através da análise dos p-valores para os segmentos de Energia e 

Inovação e Transportes, temos que (i) Energia e Inovação possui o p-valor de 

0,395645423 atrelado a variável ‘Sondagem de Mercado’, de forma que ela não está 

explicando as variações no ágio do certame, visto que está fora do nível de significância 

admitido de 10%, ao contrário do p-valor associado a variável ‘número de propostas’, 

que se mostra estatisticamente significativa, ou seja, explica uma variação ao ágio do 

certame, pois 3,4897E-06<0,10; (ii) Transportes ilustra um cenário oposto, visto que 

seu p-valor atrelado a variável ‘Sondagem de Mercado’ se mostra estatisticamente 

significativa, pois 0,030468744<0,10, ou seja, a realização de roadshows explica uma 

variação no ágio do certame, porém o p-valor associados ao ‘número de propostas’ não 

demonstrou significância estatística, pois 0,336461382>0,10,  de forma que ela não 

está explicando as variações no ágio do certame.  

Assim, é possível obter a seguinte equação para o supersegmento de Energia e 

Inovação:  

𝑌𝐸𝐼 = −0,0722 + 0,0453 ∗ 𝑋1 + 0,0662 ∗ 𝑋2 + 𝑒𝑟𝑟𝑜 

Onde: 

• 𝑌𝐸𝐼 é a variável ágio no supersegmento de Energia e Inovação; 

• 𝑋1 é a variável independente dummy, relacionada às ‘Sondagens de 

Mercado’; e 

• 𝑋2 é a variável independente relacionada ao ‘número de propostas’. 

A equação demonstra que a estimativa da diferença de ágio médio, entre editais 

com e sem menção a Sondagens de Mercado, é de 4,5%, mantidas as demais variáveis 

constantes, e para cada uma variação no número de propostas, há um aumento de 6,6% 

sobre o ágio, mantendo as demais variáveis constantes, ambas com 90% de confiança, 

mais o fator de erro. Quanto a plotagem dos erros, apesar destes demonstrarem 

heterocedasticidade, sua média tende a zero, o que representa bons resultados de 

validação.  

Da mesma forma, temos a seguinte equação para o supersegmento de 

Transportes: 
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𝑌𝑇 = 0,0823 + 0,8058 ∗ 𝑋1 + 0,0823 ∗ 𝑋2 + 𝑒𝑟𝑟𝑜 

Onde: 

• 𝑌𝑇 é a variável dependente ágio no supersegmento de ‘Transporte’; 

• 𝑋1 é a variável independente dummy, relacionada às ‘Sondagens de 

Mercado’; e 

• 𝑋2 é a variável independente relacionada ao ‘número de propostas’. 

A equação demonstra que a estimativa da diferença de ágio médio, entre editais 

com e sem menção a Sondagens de Mercado, é de 80,6%, mantidas as demais variáveis 

constantes, e para cada 1 variação no número de propostas, há um aumento de 8,2% 

sobre o ágio, mantendo as demais variáveis constantes, ambas com 90% de confiança, 

mais o fator de erro. Quanto a plotagem dos erros, apesar destes demonstrarem 

heterocedasticidade, sua média tende a zero, o que representa bons resultados de 

validação.   

A partir do modelo obtido, é possível aferir que: 

• Os modelos de regressão estimados para os supersegmentos de 

Infraestrutura Social e Saneamento, induzem uma relação espúria, ou 

seja, ou (i) a variação no ágio exposta nos gráficos ocorreu por pura 

coincidência em relação às variáveis ‘Sondagem de Mercado’ e ‘Número 

de propostas’, ou (ii) existem variáveis ocultas, não identificadas que 

estão influenciando essa falta de correlação, o que justificaria a 

contradição exposta entre o resultado da regressão e os gráficos expostos. 

• O modelo de regressão estimado para o segmento de Energia e Inovação, 

demonstra que apenas a variável independente ‘número de propostas’ é 

estatisticamente significativa, ou seja, está correlacionada a uma variação 

positiva no ágio do certame, o que corrobora o exposto nos gráficos, já 

que tanto o maior número médio de propostas por edital, quanto o maior 

ágio obtido, pertenciam aos editais sem sondagem de mercado. Ou seja, 

gráfico e modelo estão alinhados. 

• Por fim, o modelo de regressão estimado para o segmento de 

Transportes, demonstra uma correlação da variação do ágio apenas com 

a variável independente ‘número de propostas’, o que induz alguma 



 
 
 

52 

 

interferência de variáveis ocultas sobre a variável independente 

‘Sondagem de Mercado’, visto que contradiz o exposto nos gráficos 

anteriores. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tendo em vista a necessidade de formalização de parcerias entre os setores 

público e privado, com o intuito de possibilitar um aumento na oferta de serviços e 

infraestruturas sociais à população, de forma célere e eficiente, surge, em meados dos 

anos 1990 e no âmbito da Reforma Gerencial da Administração Pública, o instrumento 

jurídico de concessão. 

Dentre os ritos procedimentais que viabilizam a contratualização deste modelo, 

destaca-se, no contexto deste estudo, o procedimento de Sondagem de Mercado como 

mecanismo arbitrário para a divulgação do projeto e um possível aumento de 

atratividade do ponto de vista de mercado.  

Logo, de forma a explorar a factibilidade do procedimento como mecanismo 

potencializador da atratividade, o estudo objetivou explorar, dentro de um espectro 

amostral, a possível existência de uma correlação entre o desenvolvimento das 

Sondagens de Mercado no âmbito dos procedimentos licitatórios de concessão e 

parcerias, com um aumento da competitividade do certame, através de um possível 

aumento no número de propostas recebidas, resultando em um impacto econômico no 

ágio obtido. 

Dentre as limitações encontradas para a viabilização desta análise, a mais 

relevante concerne à dificuldade de obtenção de informações íntegras e confiáveis para 

a composição amostral, visto a carência e contradição dos dados públicos 

disponibilizados, conferindo um caráter preliminar ao presente estudo, visto a 

necessidade de maior robustez e amplitude amostral. Assim, o levantamento resultou 

na composição de uma amostra com editais contratualizados com e sem a menção à 

realização de Sondagem de Mercado, possibilitando, desta forma, sua comparabilidade, 

partindo das perspectivas demográfica, de modalidade jurídica e de mercado. Aos dois 

últimos foi, ainda, realizada uma análise comportamental das observações, através da 

aplicação de modelos de regressão linear, de forma a conferir maior confiabilidade aos 

resultados obtidos. 

Nesse sentido, os resultados obtidos, do ponto de vista demográfico, 

demonstraram que apesar da maior parte das observações estarem concentradas no 

estado de São Paulo, o estado do Piauí foi o mais aderente à realização das Sondagens 
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de Mercado, em termos de percentuais regionalizados, vez que a adesão foi de 100% 

sobre os editais observados. Observou-se, também, que as maiores ofertas de BID 

mapeadas estão localizadas nos estados de Alagoas (13.180%) e São Paulo (6.742%), 

ambas com menção à realização de roadshows em seus procedimentos licitatórios. 

Seguindo para a perspectiva jurídica, foi possível segmentar as observações em 

cinco amostras de forma a possibilitar a comparação entre os diferentes instrumentos 

contratualizados com e sem a menção ao roadshow, tais sejam (i) CDRU; (ii) 

Concessão Comum; (iii) Concessão Administrativa; (iv) Concessão de Uso; e (v) 

Concessão Patrocinada. As modalidades (iii), (iv) e (v) apresentaram um aumento no 

número médio de propostas recebidas, por edital e na ocasião do certame, quando 

houve o desenvolvimento de roadshow durante seu procedimento licitatório. Os 

resultados melhoram ainda mais quando comparamos os maiores BIDs recebidos, visto 

que há a maximização do ágio em todas as modalidades no cenário com roadshow. O 

destaque cabe a modalidade de Concessão Comum que, apesar de não apresentar um 

aumento no número de propostas nesse cenário, seu ágio foi de 842%, em 

contraposição ao maior ágio, obtido no cenário sem roadshow, de 153%. Em 

contrapartida, a análise comportamental das variáveis não foi tão otimista. A análise 

tentou buscar correlação entre as variáveis independentes ‘Realização de Sondagem de 

Mercado - Dummy’ e ‘nº de propostas recebidas’ em relação a variável dependente 

‘ágio do certame’. Nesse sentido, foi encontrada correlação entre as variáveis apenas 

no âmbito dos editais de Concessão Administrativa, corroborando os resultados 

anteriores, com 90% de confiança. Já na modalidade de Concessão Patrocinada, foi 

possível obter correlação apenas entre a variável independente ‘nº de propostas 

recebidas’ e a variável dependente ‘ágio do certame’, com 90% de confiança. Ambas 

são modalidades com algum tipo de contrapartida financeira pelo Poder Concedente. 

Por fim, para viabilizar a análise sob a perspectiva de mercado, as observações 

foram divididas entre os supersegmentos de (i) Energia e Inovação; (ii) Infraestrutura 

Social; (iii) Transporte; e (iv) Saneamento, sendo que os segmentos (ii), (iii) e (iv) 

apresentaram um aumento no número médio de propostas recebidas, por edital no 

âmbito do certame, no cenário com realização de roadshow, corroborados, ainda, pela 

maximização do ágio obtido nesse cenário, nesses três segmentos. O supersegmento de 
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Energia e Inovação foi o único onde ambos os melhores resultados estiveram no âmbito 

das observações sem menção ao procedimento de roadshow, ou seja, essas rodadas 

aparentemente não conduzem a um aumento de atratividade em projetos dessa natureza. 

Na sequência foram estimados modelos de regressão linear, de forma a buscar uma 

correlação entre as variáveis independentes ‘Realização de Sondagem de Mercado - 

Dummy’ e ‘nº de propostas recebidas’ em relação a variável dependente ‘ágio do 

certame’. Nesse sentido, seus resultados indicaram correlação apenas no âmbito dos 

supersegmentos de Energia e Inovação, onde a variável ‘nº de propostas’ está 

explicando uma variação na variável resposta ‘ágio do certame’ e Transporte, onde a 

variável ‘Sondagem de Mercado’ explica uma variação na variável resposta ‘ágio’, 

ambas com 90% de confiança.  

Em suma, do ponto de vista descritivo, os dados demonstram uma forte 

tendência positiva quanto a exequibilidade da Sondagem de Mercado. Porém, quando 

partimos para uma análise correlacional entre as variáveis, os resultados se mostram 

contraditórios na maioria dos cenários analisados, o que induz a uma possível relação 

espúria. Assim, faz-se necessário um aprofundamento dos estudos amostrais, seja 

através da análise por outros modelos de regressão ou até mesmo pelo mapeamento de 

novas premissas, de modo a viabilizar a utilização de outras variáveis não mapeadas 

até aqui, possibilitando apurar se a relação se deve ao acaso ou se existem variáveis 

ocultas influenciando essa incoerência.   
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7. APÊNDICE A – Banco de Dados 

Obs. 
Nº 

Roadshow Supersegmento Subsegmento Projeto Lote 
Ente 

Político 
Unidade 

Federativa 
Prazo 
(anos) 

Valor 
Contrato  
(R$ mil) 

Investimento 
(R$ mil) 

Critério 
Julgamento 

Modalidade 
de Licitação 

Modalidade 
de Contrato 

Tipo Tipo de BID 
Propostas 
recebidas 

BID 
Padronizado 

1 sim Infraestrutura 
Social 

Outros 
Prédios e 
Espaços 
Públicos 

Abatedouro de 
Viçosa 

Lote único Estado Alagoas 25                      
-    

                        
-    

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Direito 
Real de Uso 

Nacional Outorga 1 400% 

2 sim Transportes Aeroportos Aeroportos do 
Nordeste, 
Centro Oeste 
e Sudeste 

Lote 1 União União 30      
5.781.410  

                        
-    

Maior Lance Leilão Concessão 
Comum 

Internacional Outorga 6 427% 

3 sim Transportes Aeroportos Aeroportos do 
Nordeste, 
Centro Oeste 
e Sudeste 

Lote 2 União União 30      
1.433.033  

                        
-    

Maior Lance Leilão Concessão 
Comum 

Internacional Outorga 2 285% 

4 sim Transportes Aeroportos Aeroportos do 
Nordeste, 
Centro Oeste 
e Sudeste 

Lote 3 União União 30      
1.579.585  

                        
-    

Maior Lance Leilão Concessão 
Comum 

Internacional Outorga 4 554% 

5 sim Infraestrutura 
Social 

Centro 
Comercial 

Central de 
Abastecimento 
do Piauí - 
Ceapi 

Lote único Estado Piauí 30            
84.358  

              
83.500  

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Uso 

Nacional Outorga 1 17% 

6 sim Infraestrutura 
Social 

Centro 
Comercial 

Piauí Center 
Modas 

Lote único Estado Piauí 25            
15.622  

              
15.622  

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Uso 

Internacional Outorga 1 140% 

7 sim Infraestrutura 
Social 

Equipamentos 
Esportivos 

Arena 
Multiuso 
Parque 
Anhembi 

Lote único Município São Paulo 30      
4.265.845  

        
4.265.845  

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Uso 

Internacional Outorga 1 0% 

8 sim Infraestrutura 
Social 

Ativos 
Culturais e de 
Lazer 

Centro de 
Convenções 
de Teresina 

Lote único Estado Piauí 20              
7.217  

                 
7.217  

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Uso 

Nacional Outorga 1 0% 

9 sim Energia e 
Inovação 

Eficiência 
Energética 

Miniusinas de 
Energia Solar 

Lote 1 Estado Piauí 25            
40.957  

              
40.957  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Contraprestação 3 9% 

10 sim Energia e 
Inovação 

Eficiência 
Energética 

Miniusinas de 
Energia Solar 

Lote 2 Estado Piauí 25            
32.821  

              
43.827  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Contraprestação 1 5% 

11 sim Energia e 
Inovação 

Eficiência 
Energética 

Miniusinas de 
Energia Solar 

Lote 3 Estado Piauí 25            
40.957  

              
40.957  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Contraprestação 2 8% 

12 sim Energia e 
Inovação 

Eficiência 
Energética 

Miniusinas de 
Energia Solar 

Lote 4 Estado Piauí 25            
35.628  

              
44.007  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Contraprestação 1 6% 

13 sim Infraestrutura 
Social 

Equipamentos 
Esportivos 

Estádio 
Municipal 
Paulo 
Machado de 

Lote único Município São Paulo 35          
752.410  

            
209.970  

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Uso 

Internacional Outorga 4 196% 
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Carvalho - 
Pacaembu 

14 sim Energia e 
Inovação 

Iluminação 
Pública 

Iluminação 
Pública 

Lote único Município Petrolina 20            
95.344  

              
90.000  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Nacional Contraprestação 8 68% 

15 sim Energia e 
Inovação 

Iluminação 
Pública 

Iluminação 
Pública 

Lote único Município Porto Alegre 20          
403.095  

                        
-    

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Contraprestação 8 46% 

16 sim Energia e 
Inovação 

Iluminação 
Pública 

Iluminação 
Pública 

Lote único Município Teresina 20              
1.809  

            
264.096  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Nacional Contraprestação 7 46% 

17 sim Energia e 
Inovação 

Iluminação 
Pública 

Iluminação 
Pública 

Lote único Município Vila Velha 20          
120.240  

            
112.000  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Contraprestação 11 62% 

18 sim Transportes Metrô Linha 8 
Diamante e 
Linha 9 
Esmeralda 

Lote único Estado São Paulo 30      
3.356.000  

        
3.356.000  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Patrocinada 

Internacional Outorga 4 223% 

19 sim Transportes Metrô Linha 8 e 9 
Diamante 

Lote único Estado São Paulo 30      
3.356.000  

-           
320.544  

Maior Valor Concorrência Concessão 
Patrocinada 

Internacional Outorga 4 203% 

20 sim Infraestrutura 
Social 

Zoológico Espaço Mata 
Atlântica - 
Zoológico de 
São Paulo 

Lote único Estado São Paulo 30          
417.565  

            
417.565  

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Uso 

Internacional Outorga 2 132% 

21 sim Infraestrutura 
Social 

Parques 
Naturais e 
Unidades de 
Conservação 

Floresta 
Nacional de 
Canela 

Lote único União União 30            
15.105  

                 
9.061  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Comum 

Internacional Outorga 1 0% 

22 sim Infraestrutura 
Social 

Parques 
Naturais e 
Unidades de 
Conservação 

Floresta 
Nacional de 
São Francisco 
de Paula 

Lote único União União 30              
8.580  

                 
4.239  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Comum 

Internacional Outorga 2 0% 

23 sim Infraestrutura 
Social 

Praças e 
Parques 
Urbanos 

Parque 
Estadual 
Alberto 
Löfgren e 
Parque 
Estadual da 
Cantareira 

Lote único Estado São Paulo 30            
56.789  

              
56.789  

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Uso 

Internacional Outorga 1 4% 

24 sim Infraestrutura 
Social 

Parques 
Naturais e 
Unidades de 
Conservação 

Parque 
Estadual 
Caminhos do 
Mar 

Lote único Estado São Paulo 30            
19.790  

              
19.790  

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Uso 

Internacional Outorga 2 216% 

25 sim Infraestrutura 
Social 

Parques 
Naturais e 
Unidades de 
Conservação 

Parque 
Estadual de 
Vila Velha 

Lote único Estado Paraná 30              
9.844  

                 
9.844  

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Uso 

Nacional Outorga 3 69% 

26 sim Infraestrutura 
Social 

Praças e 
Parques 
Urbanos 

Parque 
Maurício 
Sirotsky 

Lote único Município Porto Alegre 35          
281.054  

            
281.054  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Comum 

Internacional Outorga 1 0% 
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Sobrinho - 
Harmonia 

27 sim Infraestrutura 
Social 

Parques 
Naturais e 
Unidades de 
Conservação 

Parque 
Municipal de 
Lavras 

Lote único Município Salto 35            
94.122  

              
39.017  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Comum 

Internacional Outorga 2 842% 

28 sim Infraestrutura 
Social 

Zoológico Parque 
Zoobotânico 
de Teresina 

Lote único Estado Piauí 35            
68.192  

              
43.784  

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Uso 

Nacional Outorga 1 0% 

29 sim Transportes Rodovias Concessão 
para 
Exploração da 
Rodovia BR-
101, BR-116, 
BR-290 e BR-
386 RS-SC 

Lote único União União 30                      
-    

        
7.898.770  

Menor Preço Leilão Concessão 
Comum 

Internacional Tarifa 5 41% 

30 sim Transportes Rodovias Rodovia 
Transcerrados 

Lote único Estado Piauí 30          
650.050  

            
808.921  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Patrocinada 

Internacional Contraprestação 1 2% 

31 sim Transportes Rodovias Sistema Viário 
BA-052 - 
Estrada do 
Feijão 

Lote único Estado Bahia 20      
1.627.939  

            
560.000  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Patrocinada 

Internacional Contraprestação 1 91% 

32 não Transportes Aeroportos Aeroporto 
Regional da 
Zona da Mata 
(Minas Gerais) 

Lote único Estado Minas 
Gerais 

30          
226.796  

                        
-    

Menor Preço Concorrência Concessão 
Patrocinada 

Internacional Contraprestação 2 32% 

33 não Transportes Aeroportos Novo 
Aeroporto de 
Ilhéus (Bahia) 

Lote único Estado Bahia 30          
774.496  

            
220.000  

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Uso 

Nacional Outorga 1 101% 

34 não Transportes BRT BRT Lote único Município Sorocaba 20      
2.750.420  

            
553.395  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Comum 

Internacional Tarifa 1 0% 

35 não Infraestrutura 
Social 

Equipamentos 
Esportivos 

Arena de 
Pernambuco - 
Primeira 
Concessão 
(Pernambuco) 

Lote único Estado Pernambuco 33          
379.263  

            
479.000  

Técnica e 
Preço 

Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Contraprestação 2 2% 

36 não Infraestrutura 
Social 

Equipamentos 
Esportivos 

Arena Fonte 
Nova 

Lote único Estado Bahia 35      
1.585.141  

            
591.711  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Contraprestação 1 0% 

37 não Infraestrutura 
Social 

Equipamentos 
Esportivos 

Centro 
Esportivo de 
Brasília 

Lote único Distrito 
Federal 

Distrito 
Federal 

35                      
-    

            
277.238  

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Uso 

Nacional Outorga 1 1% 

38 não Infraestrutura 
Social 

Equipamentos 
Esportivos 

Estádio 
Castelão 

Lote único Estado Ceará 8          
518.606  

            
323.600  

Técnica e 
Preço 

Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Contraprestação 4 54% 

39 não Energia e 
Inovação 

Iluminação 
Pública 

Iluminação 
Pública - 

Lote único Município São Paulo 21,41      
6.936.840  

        
2.069.778  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Contraprestação 2 7% 
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Primeira 
Concessão 

40 não Energia e 
Inovação 

Iluminação 
Pública 

Iluminação 
Pública - 
Cuiabá 

Lote único Município Cuiabá 30          
748.489  

            
270.569  

Técnica e 
Preço 

Concorrência Concessão 
Administrativa 

Nacional Contraprestação 2 0% 

41 não Energia e 
Inovação 

Iluminação 
Pública 

Iluminação 
Pública 
(Uberaba) 

Lote único Município Uberaba 30          
336.331  

            
186.382  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Contraprestação 6 42% 

42 não Energia e 
Inovação 

Iluminação 
Pública 

Iluminação 
Pública 
(Uberlândia) 

Lote único Município Uberlândia 20          
251.363  

                        
-    

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Contraprestação 11 61% 

43 não Energia e 
Inovação 

Iluminação 
Pública 

Infraestrutura 
da Rede de 
Iluminação 
Pública (Feira 
de Santana) 

Lote único Município Feira de 
Santana 

13          
122.855  

              
81.000  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Contraprestação 28 56% 

44 não Saneamento Resíduos 
Sólidos 

Limpeza 
Urbana e 
Manejo de 
Resíduos 
Sólidos (Salto) 

Lote único Município Salto 30          
115.457  

            
128.003  

Técnica e 
Preço 

Concorrência Concessão 
Administrativa 

Nacional Contraprestação 2 5% 

45 não Transportes Metrô Metrô de São 
Paulo - Linha 
6 Laranja 
(Estado de 
São Paulo) 

Lote único Estado São Paulo 25    
15.169.684  

        
8.000.000  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Patrocinada 

Internacional Contraprestação 1 0% 

46 não Transportes Metrô Metrô de São 
Paulo - Linha 
18 Bronze 
(Estado de 
São Paulo) 

Lote único Estado São Paulo 25      
7.897.956  

        
3.011.000  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Patrocinada 

Internacional Contraprestação 1 5% 

47 não Transportes Metrô Sistema 
Metroviário de 
Salvador e 
Lauro de 
Freitas (Bahia) 

Lote único Estado Bahia 30      
6.858.814  

        
3.500.000  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Patrocinada 

Nacional Contraprestação 1 5% 

48 não Infraestrutura 
Social 

Ativos 
Culturais e de 
Lazer 

Parque de 
Exposições 
Francisco Feio 
Ribeiro 
(Maringá) 

Lote único Município Maringá 30            
10.000  

              
10.000  

Técnica e 
Preço 

Concorrência Concessão 
de Direito 
Real de Uso 

Nacional Outorga 1 0% 

49 não Transportes Rodovias Concessão 
para 
Exploração da 
Rodovia BR-
050 GO-MG 
(União) 

Lote único União União 30    
10.142.972  

        
3.000.000  

Menor Preço Leilão Concessão 
Comum 

Nacional Tarifa 8 42% 
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50 não Transportes Rodovias Concessão 
para 
Exploração da 
Rodovia BR-
163 MS - 
Primeira 
Concessão 
(União) 

Lote único União União 30    
18.838.734  

        
1.870.000  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Comum 

Nacional Tarifa 6 15% 

51 não Transportes Rodovias Corredor da 
PR-323, PRC-
487 e PRC-
272 (Paraná) 

Lote único Estado Paraná 30      
7.886.572  

        
3.600.000  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Patrocinada 

Nacional Tarifa 1 7% 

52 não Transportes Rodovias Rodovia BR-
153 TO-GO - 
Primeira 
Concessão 
(União) 

Lote único União União 30    
14.734.139  

        
8.460.000  

Menor Preço Leilão Concessão 
Comum 

Nacional Tarifa 3 46% 

53 não Transportes Rodovias Rodovia dos 
Tamoios 
(Estado de 
São Paulo) 

Lote único Estado São Paulo 30      
3.906.335  

        
3.906.335  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Patrocinada 

Internacional Contraprestação 5 100% 

54 não Transportes Rodovias Sistema Viário 
do Oeste-
Ponte 
Salvador-Ilha 
de Itaparica 
(Bahia) 

Lote único Estado Bahia 35      
7.653.104  

        
5.340.000  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Patrocinada 

Nacional Contraprestação 1 0% 

55 não Saneamento Esgoto Saneamento 
Básico 
CORSAN (Rio 
Grande do 
Sul) 

Lote único Estado Rio Grande 
do Sul 

35      
6.928.255  

        
1.856.000  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Tarifa 4 27% 

56 não Saneamento Esgoto Abastecimento 
de Água 
Potável e 
Esgotamento 
Sanitário 
(Sumaré) 

Lote único Município Sumaré 30          
317.396  

            
345.365  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Comum 

Nacional Outorga 2 14% 

57 não Saneamento Esgoto Esgotamento 
Sanitário do 
Município de 
Serra (Espírito 
Santo) 

Lote único Estado Espirito 
Santo 

30      
1.250.921  

            
409.018  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Tarifa 4 2% 

58 não Saneamento Esgoto Saneamento 
Básico 
CORSAN (Rio 
Grande do 
Sul) 

Lote único Estado Rio Grande 
do Sul 

30      
6.928.255  

        
1.856.000  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Tarifa 4 27% 
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59 não Infraestrutura 
Social 

Centro 
Comercial 

Circuito das 
Compras 
(Município de 
São Paulo) 

Lote único Município São Paulo 35      
1.500.000  

              
30.000  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Comum 

Nacional Outorga 4 153% 

60 sim Infraestrutura 
Social 

Ativos 
Culturais e de 
Lazer 

Vale do 
Anhangabaú 

Lote único Município São Paulo 10            
55.461  

                 
6.543  

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Uso 

Nacional Outorga 3 6742% 

61 sim Infraestrutura 
Social 

Ativos 
Culturais e de 
Lazer 

Baixo de 
Viadutos 
(Antartica) 

Lote único Município São Paulo 10            
11.864  

                 
5.000  

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Uso 

Nacional Outorga 1 33% 

62 sim Infraestrutura 
Social 

Ativos 
Culturais e de 
Lazer 

Baixo de 
Viadutos 
(Lapa) 

Lote único Município São Paulo 10            
10.355  

                 
7.000  

Maior Lance Concorrência Concessão 
de Uso 

Nacional Outorga 2 901% 

63 sim Infraestrutura 
Social 

Outros 
Prédios e 
Espaços 
Públicos 

Cemitérios 
Públicos 

Lote 1 Município São Paulo 25                      
-    

            
142.000  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Comum 

Internacional Outorga 4 34% 

64 sim Infraestrutura 
Social 

Outros 
Prédios e 
Espaços 
Públicos 

Cemitérios 
Públicos 

Lote 2 Município São Paulo 25                      
-    

              
86.000  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Comum 

Internacional Outorga 3 18% 

65 sim Infraestrutura 
Social 

Outros 
Prédios e 
Espaços 
Públicos 

Cemitérios 
Públicos 

Lote 4 Município São Paulo 25                      
-    

            
107.000  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Comum 

Internacional Outorga 4 27% 

66 sim Infraestrutura 
Social 

Centro 
Comercial 

Mercado 
Paulistano e 
Kinjo 

Lote único Município São Paulo 25          
371.820  

              
83.150  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Comum 

Nacional Outorga 3 266% 

67 sim Infraestrutura 
Social 

Ativos 
Culturais e de 
Lazer 

Parques (1º 
Lote) 

Lote único Município São Paulo 35      
1.338.104  

            
166.875  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Comum 

Internacional Outorga 2 3257% 

68 sim Transportes Teminais 
Urbanos 

Terminais 
Urbanos 
(Bloco 
Noroeste) 

Lote 1 Município São Paulo 30                      
-    

        
1.789.200  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Contraprestação 2 16% 

69 sim Transportes Teminais 
Urbanos 

Terminais 
Urbanos 
(Bloco Sul) 

Lote 2 Município São Paulo 30                      
-    

        
2.210.440  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Contraprestação 2 23% 

70 sim Infraestrutura 
Social 

Educação e 
Esportes 

CEUs 1º Lote Lote único Município São Paulo 25      
1.495.479  

                        
-    

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Nacional Contraprestação 1 0% 

71 sim Infraestrutura 
Social 

Centro 
Comercial 

Mercado 
Santo Amaro 

Lote único Município São Paulo 25            
79.937  

              
21.342  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Comum 

Nacional Outorga 2 394% 

72 sim Saneamento Esgoto Esgotamento 
Sanitário - 
Municípios 
(Mato Grosso 
do Sul) 

Lote único Estado Mato 
Grosso do 
Sul 

30      
1.026.350  

        
1.026.350  

Menor Preço Concorrência Concessão 
Administrativa 

Internacional Tarifa 4 38% 
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73 sim Saneamento Esgoto Esgotamento 
Sanitário na 
Região 
Metropolitana 
de Maceió 

Bloco A Estado Alagoas 35                      
-    

        
2.600.000  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Comum 

Internacional Outorga 7 13180% 

74 sim Saneamento Esgoto Unidade 
Regional de 
Saneamento 
do Agreste do 
Sertão, 
integrando por 
34 Cidades 

Bloco B Estado Alagoas 35                      
-    

        
2.900.000  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Comum 

Internacional Outorga 3 38% 

75 sim Saneamento Esgoto Unidade 
Regional de 
Saneamento 
da Zona da 
Mata e Litoral 
Norte, 
composta por 
27 Cidades 

Bloco C Estado Alagoas 35                      
-    

        
2.900.000  

Maior Lance Concorrência Concessão 
Comum 

Internacional Outorga 3 1% 

 

 

 



 
 
 

66 

 

8. APÊNDICE B – Tratamento amostral 

8.1. Âmbito dos modelos jurídicos 
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8.2. Âmbito dos supersegmentos de mercado 
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APÊNDICE C – Análise dos ágios sob aspecto dos tipos de proposta 

Outorga  Contraprestação  Tarifa 

Com Roadshow Sem Roadshow  Com Roadshow Sem Roadshow  Com Roadshow Sem Roadshow 

Observação Ágio/Deságio Observação Ágio/Deságio  Observação Ágio/Deságio Observação Ágio/Deságio  Observação Ágio/Deságio Observação Ágio/Deságio 

8 0% 48 0%  31 0% 36 0%  72 38% 34 0% 
26 0% 37 1%  15 2% 40 0%  29 41% 57 2% 

7 0% 56 14%  30 5% 54 0%    51 7% 
22 0% 33 101%  12 6% 45 0%    50 15% 
21 0% 59 153%  10 8% 35 2%    55 27% 

28 0%    70 9% 47 5%    58 27% 
75 1%    17 16% 46 5%    49 42% 
23 4%    14 23% 44 5%    52 46% 

5 17%    9 46% 39 7%      
64 18%    68 46% 32 32%      
65 27%    69 62% 41 42%      
61 33%    11 68% 38 54%      
63 34%    16 91% 43 56%      
74 38%      42 61%      
25 69%      53 100%      
20 132%             
6 140%             
13 196%             
19 203%             
24 216%             
18 223%             
66 266%             
3 285%             
71 394%             
1 400%             
2 427%             
4 554%             
27 842%             
62 901%             
67 3257%             
60 6742%             
73 13180%             
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9. APÊNDICE E – Resultados dos modelos de regressão linear 

9.1. Regressão linear no âmbito dos modelos jurídicos 

9.1.1. Concessão Administrativa 
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9.1.2. Concessão Comum 
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9.1.3. Concessão de Uso 
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9.1.4. Concessão Patrocinada 
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9.2. Regressão Linear no âmbito dos supersegmentos de mercado 

9.2.1. Energia e Inovação 
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9.2.2. Infraestrutura Social 
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9.2.3. Transportes 
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9.2.4. Saneamento 
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