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RESUMO 

A administração pública brasileira enfrenta um grave momento em sua história, apresentando 

vários escândalos relacionados à corrupção. Contudo, isso não é algo exclusivo dos dias 

atuais. A história da administração pública brasileira é dividida em três fases: 

Patrimonialismo, Burocracia e Gerencial. A corrupção veio desde o período patrimonialista 

em que não se fazia distinção entre bem público e privado por parte do monarca. A burocracia 

surge com o objetivo de por fim a essa prática, mas acaba não se sustentando devido suas 

disfunções e dá lugar ao gerencialismo. Uma das práticas que o modelo gerencial preza é o 

planejamento estratégico, que faz com que uma empresa planeje seus objetivos e o rumo a se 

seguir para alcança-los, de forma eficiente. Dentro da administração pública, o planejamento 

estratégico tem o objetivo de manter o funcionamento, crescimento e desenvolvimento da 

máquina pública garantindo mais serviços a um baixo custo e com qualidade. Baseado nisso, 

o objetivo do estudo é verificar como ocorre o planejamento estratégico na Administração 

Pública brasileira, fazendo a análise da concessão administrativa da Arena Castelão. 

Concessão é uma das estratégias utilizadas pela Administração Pública para a 

descentralização das atividades. Ela é dividida em concessão de serviço público, de obra 

pública e de uso de bem público. Dentro da concessão de serviço público estão as parcerias 

público-privadas, divididas em concessão patrocinada e administrativa. A reforma da Arena 

Castelão é um exemplo de concessão administrativa no Estado do Ceará. Contudo ao se 

analisar os conceitos de cada concessão e o objeto do edital de licitação da reforma da arena 

Castelão, verifica-se que a mesma não se enquadra no modelo de concessão administrativa. 

Outro fator verificado é o fato desse modelo não ser o mais apropriado em virtude do alto 

investimento necessário por parte do governo para realizar a obra. Além disso, analisando as 

propostas financeiras das licitantes participantes, verifica-se que a licitante vencedora não 

apresentou, de fato, a proposta mais econômica o que mostra o quanto foi superficial o item 

atribuído pelo edital para a análise do preço. As concessões são, baseadas em seus conceitos, 

ótimas estratégias de gestão da administração pública, contudo precisam ser usadas 

adequadamente. 

Palavras-chave: Administração Pública, Planejamento Estratégico, Concessão, Arena 

Castelão. 

  



 

  

ABSTRACT 

The Brazilian government faces a serious moment in its history, with several scandals related 

to corruption. However, this is not something unique to the present day. The history of 

Brazilian public administration is divided into three phases: Patrimonialism, Bureaucracy and 

Management. Corruption came from the patrimonial period in which no distinction was made 

between public good and private by the monarch. Bureaucracy appears with the aim of putting 

an end to this practice, but just not holding because their dysfunction and gives way to 

managerialism. One of the practices that the management model cherishes is strategic 

planning, which makes a business plan objectives and the direction to follow to reach them 

efficiently. Within the public administration, strategic planning aims to maintain the 

operation, growth and development of public administration providing more services at a low 

cost and quality. Based on this, the objective of the study is to see how is the strategic 

planning in the Brazilian Public Administration. One strategy is called concession is divided 

into public service concession, public works and public good use. Within the public service 

concession are public-private partnerships, divided into sponsored and administrative 

concession. The reform of the Arena Castelao is an example of administrative concession in 

the State of Ceará. However when analyzing the concepts of each concession and the bidding 

notice the object of the reform of the Castelao arena, it appears that it is not within the 

administrative concession model. Another factor found is that this model is not the most 

appropriate because of the high investment required by the government to carry out the work. 

In addition, analyzing the financial proposals of bidders participating, it appears that the 

winning bidder has not in fact the most economic proposal which shows how superficial was 

the item assigned by the tender for the price analysis. The awards are based on their concepts, 

optimal management strategies of government, but must be used properly. 

Keywords: Public Administration, Strategic Planning, Grant, Arena Castelao.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

Nos dias atuais, verifica-se um cenário de constantes discussões e debates sobre a 

administração pública brasileira. Em qualquer lugar do país ouvem-se reclamações em relação 

à qualidade dos serviços públicos no Brasil, como, por exemplo, a falta de segurança, 

educação, saúde e transporte de qualidade. 

As manifestações de junho de 2013 e no decorrer do ano de 2014, onde o povo foi 

às ruas reivindicar por melhorias, são exemplos da insatisfação das pessoas para com a gestão 

pública. Em 15 de março de 2015, segundo a Folha de São Paulo1, quase 1 milhão de pessoas, 

nos 26 Estados mais o Distrito Federal, foram às ruas protestar contra o governo, ou seja, 

protestos contra a forma como a coisa pública é gerida no Brasil. 

Atrelado a essa oferta de serviços públicos de baixa qualidade, há ainda o fato de 

que se paga muito imposto no Brasil. Tais fatos são fortes indícios da presença da corrupção 

na Administração pública brasileira. A Operação Lava-Jato, de acordo com a Folha de São 

Paulo, possui 50 investigados² em 6 partidos políticos e cita 8 das 10 maiores construtoras 

brasileiras³. 

Além disso, reportagens de jornais impressos e de TV, noticiam constantemente 

um considerável número de obras milionárias que, ou demoram mais que o planejado para 

ficarem prontas ou que já começam a apresentar sérios problemas pouco tempo depois de suas 

inaugurações. Todo esse dinheiro gasto sai do bolso do contribuinte brasileiro. E a pergunta 

que fica é: por que isso acontece? 

De acordo com Silva (20--), o Brasil já passou por diferentes formas de sistemas 

de condução dos negócios públicos, como os sistemas patrimonialista e o burocrático. Hoje, 

na visão do autor, o país vive num modelo de sistema gerencialista, ou seja, o modelo 

utilizado para governar o país é similar ao que se utiliza para dirigir uma empresa. 

Uma das características presentes no modelo gerencialista é o planejamento 

estratégico. De acordo com Kotler (1994 apud PALUDO, 2013) o “planejamento estratégico 

é uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela 

organização, visando maior grau de interação com o ambiente”. 

                                                           
1 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1603286-protestos-contra-o-governo-reune-quase-1-milhao-pelo-

pais.shtml 
2 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1599447-teori-divulga-lista-com-54-investigados-da-lava-

jato.shtml 
3 http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2014/11/117738-muro-alto.shtml 
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Baseado nesse contexto de que a administração pública precisa ofertar serviços de 

qualidade a partir dos impostos recolhidos, o presente trabalho tem como objetivo analisar 

como se dá o planejamento estratégico na Administração pública brasileira, fazendo a análise 

de uma das estratégias da Administração Pública, as concessões, tendo como objeto de estudo 

a concessão administrativa da Arena Castelão.  

Desta forma, será feita uma análise da importância do planejamento estratégico 

para a Administração pública, bem como das estratégias adotadas pelo governo brasileiro para 

gerenciar o país. De acordo com Silva (20--), é sempre importante se verificar o planejamento 

estratégico, mesmo ele sendo considerado uma das principais ferramentas gerenciais para uma 

organização privada ou pública, pois necessita de revisões periódicas. 

Vale salientar que, nesta monografia, não será realizada uma análise profunda de 

todas as possíveis estratégias que podem ser adotadas pelo governo, mas que, inicialmente, 

será feita uma análise de um modo geral, para que, posteriormente, seja analisado um assunto 

específico, ou seja, o modo como ocorrem os processos de concessões dos bens públicos. 

As concessões são uma das estratégias que a Administração Pública usa para 

gerenciar o país. De acordo com Pedreira (2006, p.62) concessão de serviço público: 

 “é modalidade de contrato administrativo, mediante a qual a Administração 

transfere a terceiros a realização de determinado serviço público, para que o execute 

em seu próprio nome, assumindo os riscos do negócio, remunerando-o por meio de 

tarifa cobrada ao usuário.” 

 

Desse modo, será analisado o conceito de concessões, suas vantagens e 

desvantagens, com o intuído de se verificar se essa realmente é uma estratégia adequada. 

O presente estudo é composto, inicialmente, por uma parte introdutória, em que 

são apresentados a problemática e o objetivo do estudo, seguido do referencial teórico, 

dividido em 3 capítulos: Administração Pública Brasileira, Planejamento Estratégico e 

Concessões.  

Na sequência, será realizada uma análise crítica às concessões, tendo como objeto 

de estudo a Concessão Administrativa da Arena Castelão. Em seguida, serão apresentados os 

resultados encontrados com a pesquisa, para que em seguida seja feita a conclusão. 
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2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

A organização político-administrativa do Brasil, segundo Van der Ley (2012), é 

formada por: a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, em que todos são 

autônomos, de acordo com o artigo 18 da Constituição Federal de 1988, em que os poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário servem para sua garantia e manutenção.  

Ainda de acordo com o autor, é importante destacar que os poderes Legislativo e 

Judiciário também executam a função administrativa além de suas atividades comuns, que são 

a confecção de leis e o “julgamento de conflitos de interesses entre indivíduos, entre estes e as 

pessoas jurídicas ou entre aqueles, estas e o Estado”, respectivamente (Van der Ley, 2012, 

p.73)  

Van der Ley (2012) destaca que a Carta Magna deu um tratamento especial à 

Administração Pública, atribuindo a ela princípios que constam em um capítulo inteiro: 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...] (VAN DER 

LEY, 2012, p. 74). 

 

De acordo com Kanaane et al. (2010), “administração pública direta é toda 

atividade realizada pelo Poder Executivo, pelo chefe do Executivo e seus auxiliares nas três 

tarefas”, já a administração pública indireta é representada pelas entidades que possuem 

personalidade jurídica própria, realizando atividades do governo de maneira descentralizada, 

como por exemplo, as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia 

mista. 

Os princípios constitucionais, citados por Van der Ley (2012), são definidos a 

seguir: 

 Princípio da legalidade: limita a atuação do administrador àquilo que está 

previsto em lei, ou seja, sua atuação se estende até onde a lei o autoriza, já o 

particular pode fazer tudo aquilo que não é proibido por lei. 

 Princípio da impessoalidade: a administração tem por função pautar seus atos 

visando sempre o interesse público, sem cometer discriminação nem 

favorecimento de pessoas. 

 Princípio da moralidade: os agentes devem conduzir os negócios públicos 

baseados nos valores éticos, mesmo, e principalmente, se não houver 

regulamentação. 
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 Princípio da publicidade: garante que o público tenha conhecimento dos atos 

da administração (exceto os sigilosos previstos em lei), o que permite a 

sociedade exercer certo controle e fiscalização desses atos. 

 Princípio da eficiência: introduzido por emenda constitucional, gerou 

mudanças nas atitudes dos administradores políticos, tornando-os mais 

diligentes e cobrados pela sociedade, onde a agilidade na prestação dos 

serviços deverá sempre estar pautada nos ditames legais. 

 

2.1 Evolução da Administração Pública Brasileira 

 

A evolução da administração pública brasileira, de acordo com Paupério (1953 

apud MENDONÇA, 2008), sempre esteve ligada a um momento de crise institucional em 

todas as etapas que enfrentou. Mesmo com certo atraso, segundo a autora, a administração 

pública brasileira seguiu a mesma trajetória da administração pública no contexto 

internacional. 

Mendonça (2008) complementa argumentando que o Estado brasileiro foi 

formado do exterior através da colonização, e, por este motivo, é considerado um Estado 

derivado, tendo formação evolutiva, o que explica a razão de grande parte das instituições 

terem origem de instituições ibéricas. 

Van der Ley (2012) relata que, inicialmente, no período do Brasil-Colônia, a 

administração pública era do tipo patrimonialista, pelo fato de estar sob o controle do 

monarca, o qual não observava as leis e tratava a administração pública como se fosse parte 

do seu próprio patrimônio. 

Em face disto, Paludo (2013) aponta que a corrupção e o nepotismo eram traços 

marcantes do modelo patrimonialista. O autor complementa que o foco das ações do Estado 

monarca não era o atendimento das necessidades sociais e tampouco o desenvolvimento da 

nação. Os recursos oriundos do Estado eram destinados a um pequeno grupo encabeçado pelo 

soberano e não ao povo. 

Com o crescimento do capitalismo e da industrialização, o modelo patrimonialista 

entrou em crise e foi enfraquecido. No Brasil, de acordo com Paludo (2013), esse modelo se 

estendeu até 1930.  

Com o objetivo de combater a corrupção e o nepotismo do modelo 

patrimonialista, surge a Burocracia. Segundo Paludo (2013), o modelo burocrático era 
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caracterizado pela profissionalização, meritocracia, ideia de carreira, hierarquia funcional, 

impessoalidade e formalismo, tendo seu foco nos controles a priori dos processos.  

Embora no contexto global, o modelo burocrático já era utilizado desde a segunda 

metade do século XIX. No Brasil ele surgiu a partir de 1930, num contexto de aceleração da 

indústria brasileira, de acordo com Paludo (2013). O autor destaca que o início se deu na 

reforma do estado com a era Vargas, em que o Estado sofreu um processo de racionalização. 

A criação do DASP (Departamento Administrativo do Setor Público), em 1936, 

foi um fator determinante da instalação do novo modelo da Administração Pública no Brasil e 

tinha como objetivo centralizar e reorganizar a mesma, definindo uma política para a gestão 

de pessoal e racionalizando métodos, procedimentos e processos administrativos. 

Contudo, o modelo burocrático passou a se tornar rígido demais e, por ter seu foco 

exclusivo no controle dos processos, deixou de se preocupar em servir a sociedade, passando 

a ser visto pelas suas disfunções (lenta, cara, ineficiente e incapaz de atender às demandas dos 

cidadãos) (PALUDO, 2013). 

A mudança desse paradigma se iniciou, no Brasil, com o Estado 

Desenvolvimentista no governo de Juscelino Kubitschek e na Ditadura Militar com o 

Decreto-Lei nº 200/67, que distinguiu Administração Pública Direta da Indireta, dando mais 

flexibilidade a administração e descentralizando os serviços (PALUDO, 2013). 

Com o desenvolvimento tecnológico, a globalização da economia mundial e a 

expansão econômica e social do estado, atrelada a crise do petróleo na década de 70, de 

acordo com Paludo (2013), o modelo burocrático perdeu de vez sua força. 

Por conta desse novo episódio na história da administração brasileira, o modelo 

burocrático, com sua estrutura, não permitia mais o aumento da produtividade, da eficiência e 

tecnologia, dando lugar à chamada Administração Pública Gerencial, na qual o objetivo era 

resgatar o interesse público primário, sem prejudicar os interesses da Administração Pública 

(VAN DER LEY, 2012). Sendo assim, Cerqueira (2004 apud VAN DER LEY, 2012), relata que 

o modelo gerencial consiste em buscar o que há de melhor na burocracia, que é a 

impessoalidade e o funcionalismo e o que de melhor existe na iniciativa privada, dando maior 

ênfase aos resultados, com controle a posteriori. 

Desse modo surge o Estado Neoliberal, de acordo com Van der Ley (2012), 

apoiando-se na Administração Pública Gerencial, em que há menor interferência nas 

atividades econômicas do estado, dando respaldo aos processos de privatizações. Por sua vez, 

ainda na visão da autora, isso faz com que as receitas e as despesas fiquem enxutas gerando 

melhor desempenho de suas funções, permitindo ainda um maior crescimento do país 
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exigindo um comportamento ético e legal dos administradores para que não haja sanções 

civis, penais e administrativas. 

O fato marcante para o início do modelo gerencial no Brasil foi o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado, em 1995, dividindo o estado em quatro setores: Núcleo 

Estratégico, que corresponde ao governo em sentido lato (Poder Judiciário, Poder Legislativo, 

Ministério Público, Presidente da República); Atividades Exclusivas, setor em que a prestação 

dos serviços só pode ser realizada pelo Estado; Serviços não Exclusivos, em que ocorre o 

processo de publicização, transferindo o serviço para o setor público não estatal; e Produção 

de Bens e Serviços para o Mercado, correspondente a área de atuação das empresas, onde 

ocorriam as privatizações (PALUDO, 2013). 

A linha do tempo a seguir mostra o exposto acima de forma visual. 

 
Figura 1: Linha do tempo da história da Administração Pública brasileira. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na Administração Pública Gerencial, segundo Paludo (2013), a estratégia é 

voltada para três aspectos: 

 Definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em 

sua unidade; 

 Garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, 

materiais e financeiros que lhe forem colocados a disposição para que possa 

atingir os objetivos contratados; 

 Controle ou cobrança a posteriori dos resultados. 

Esses objetivos, gestão de recursos e os controles, são determinados por meio do 

planejamento estratégico. 
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3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

De acordo com Oliveira (1998), há certa dificuldade em se definir um conceito 

para a função do planejamento nas empresas e para estabelecer sua real amplitude e 

abrangência. O autor, baseado nos estudos de Steiner (1969), aponta cinco dimensões do 

planejamento, as quais serão apresentadas a seguir: 

1. Referente ao assunto abordado, podendo ser sobre produção, pesquisa, novos 

produtos, finanças, marketing, instalações, recursos humanos, etc. 

2. Referente aos seus elementos, como por exemplo os propósitos, os objetivos, 

as estratégias, as políticas, os programas, os orçamentos, as normas e os 

procedimentos. 

3. Referente ao tempo, sendo de longo, médio ou curto prazo. 

4. Referente às unidades organizacionais, pode-se existir o planejamento 

corporativo, de subsidiárias, de grupos funcionais, de divisões, de 

departamentos, de produtos, etc. 

5. Referente às características, podem ser representadas por complexidade ou 

simplicidade, formal ou informal, confidencial ou público, econômico ou caro. 

Estes aspectos das dimensões, de acordo com Oliveira apud Steiner (1969-1998), 

“não são mutuamente exclusivos e nem apresentam linhas democráticas muito claras”. 

Contudo, as dimensões apresentadas permitem uma visualização da amplitude do tema 

planejamento.  

Ainda sob a visão de Oliveira (1998) o planejamento: 

Pode ser conceituado como um processo, considerando os aspectos abordados pelas 

dimensões anteriormente apresentadas, desenvolvido para o alcance de uma situação 

desejada de um modo mais eficiente e efetivo, com a melhor concentração de 

esforços e recursos pela empresa. (OLIVEIRA, 1998, p.33). 

 

De acordo com o autor, o propósito do planejamento pode ser definido da seguinte 

maneira: facilitar a tomada de decisões futuras por meio do desenvolvimento de processos, 

técnicas e atitudes administrativas que permitem uma avaliação mais viável das implicações 

que as decisões no presente irão ter. 

O planejamento estratégico, de acordo com Oliveira (1998), é um processo 

gerencial que dá possibilidade ao poder executivo de estabelecer o rumo a ser seguido pela 

empresa, com o objetivo de alcançar um nível de otimização na relação da empresa com o seu 

ambiente. 
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O autor ainda ressalta que normalmente a responsabilidade pela realização do 

planejamento estratégico é dos mais altos níveis da empresa, desde a formulação dos 

objetivos à seleção dos cursos de ação a serem seguidos para a execução do mesmo. Oliveira 

(1998) ainda destaca que nesse processo devem ser levadas em conta as condições externas e 

internas da empresa. 

Após as definições do que é a Administração Pública brasileira e do que é 

planejamento estratégico, será apresentado a seguir como o planejamento estratégico funciona 

na administração pública. 

 

3.1 Planejamento Estratégico na Administração Pública 

  

De acordo com Graham Jr e Hays (1994), os administradores precisam fazer 

escolhas que mantenham o funcionamento, crescimento e desenvolvimento das organizações, 

com o objetivo de se fazer mais a um menor custo aos clientes, contudo, com maior 

qualidade. No caso do administrador público, ainda segundo os autores, estas decisões estão 

sob constate fiscalização (ou pelo menos deveriam estar) das forças públicas, econômicas e 

sociais, exemplificadas como comissões legislativas, mudanças no imposto de renda e a 

mídia, respectivamente. 

Graham Jr e Hays (1994) ressaltam que os administradores públicos têm de ser 

administradores estratégicos, uma vez que a administração estratégica é considerada como um 

processo que garante que os recursos pertencentes a uma organização sejam adaptados ao seu 

ambiente, permitindo a realização das suas metas de maneira eficiente e com a utilização de 

cursos de ação apropriados que possuem um grau de risco aceitável. 

Nos serviços públicos, segundo Kanaane et al. (2010), a opção pela gestão 

estratégica se constituiu como mecanismo contemporâneo, dando contribuição para a 

ascensão das organizações públicas no que se refere ao seu posicionamento perante o mercado 

de produtos e serviços. 

Na visão de Kanaane et al. (2010), a gestão estratégica aparece no cenário atual 

como “fator compatível para a nova visão da gestão pública em função das expectativas do 

cidadão e/ou da sociedade na qual se insere”. Dessa forma, ainda segundo seu raciocínio, 

pode-se dizer que a gestão estratégica é a maneira pela qual a organização coloca em prática a 

estratégia disponível para se alcançar os objetivos, direcionando a organização para 

caracterizar sua visão de futuro. 
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3.2 Planejamento estratégico no Brasil. 

 

O planejamento estratégico, segundo Kanaane et al. (2010), tem sua origem no 

militarismo. É justificada tal origem pelas as constantes citações da Arte da Guerra, de Sun 

Tzu, no ambiente corporativo. A transição dos conceitos do livro para a realidade das 

empresas no setor privado e em seguida para o setor público foi realizada pelos acadêmicos de 

Harvard.  

“O planejamento estratégico emergiu para enfrentar a competitividade acirrada 

que foi deflagrada pela globalização” (KANAANE et al., 2010, p. 50). Afirma-se que o 

fenômeno globalização não só impactou as empresas como também os governos em geral. 

No Brasil, podem-se observar acontecimentos históricos que remetem a situação 

de planejamento estratégico, como por exemplo, o estabelecimento por Getúlio Vargas da 

indústria de base, de propriedade estatal, com o objetivo de manipular o mercado para o 

modelo de substituição das importações, bem como a formalização dos direitos sociais no rol 

das competências públicas, o aparelhamento do Estado com a burocracia werbiana, com o 

intuito de garantir os princípios republicanos. (Bresser-Pereira, 2008 apud KANAANE et al., 

2010). 

Cita-se também como exemplo o Programa de Metas de Juscelino Kubitschek, 

que resultou na ampliação do parque industrial a partir da abertura às corporações 

transnacionais e a criação de Brasília, como maior símbolo do Estado desenvolvimentista. 

“A crise internacional das ultimas décadas do século XX foi predominantemente 

uma crise do Estado: crise do Estado de bem-estar no Primeiro Mundo; crise fiscal e crise do 

modelo desenvolvimentista nos países em desenvolvimento” (Bresser-Pereira, 2008 apud 

KANAANE et al., 2010). 

Os principais fatores que levaram a crise, de acordo com Kanaane et al. (2010), 

foram a crescente ineficiência e os custos do aparelho do Estado. O setor público foi induzido 

a observar o modelo de gestão do setor privado e sua metodologia de superação de crises 

pelos formadores de opinião, que colocaram o Estado em xeque, fazendo-o observar e estudar 

a gestão e o planejamento estratégico. 
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3.3 A nova gestão pública 

 

O movimento da nova gestão pública foi iniciado por consultores, intelectuais e 

funcionários públicos ingleses, segundo Kanaane et al. (2010). As primeiras reformas 

administrativas ocorreram na Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Austrália, entre as décadas de 

80 e 90. Já nos Estados Unidos, foi o presidente Clinton quem promoveu a National 

Performance Review (Revisão do Desempenho Nacional), buscando inspiração no best-seller 

de Gaebler e Osborn chamado “Reinventando o governo”. Na América Latina, Brasil e Chile 

tiveram destaque pelas reformas gerais ou reformas da gestão pública, termo que no Brasil foi 

incorporado pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado brasileiro. 

A mudança na forma de gerir o Estado estaria na ênfase e no principal aspecto em 

que o modelo werbiano se preocupava, ou seja, os controles dos processos. No modelo 

gerencial, a preocupação principal é o desempenho e o resultado, o controle aconteceria em 

seguida sem que diminuísse a importância do mesmo em relação à importância da legalidade 

dos processos, de acordo com Kanaane et al. (2010). Isso significa dizer que primeiramente 

as metas, os indicadores de desempenho e os resultados são planejados e em seguida 

controlados ao longo de todo o processo. “A diferença é a ênfase no controle dos resultados, e 

não no controle dos processos como fins em si mesmos” (Bresser-Pereira, 2008 apud 

KANAANE et al., 2010). 

O movimento mundial da Nova Gestão Pública provocou profundas mudanças 

administrativas e também organizacionais, que implicaram em privatizações, 

contratos de gestão com o Segundo e o Terceiro Setor e na diminuição do aparelho 

do Estado. Conquistou os governados, os governantes, o Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional, que vislumbraram ali a saída para a crise fiscal dos países 

em desenvolvimento e tornaram-se fomentadores do modelo. (KANAANE et al., 

2010, p.52) 

 

3.4 Do planejamento orçamentário ao planejamento estratégico 

 

O planejamento público, no modelo werbiano, é feito a partir do orçamento, 

segundo Kanaane et al. (2010). No Brasil, os Ministérios e as Secretarias de Planejamento 

são responsáveis pela previsão, pela dotação (divisão dos recursos entre os órgãos e suas 

finalidades) e pelo controle da execução orçamentária.  

Em 4 de maio de 2000, de acordo com o organizador, a partir da influência da 

reforma da gestão pública e com o objetivo de tratar sobre a responsabilidade fiscal e punindo 

as infrações cometidas, foi criada a Lei Complementar nº 101. Contudo, a lei acabou 
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contribuindo para que os gestores públicos seguissem os princípios do planejamento e da 

gestão estratégica. 

Tal lei dá abrangência ao planejamento de curto, médio e de longo prazo, 

reiterando os vínculos constitucionais existentes entre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e a Execução Orçamentária. A lei, segundo 

Kanaane et al. (2010), da ênfase “a exigência do cumprimento de metas (artigos 8º a 10), que 

por seu turno dependem de planos e projetos detalhados; por fim, determina instrumentos de 

transparência, fiscalização e controle”. 

De acordo com o mesmo, a reforma gerencial tem como principal objetivo fazer 

com que os gestores públicos se concentrem em suas funções estratégicas, delegando para o 

setor privado ou para o terceiro setor os bens e serviços públicos, caso seja de interesse 

público. Dessa forma, os executivos do governo ficam livres para focar na gestão, no 

planejamento estratégico e nas funções típicas do Estado (realizadas pelas agências executivas 

ou reguladoras, segundo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado). 

Em 30 de dezembro de 2004, segundo Kanaane et al. (2010), foi aprovada a Lei 

nº 11.079, que regulamenta as parcerias público-privadas, o que deu permissão ao gestor 

público de firmar contratos de concessão de obras e serviços de infraestrutura com o setor 

privado. Dessa forma, o setor privado se transforma em um parceiro estratégico e investidor 

de recursos, com o setor público regulando seus planos de ação, projetos, processos e 

cobranças de tarifas. 

Segundo o artigo 4º da Lei Federal nº 11.079, algumas premissas são observadas 

na parceria público-privada tais como: 

a) “eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos 

da sociedade”; 

b) “respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes 

privados incumbidos da sua execução”; 

c) “indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do 

poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado”; 

d) “responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias”; 

e) “transparência dos procedimentos e das decisões”; 

f) “repartição objetiva de riscos entre as partes”; 

g) “sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de 

parceria” (KANAANE et al., 2010, p.54). 
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É essa estratégia desenvolvida pelo governo, a concessão, que o presente estudo 

visa analisar, buscando identificar os fatores positivos e se existem fatores negativos. 

 

4 CONCESSÃO 

 

Segundo Di Pietro (2011), a concessão é uma modalidade de contrato 

administrativo sujeito ao direito público que não possui uma definição uniforme entre os 

doutrinadores. De acordo com a autora, esses doutrinadores se dividem em 3 (três) grupos que 

seguem as seguintes linhas de raciocínio: 

1. os que seguem a doutrina italiana, que tem abrangência ampla do significado 

de concessão, atribuindo todo e qualquer tipo de ato (unilateral ou bilateral) 

pelo qual a administração outorga direitos ou poderes ao particular; 

2. os que possuem abrangência menos ampla, admitindo 3 (três) tipos de 

concessão: a de serviço público, a de obra pública e a de uso de bem público; 

3. os que consideram a concessão como apenas a delegação de poderes para a 

prestação de serviços públicos. 

O primeiro grupo não tem muita aceitação no direito brasileiro em virtude deste 

ter sofrido influência maior pelo direito francês. 

Autores como Mário Massagão e Manoel de Oliveira Franco Sobrinho defendem 

a linha de raciocínio do terceiro grupo. De acordo com Massagão (1933 apud Di Pietro, 2011) 

não há “um gênero concessão, dentro do qual apareçam espécies diversas, mas sim que a 

concessão é uma espécie, em cujas manifestações se verificam, sempre, a incumbência de um 

serviço público a uma pessoa de direito privado, que em seu nome os exerça”. 

Sobrinho (1981 apud Di Pietro, 2011), também adota esse conceito e diz que 

“toda concessão implica a transferência de poderes da Administração para o particular, com 

vistas à execução de serviço público”. Segundo Di Pietro (2011), o autor chama de cessão de 

uso o que outros autores conceituam como concessão de uso. 

O segundo grupo, que admite 3 (três) tipos distintos de concessão, é formado pela 

maioria dos doutrinadores brasileiros. É nesta linha de raciocínio que o presente estudo irá se 

basear. 

Na visão de Meireles (2006), concessão é “o ajuste pelo qual a Administração 

delega ao particular a execução remunerada de serviço ou de obra pública ou lhe cede o uso 

de um bem público, para que o explore por sua conta e risco, pelo prazo e nas condições 

regulamentares e contratuais”. Esta é a mesma definição usada por Di Pietro (2012), 
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adicionando o fato de que a concessão é um contrato administrativo, contrato este que, de 

acordo com Meireles (2006), é bilateral, remunerado, comutativo e intuitu personae. 

A partir dessas definições, fica claro a divisão das concessões em 3 (três) tipos: 

concessão de serviço público, concessão de obra pública e concessão de uso de bem público. 

 

4.1 Concessão de serviço público 

 

Esse tipo de concessão, de acordo com Di Pietro (2011), foi a primeira forma 

utilizada pelo poder público para transferir a execução de serviço público a terceiros. Foi 

criada, ainda segundo a autora, pelo surgimento da necessidade de se encontrar novas formas 

de gestão do serviço público, necessidade que se deu a partir do momento em que o Estado 

assumiu novos encargos no campo social e econômico.  

Segundo Di Pietro (2011), a concessão de serviço público é: 
 

O contrato administrativo pelo qual a Administração pública delega a outrem a 

execução de um serviço público, para que o execute em seu próprio nome, por sua 

conta e risco, assegurando-lhe a remuneração mediante tarifa paga pelo usuário ou 

outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço. (Di Pietro, 2011, 

p. 297) 

 

Meirelles (2006) dá a concessão de serviço público definição semelhante, 

adicionando o fato de que a administração pública fixa um valor que deverá ser pago pelo 

concessionário à concedente, como remuneração pelos serviços de fiscalização, supervisão e 

controle da execução do ajuste realizados pelo mesmo. 

 Mello (2008) destaca 2 (duas) observações para a definição das concessões de 

serviço público: a existência de um equilíbrio econômico-financeiro garantido 

contratualmente em que haja equivalência entre o conjunto de direitos do contratado e o 

conjunto de encargos do mesmo; e a indispensabilidade da remuneração do concessionário 

pela exploração do serviço concedido, pois sem isso não se caracterizaria uma concessão de 

serviço público. 

Complementando a definição, Di Pietro (2011) explica que existem clausulas na 

concessão que permitem à concedente alterar e rescindir unilateralmente o contrato, bem 

como fiscalizar a sua execução e de aplicar penalidades. Essas cláusulas são chamadas de 

clausulas exorbitantes, que “colocam a Administração em posição de supremacia sobre o 

contratado” (Di Pietro, 2011). 

Ainda de acordo com Di Pietro (2011), embora as concessões possuam natureza 

de contrato administrativo, elas apresentam algumas particularidades: 
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1. Só há concessão de serviço público quando relacionado a um serviço de 

titularidade do Estado, ou seja, certas atividades são definidas por lei como 

serviços públicos, tornando possível a execução de forma direta ou por meio de 

concessão ou permissão; 

2. A administração (concedente) apenas transfere a execução do serviço ao 

concessionário, ou seja, ela continua sendo a titular, permitindo-lhe agir de 

acordo com o interesse público e podendo alterar cláusulas ou rescindir o 

contrato se for de interesse público;  

3. A concessão só é realizada por meio de licitação, através da modalidade de 

concorrência; 

4. A tarifa cobrada pelo concessionário tem natureza de preço público e é fixada 

no contrato. Na constituição de 1967 o valor da tarifa era fixado garantindo 

justa remuneração do capital, melhoramento e expansão dos serviços além de 

assegurar o equilíbrio econômico-financeiro. Contudo, a constituição atual 

permite que outro critério seja adotado, como por exemplo, o de “preço 

político” que torna o preço das tarifas mais acessíveis aos usuários, 

compensando por outro meio o concessionário, ou seja, garantindo ao 

concessionário outras fontes de receitas alternativas, indicadas no edital da 

licitação, para compor o equilíbrio econômico-financeiro; 

5. O usuário tem direito à prestação do serviço. Caso seja negado, o mesmo pode 

exigir judicialmente o cumprimento. O serviço sendo essencial não pode ser 

suspenso, mesmo que o usuário não esteja em dias com o pagamento da tarifa. 

Caso isso ocorra, o concessionário deve usar das ações judiciais cabíveis para a 

cobrança das prestações devidas. A autora destaca o fato de não haver 

unanimidade nessa jurisprudência;  

6. Em caso de prejuízos causados a terceiros pelo concessionário em decorrência 

da execução do serviço público, a responsabilidade é objetiva. Caso haja 

insuficiência de bens da concessionária, responde, subsidiariamente, o poder 

concedente. Também pode haver responsabilidade solidária caso seja 

verificado a falta de fiscalização ou má escolha por parte da concedente; 

7. É chamada de encampação a rescisão unilateral da concessão antes do prazo 

estabelecido. É a retomada da execução do serviço pelo cedente, quando a 

concessão se revelar contrária ao interesse público. Caso comprovado 

prejuízos, o concessionário faz jus ao ressarcimento; 
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8. É chamada de caducidade a rescisão unilateral por inadimplemento contratual. 

“Não cabe indenização senão com relação à parcela não amortizada do capital, 

representada pelos equipamentos necessários à prestação do serviço e que 

reverterão ao concedente” (Di Pietro, 2011, p. 300); 

9. Quaisquer que sejam os casos de extinção de concessão (encampação, 

caducidade, rescisão, advento do termo contratual, extinção da empresa 

concessionária, falência, falecimento ou incapacidade do titular) que ocorram, 

é possível que haja a incorporação dos bens do concessionário, ao concedente, 

necessários ao serviço público; 

10. A concedente tem poder para decretar uma intervenção, de natureza 

investigatória, na empresa concessionária. Na intervenção, um interventor é 

nomeado para substituir temporariamente o gestor da concessionária para se 

que se apure irregularidades bem como as medidas cabíveis a serem aplicadas, 

inclusive sanções. O prazo para o interventor instaurar o procedimento 

administrativo é de 30 dias após decretada a intervenção, tendo que concluí-lo 

no prazo máximo de 180 dias. 

Mello (2008) faz uma observação importante sobre a opção de se utilizar a 

concessão de serviço. Segundo o autor, “para que possa ser objeto de concessão é necessário 

que sua prestação não haja sido reservada exclusivamente ao próprio poder público”. Ou seja, 

existem serviços que só podem ser executados exclusivamente pelo próprio poder público, 

como o Serviço Postal e o Correio Aéreo Nacional, de acordo com o autor. 

Tanto Di Pietro (2011) como Meirelles (2006) ressaltam a introdução das 

Parcerias Público-Privadas (PPP’s), por meio da Lei 11.079 de 30 de dezembro de 2004, 

como novas modalidades de concessão do serviço público. Segundo os autores, as PPP’s são 

divididas em duas categorias: concessão patrocinada e concessão administrativa. 

Meirelles (2006) explica que a concessão patrocinada se dá quando houver uma 

“contraprestação do Poder público adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários”. Contudo, Di 

Pietro (2011) lembra que essa diferença para a concessão de serviço público comum deixa de 

existir quando esta ultima prever, em contrato, subsídio pelo poder público à concessionária. 

Mesmo assim, a autora define a concessão patrocinada como: 

 
O contrato administrativo pelo qual a Administração Pública (ou o parceiro público) 

delega a outrem (o concessionário ou parceiro privado) a execução de um serviço 

público, precedida ou não de obra pública, para que o execute, em seu próprio nome, 

mediante tarifa paga pelo usuário, acrescida de contraprestação pecuniária paga pelo 

parceiro público ao parceiro privado. (Di Pietro, 2011, p. 310). 
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Já a concessão administrativa, diferente da patrocinada, se dá quando, de acordo 

com Meirelles (2006), “a remuneração do serviço é feita integralmente pela Administração, 

ainda que ele envolva execução de obra ou fornecimento de bens”.  

Di Pietro (2011) acrescenta a esse conceito o fato de a Administração Pública seja 

a usuária direta ou indireta do serviço. A autora ainda difere as duas modalidades pelo objeto 

principal: para a administrativa o objeto principal é a prestação de serviço, já para a 

patrocinada é a execução do serviço público. Ou seja, enquanto a patrocinada assume a gestão 

e a execução material do serviço público, a administrativa assumirá apenas a execução 

material de uma atividade prestada à Administração Pública. Neste ultimo caso, a 

Administração Pública é quem detém a gestão do serviço. 

 

4.2 Concessão de obra pública 

 

A concessão de obra pública tem definição parecida com a de serviço público, 

alterando-se, principalmente, o objeto da concessão. Enquanto na concessão de serviço 

público o objeto da concessão era o próprio serviço (que poderia ser precedido por uma obra 

pública), na concessão de obra pública o objeto é a execução da obra. 

Segundo Di Pietro (2011), autores como Mário Massagão, mencionado 

anteriormente no item 2.5, não aceitam o conceito de concessão de obra pública, pois na visão 

do mesmo a obra pública é um acessório de um contrato de concessão de serviço público. 

Para o autor, o objetivo da Administração é a prestação do serviço pela concessionária, mas 

tendo em vista a dependência da realização de uma obra pública, esta é transferida para o 

mesmo concessionário. 

Contudo, já se reconhece esse tipo de contrato. De acordo com Di Pietro (2011), a 

concessão de obra pública é:  

 
O contrato administrativo pelo qual o poder público transfere a outrem a execução 

de uma obra pública, para que a execute por sua conta e risco, mediante 

remuneração paga pelos beneficiários da obra ou obtida em decorrência da 

exploração dos serviços ou utilidades que a obra proporciona. (Di Pietro, 2011, 

p.330). 

 

Meirelles (2006) adota conceito semelhante. Segundo o autor, a concessão de obra 

pública “é o ajuste administrativo que tem por objeto a delegação a um particular da execução 

e exploração de uma obra pública ou de interesse público, para uso da coletividade, mediante 

remuneração ao concessionário, por tarifa”. A diferença dos dois conceitos está na 
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remuneração. Meirelles (2006) em seu conceito já deixa atrelado à concessão de obra pública 

a exploração da mesma, fazendo a cobrança de tarifas para a sua remuneração. Já Di Pietro 

(2011), em sua definição, apesenta dois tipos de remuneração: uma pela exploração da obra 

(assim como Meirelles) e a outra pela contribuição por melhoria. Segundo a autora, é 

secundária a prestação ou não de um serviço público após o termino da obra, justamente pelo 

fato de a remuneração poder se dar por contribuição de melhoria. É por esse aspecto que a 

existência da concessão de obra pública é aceita, discordando da teoria de Mário Massagão. 

Em qualquer um dos dois tipos de remuneração, de acordo com Di Pietro (2011), 

a Administração não é quem remunera a concessionária, mas sim os seus futuros usuários, 

através de uma contribuição de melhoria ou de tarifas fixadas no contrato. No primeiro tipo, a 

remuneração da obra é feita pelos que “experimentaram proveito em decorrência dela” (Di 

Pietro, 2011, p.331). No segundo tipo, o concessionário tem o direito de administrar o bem 

pelo tempo necessário para que haja a recuperação do capital investido bem como a obtenção 

de lucro. 

Tanto Meirelles como Di Pietro argumentam que essa é a principal vantagem 

desse tipo de contrato, pois dá possibilidade à Administração realizar obras e prestar serviços 

sem a necessidade de dispor de capital. Ambos também exemplificam que esse tipo de 

contrato é utilizado, principalmente, na construção de pontes, estradas e estacionamento, 

permitindo à concessionária realizar a cobrança de pedágio (no caso de pontes ou estradas) e 

tarifa (pela administração do estacionamento). 

 

4.3 Concessão de uso de bem público 

 

De acordo com Di Pietro (2011, p.698), concessão de uso é “o contrato 

administrativo pelo qual a Administração Pública faculta ao particular a utilização privativa 

de bem público, para que a exerça conforme a sua destinação”. 

Meirelles (2006) destaca o fato de que este tipo de concessão visa mais o interesse 

do concessionário do que o da coletividade, caracterizando-o como um “típico contrato de 

atribuição”. Contudo, segundo o autor, ele não pode se contrapor às exigências do serviço 

público, assim como todo contrato administrativo, permitindo a Administração alterá-lo 

unilateralmente ou reincidi-lo, o que o diferencia de locações civis ou comerciais. 

Ainda de acordo com Meirelles (2006), a concessão de uso também está sujeita ao 

procedimento licitatório e sua natureza, segundo Di Pietro (2011), é a de contrato de direito 

público, podendo ser oneroso ou não, comutativo e intuitu personae. 
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Di Pietro (2011) explica que a concessão de uso de bem público é utilizada em 

casos nos quais a utilização deste requer a execução de atividades de utilidade pública de 

maior vulto, sendo mais onerosas ao concessionário. Segundo a autora, o concessionário 

necessita de prazos prolongados no exercício da atividade pelo fato de assumir obrigações e 

encargos financeiros elevados perante terceiros. Esse prazo é estabelecido em contrato entre o 

concedente e o concessionário com o objetivo de “estabelecer o equilíbrio econômico do 

contrato e fixar as condições em que o uso se exercerá, entre as quais estão a finalidade, a 

remuneração, a fiscalização e as sanções” (Di Pietro, 2011, p.699). 

A partir do que foi exposto, será feita uma avaliação crítica, no capítulo seguinte, 

de exemplos de concessões no Estado do Ceará, com o intuito de levantar a discussão de se as 

concessões são sempre as melhores opções e se, diante das três modalidades de concessões 

apresentadas, a escolhida foi a mais viável para o Estado. 

 

5 ANÁLISE CRÍTICA DAS CONCESSÕES: ESTUDO DA CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA DA ARENA CASTELÃO. 

 

No presente estudo, foram apontadas 3 tipos de concessões: A concessão de 

serviço público (onde se incluem as PPPs na figura da concessão patrocinada e 

administrativa), a concessão de obra pública e a concessão de uso de bem público. 

Diante disso, este capítulo fará um breve histórico sobre o Estádio Arena Castelão 

e analisará o modelo de concessão adotado pelo Goverdo do Estado do Ceará no tocante à 

administração desta praça esportiva com o objetivo de verificar se: as concessões são sempre 

as melhores opções, no tocante à administração de um Bem Público, e se a opção pela 

concessão administrativa mostra-se a mais correta. 

 

5.1 Arena Castelão 

 

Sito à Avenida Alberto Craveiro, número 2901, em Fortaleza, Ceará, o Estádio 

Governador Plácido Aderaldo Castelo foi inaugurado no dia 11 de novembro de 1973, de 

acordo com o site oficial. O evento inaugural recebeu um público de 70 mil pessoas, em 

virtude de não possuir as arquibancadas que ficam localizadas atrás das traves, que só foram 

finalizadas em 1980. A área de 25 hectares, segundo o site, pertencia à Santa Casa de 

Misericórdia e foi adquirida pelo valor de 400 mil cruzeiros. 



26 
 

  

Quando Fortaleza foi escolhida para ser uma das cidades sede da copa do mundo 

da FIFA em 2014, foi necessária uma nova reforma no estádio para atender aos requisitos da 

FIFA. O estádio foi fechado oficialmente no dia 31 de março de 2011 e foi reinaugurado em 

16 de dezembro de 2012, o primeiro estádio a ser entregue para a copa do mundo de 2014, 

segundo o site Portal da Copa. A nova Arena Castelão possui espaço para 63.903 torcedores, 

possuindo uma área de 150 mil metros quadrados de área construída e uma esplanada de 55 

mil metros quadrados, de acordo com o site Portal da Copa.  

A seguir, para ilustrar as fases do estádio, estão fotos da primeira construção, em 

1973 à ultima reforma finalizada em 2012. 

 
Figura 2: Inauguração em 1973. 

Fonte: Fortaleza em fotos. 

 
Figura 3: Visita do Papa João Paulo II, em 1980. 

Fonte: Diário do Nordeste. 



27 
 

  

 

 
Figura 4: Jogo Brasil x Paraguai, em 2002, após a conquista do Penta. 

Fonte: O Povo. 

 
Figura 5: Nova Arena Castelão, 2014. 

Fonte: O Povo. 

5.2 Edital da Parceria Público-Privada (PPP - Concessão Administrativa). 

 

O Edital de Concorrência Pública Internacional Reformulado de número 

20090004 foi publicado em 28 de janeiro de 2010 e ficou disponível para consulta e aquisição 

até 16 de março de 2010. A Secretaria de Esportes do Ceará, representando o Governo do 

Estado do Ceará, com a interveniência do Departamento de Edificações e Rodovias, por meio 

da Comissão Central de Concorrências, foi a responsável pela publicação do Edital. 

Segundo consta no Edital, a concorrência em questão foi precedida por audiência 

pública de acordo com o artigo 39 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Além da 

audiência, também foi realizada uma consulta pública que teve seu início em 24 de julho de 



28 
 

  

2009 e seu encerramento em 24 de agosto de 2009. Tal consulta foi realizada conforme consta 

no artigo 10, inciso VI, da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

Também, de acordo com o Edital, tanto a concorrência como a outorga da 

concessão administrativa foram aprovadas pelo Conselho Gestor de Parcerias Público-

Privadas, conforme consta no artigo 14 da Lei Estadual nº 14.391, de 7 de julho de 2009. A 

aprovação ocorreu em reunião realizada no dia 28 de dezembro de 2009. 

 

5.2.1 Objetivo da PPP 

 

Conforme consta no Edital, o objetivo da PPP foi a reforma, adequação, 

ampliação, manutenção e operação do Estádio Castelão para que o mesmo pudesse receber 

jogos da Copa do Mundo de 2014, incluindo a construção do edifício central, uma edificação 

anexa a uma parcela do estádio para a alocação de instalações exigidas pela FIFA. 

Além disso, também ficou configurado como objetivo da PPP a construção, 

operação e manutenção do estacionamento e a construção e manutenção do edifício-sede da 

Secretaria de Esportes do Estado do Ceará. 

 

5.2.2 Tipos de licitação 

 

De acordo com o que consta no Edital, o critério de julgamento que foi utilizado 

foi a combinação de dois aspectos: o menor valor da contraprestação mensal cobrado pela 

empresa ou concessionária participante com a melhor proposta técnica. De forma sucinta, 

considera-se a licitação do tipo técnica e preço. 

A contraprestação mensal é o valor, segundo o Edital, da compensação financeira 

que a concessionária recebe pela prestação dos serviços. Esse valor é dividido em uma parcela 

fixa equivalente a 62% (sessenta e dois por cento) do seu valor total, não podendo ser 

reduzido por falhas, ao contrário da parcela variável equivalente a 38% (trinta e oito por 

cento) do seu valor total que pode sofrer redução por conta de falhas no procedimento. 

Juntamente com a chamada remuneração fixa (que não fez parte do objeto de disputa), a 

contraprestação mensal irá remunerar a licitante vencedora.  

Enquanto a contraprestação mensal é referente à prestação de serviços, a 

remuneração fixa é a remuneração em razão da execução das obras e da prestação de serviço. 

É o valor que visa suprir os investimentos que serão realizados para a execução da obra. 
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Cada licitante teve que realizar uma visita técnica de dois dias nos locais das 

obras. Um dia foi destinado à vistoria da cobertura e das estruturas e o outro destinado à 

vistoria das instalações do estádio. 

Além disso, cada licitante teve que entregar a proposta técnica, financeira e os 

documentos de habilitação (que comprovam a capacitação para a participação da licitação) no 

dia 17 de março de 2010 em sessão pública de recebimento. 

 

5.2.3 Condições de participação 

 

Estavam aptas a participar da concorrência pública, as empresas, nacionais ou 

internacionais, de forma isolada ou por meio de consórcios que comprovassem sua capacidade 

de executar o projeto por meio dos chamados documentos de habilitação, os quais deviam 

possuir natureza jurídica, econômico-financeira, regularidade fiscal e qualificação técnica. 

Conforme o edital, estavam impedidas de participar da concorrência, as empresas 

que tinham sido declaradas inidôneas, por ato do Poder Público, ou estivessem impedidas ou 

suspensas de licitar ou contratar com a Administração Pública do poder concedente ou 

qualquer de seus órgãos descentralizados. 

Da mesma forma, não puderam participar da concorrência empresas que não 

participaram da visita técnica e que não entregaram a garantia de proposta (valor referente a 

1% do valor estimado do contrato) até a data marcada para o recebimento das propostas e dos 

documentos de habilitação. 

 

5.2.4 Vigências e prazos 

 

Conforme o edital, o prazo de vigência do contrato de concessão administrativa 

seria de 96 (noventa e seis) meses ou 8 (oito) anos, cuja validade se daria a partir do momento 

da assinatura do contrato. A licitante vencedora teria até 30 dias para iniciar a execução do 

objeto proposto, tendo que finalizá-lo até o dia 31 de dezembro de 2012. 

Os prazos só sofreriam alterações devido à ocorrência de caso fortuito (situação 

extraordinária ou imprevisível decorrente de ato alheio à vontade das partes envolvidas), de 

força maior (resultante de situações independentes da vontade humana) ou por fatores 

condicionados à administração (modificações político-administrativas do poder concedente 

que diretamente afetassem de maneira insuportável as atividades compreendidas no contrato).  
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Outro caso de alteração de prazo seria se fosse comprovada a responsabilidade do 

poder concedente na paralisação, no impedimento ou na sustação do contrato. 

 

5.3 Propostas Financeiras 

 

Foram 4 (quatro) licitantes participantes da concorrência: 3 (três) em forma de 

consórcio e apenas 1 (uma) em caráter individual. São elas: o Consórcio Novo Castelão, o 

Consórcio Marquise – EIT – CVS, o Consórcio Arena Multiuso Castelão e a empresa 

Odebretch.  

 

5.3.1 Consórcio Novo Castelão 

 

O Consórcio Novo Castelão foi composto por 4 (quatro) empresas: a Carioca 

Christiani-Nielsen Engenharia S.A, a Somague Engenharia S.A, a Construtora Queiroz 

Galvão S.A e a Fujita Engenharia LTDA, tendo sua sede localizada na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Em sua proposta financeira, o Consórcio Novo Castelão propôs o valor da 

contraprestação mensal de R$1.737.034,78 (hum milhão setecentos e trinta e sete mil e trinta 

e quatro reais e setenta e oito centavos), divididos, com forme o edital, em uma parcela fixa 

equivalente a 62% do seu valor total e uma parcela variável correspondente aos 38% 

restantes. Esse valor, juntamente com o valor da remuneração fixa, remuneraria a 

integralidade do projeto. 

Em anexo a proposta financeira consta o plano de negócios elaborado pelo 

Consórcio Novo Castelão. Fazendo a análise do mesmo, encontrou-se no item de 

Demonstração de Resultados Projetados os valores respectivos ao total previsto com a 

contraprestação mensal e à remuneração fixa, apresentados na tabela 1 à seguir. 

Observa-se que a receita bruta operacional é formada pela soma da parcela fixa e 

variável da contraprestação mensal (R$134.272.787,00) com as três parcelas da remuneração 

fixa, que somadas totalizam R$486.940.600,00. Ou seja, o resultado de R$621.213.387,00 se 

refere ao total do contrato calculado pelo Consórcio Novo Castelão. 

Outro fator de grande relevância na análise do plano de negócios elaborado pela 

licitante é a projeção de desembolsos com investimentos para a realização da obra. O prazo 

estimado foi de 32 (trinta e dois) meses, contados a partir de maio de 2010. 
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Com a análise da tabela 2, apresentada à seguir, verifica-se que o valor total dos 

investimentos previstos, R$469.630.000,00, é inferior ao valor total da remuneração fixa 

apresentada pela licitante. Embora o valor da remuneração fixa não faça parte do objeto de 

disputa na licitação, é importante observar que o valor da remuneração pela execução das 

obras (remuneração fixa) está R$17.310.600,00 acima do valor previsto com investimento. 

O valor total do investimento previsto também pode ser analisado a partir da 

demonstração de resultado projetado no subitem 6.3, que se refere a outras despesas 

operacionais – contrato obras, que será apresentado na tabela 3. 

Verifica-se, na tabela 3, que o valor total do investimento previsto foi dividido em 

3 parcelas anuais de R$121.563.090,00 no primeiro ano, R$269.299.650,00 no segundo ano e 

R$78.767.260,00 no terceiro ano. 

A tabela 4, também apresentada na sequencia, mostra o fluxo de caixa projetado 

pelo Consócio Novo Castelão para os 8(oito) anos de contrato. 

Com a análise do mesmo, observa-se que a concessionária previu um resultado 

operacional negativo nos dois primeiros anos. Também é possível verificar que a licitante 

projetou um saldo final de caixa no valor de R$28.251.174,00 (vinte e oito milhões, duzentos 

e cinquenta e um mil, cento e setenta e quatro reais) ao final do terceiro ano de contrato. 

Outro fator importante na análise do fluxo de caixa é que a taxa interna de retorno 

(TIR) calculada dos acionistas foi de 16,5%. 
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Tabela 1 – Demonstração de Resultados Projetados (Receita) – Consórcio Novo Castelão. 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

184.247,8 250.298,1 82.445,4 20.844,4 20.844,4 20.844,4 20.844,4 20.844,4 621.213,4

2.261,6 5.600,2 10.769,6 12.923,5 12.923,5 12.923,5 12.923,5 12.923,5 83.249,1

1.386,2 3.432,4 6.600,7 7.920,9 7.920,9 7.920,9 7.920,9 7.920,9 51.023,7

180.600 241.265,5 65.075,1 - - - - - 486.940,6

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PROJETADOS (x1000)

PERÍODO

1.5 DEDUÇÕES POR SISTEMA DE MANUTENÇÃO 

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1.1 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL - PARCELA FIXA

1.2 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL - PARCELA VARIÁVEL

1.3 REMUNERAÇÃO FIXA

1.4 OUTRAS RECEITAS/COMPLEMENTARES

Fonte: Adaptado pelo autor. 

 
Tabela 2 – Projeção de Desembolso com Investimentos – Consórcio Novo Castelão. 

PROJEÇÃO DE DESEMBOLSO COM INVESTIMENTOS - CONSÓRCIO NOVO CASTELÃO

1 - Serviços Preliminares e Operação do Canteiro de Obras

2 - ETAPA 1: Secretaria e Estacionamento 1

3 - ETAPA 2: Estacionamento 2

4 - ETAPA 3: Prédio Central

5 - ETAPA 4: Estádio e Estacionamento 

Total AcumuladoFASES DA OBRA

45.595.000,00R$             

60.676.000,00R$             

29.399.000,00R$             

176.634.000,00R$           

157.326.000,00R$           

469.630.000,00R$           TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO  
Fonte: Adaptado pelo Autor. 

 
Tabela 3 – Demonstração de Resultados Projetados (Despesa) – Consórcio Novo Castelão. 

1 2 3 4/5/6/7/8 TOTAL

122.439,9 270.176,5 79.644,1 876,8 476.644,4

876,8 876,8 876,8 876,8 7.014,4

- - - - -

121.563,1 269299,7 78.767,3 - 469.630

PERÍODO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PROJETADOS (x1000)

6.3 OUTRAS DESP OPERA - CONTRATO OBRAS 

6. DESPESAS

6.1 GERAIS E ADMINISTRATIVAS

6.2 AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO

 
Fonte: Adaptado pelo autor
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Tabela 4 – Fluxo de caixa Projetado – Consórcio Novo Castelão. 

1 2 3 4/5/6/7/8 TOTAL

(16.276,3) (2.435,5) 7.600,8 5.356,4 15.671

34.901,7 (36.983,6) (7.859,1) 7.187,1 25.994,3

- - - - -

- - - - -

(11.890,6) - 1.846,5 (1.743,5) (18.761,7)

78.600 11.265,5 (89.865,5) - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

23.189,2 47.476,1 (70.665,2) - -

16.123,4 (1.662,5) (5.586,9) (96,1) 8.393,4

- - - - -

- - - - -

16.276,3 2.435,5 20.650,4 (5.356,4) 12.580,1

- - - - -

- - - - -

- - - - -

16.276,3 2.435,5 28.251,2 - 46.963

- - (7.600,8) (5.356,4) (34.382,9)

- - 28.251,2 - 28.251,2

1.1 LUCRO OPERACIONAL

1 OPERACIONAL

1.11 VARIAÇÃO EM OUTRAS CONTAS A PG.

1.10 VARIAÇÃO EM OBRIG. TRIBUT.

1.9 VARIAÇÃO EM FORNECEDORES

1.8 VARIAÇÃO EM DESP. PG. ANTECIP.

1.7 VARIAÇÃO EM OUTROS CREDITOS

1.6 VARIAÇÃO EM ESTOQUES

3.4 C.S INTEGRALIZADO NO ANO

3.5 DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

4 SALDO DO CAIXA (1+2+3)

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

5 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) DOS ACIONISTAS 16,50%

PERÍODO

2 INVESTIMENTOS

3 FINANCIAMENTOS

3.1 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

3.2 AMORTIZAÇÕES

3.3 FINANCIAMENTOS

1.5 VARIAÇÃO EM CONTAS A RECEBER

1.4 IMPOSTO DE RENDA E CONTRI. SOCIAL

1.3 DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

1.2 RESEULTADO NÃO OPERACIONAL

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
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5.3.2 Consórcio Marquise – EIT – CVS 

 

O consórcio é formado pela empresa Marquise, pela EIT – Empresa Industrial 

Técnica S/A e pela CVS Construtora S/A, tendo sua sede localizada na Avenida Pontes 

Vieira, 1838, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza-CE. 

Em sua proposta financeira, o consórcio apresentou o valor de R$489.344,50 

(quatrocentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) 

como o valor correspondente à contraprestação mensal, devido, conforme o edital, em uma 

parcela fixa de 62% e uma parcela variável de 38%, para que somados ao valor da 

remuneração fixa, remunerem a licitante pela prestação de serviço e execução da obra. 

Observa-se o impacto da contraprestação mensal e da remuneração fixa no item 

das receitas operacionais do plano de negócios elaborado pela licitante. 

Pode-se verificar que o valor da contraprestação acumulada nos 8 (oito) anos de 

contrato, R$37.949.000,00, sofreu deduções pelo sistema de mensuração que totalizaram 

R$23.008.000,00, o que resultou em um valor líquido da contraprestação mensal de 

R$14.941.000,00. 

Verifica-se também que o valor proposto da remuneração fixa foi feito em duas 

parcelas: a primeira no ano de 2011 com o valor de R$332.000.000,00 e a segunda no ano de 

2012 com o valor de R$154.941.000,00, o que totaliza o valor de R$486.941.000,00, valor 

similar ao proposto pelo Consórcio Novo Castelão. 

Observa-se ainda que, diferente da licitante anterior, o Consórcio Marquise – EIT 

– CVS projetou receitas complementares com ingressos (total acumulado de 

R$26.696.000,00), atividades comerciais (total acumulado de R$12.977.000,00), 

bares/restaurantes (total acumulado de R$4.320.000,00) e outras receitas (total acumulado de 

R$4.546.000,00). 
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Tabela 5 – Demonstração de Resultados Projetados (Receita Operacional Bruta) - Consórcio Marquise – 

EIT – CVS. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015/16/17 2018 TOTAL

514 333.664 158.905 6.852 8.160 12.388 5.163 550.422

- - - 791 2.783 6.767 2.820 26.695

- - - - 1.360 3.400 1.417 12.977

- - - 254 429 1.064 444 4.319

- - - 87 508 1.157 482 4.548

514 1.664 3.964 5.720 3.080 - - 14.942

514 1.664 3.964 5.872 5.872 5.872 2.447 37.949

- - - (152) (2.793) (5.872) (2.447) (23.007)

- 332.000 154.941 - - - - 486.941

1.5.1 Contraprestação Proposta

1.5.2 (-) Deduções Líquidas - Sist. Mensuração

1.6 REMUNERAÇÃO FIXA

ANO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PROJETADOS (x1000)

1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1.1 INGRESSOS

1.2 ATIVIDADES COMERCIAIS

1.3 BARES/RESTAURANTES

1.4 OUTRAS RECEITAS

1.5 CONTRAPRESTAÇÃO LÍQUIDA

Fonte: Adaptado pelo autor 
 

 

 

 

 

Tabela 6 – Projeção de Desembolsos com Investimento – Consórcio Marquise – EIT – CVS. 

2010 2011 2012 TOTAL

17.320 14.481 - 31.801

3.956 7.922 498 12.376

1.410 5.936 1.139 8.485

8.818 35.095 11.178 55.091

222 23.432 35.947 59.601

76 3.877 1.082 5.035

130 2.986 1.064 4.180

2.013 12.942 12.097 27.052

215 4.378 637 5.230

75 2.532 839 3.446

90 90 23.554 23.734

10.736 53.709 32.525 96.970

- 723 15.913 16.636

23 10 582 615

- - 1.244 1.244

45.084 168.113 138.299 351.496

13. Drenagem e Gramado

14. Comunicação Visual

15. Serviços Finais

ÍTEM / ANO

TOTAL

12. Instalações

11. Mobiliários, Aparelhos, Metais, Sanitários

9. Esquadrias, Ferragens e Vidros

10. Pinturas

8. Pisos

7. Revestimentos

6. Alvenarias

PROJEÇÃO DE DESEMBOLSOS COM INVESTIMENTO (x1000)

5. Cobertura e Tratamento

4. Supra-estrutura

3. Infra-Estrutura

2. Movimento de Terra

1. Serviços Preliminares

Fonte: Adaptado pelo Autor 
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Assim como foi analisado na licitante anterior, também consta no plano de 

negócios do Consórcio Marquise – EIT – CVS a projeção de desembolsos com investimentos.  

De acordo com a tabela de número 6, evidenciada acima, apresentada pela 

licitante em seu plano de negócios, o valor total projetado de desembolsos com investimento é 

de R$351.496.000,00. O impacto desse valor é observado no item 4 da demonstração de 

resultados projetados que se refere aos custos. O item foi destacado e será apresentado a 

seguir na tabela 7. 

Percebe-se que o valor total projetado de desembolsos com investimento foi 

dividido em 3 parcelas localizadas no subitem de custo direto das obras: a primeira parcela é 

no valor de R$45.084.00,00 a ser realizada no ano de 2010, a segunda apresenta o valor de 

R$168.113.000,00 a ser realizada em 2011 e a terceira no valor de R$138.299.000,00 a ser 

realizada em 2012. 

Outro fator que chama a atenção é o fato, assim como na licitante anterior, de que 

o valor total previsto com desembolso é inferior ao valor proposto da remuneração fixa. Nesse 

caso, a diferença é de R$135.445.000,00. 

Pra finalizar a análise do plano de negócios do Consórcio Marquise – EIT – CVS, 

a seguir será apresentado, na tabela de número 8, o fluxo de caixa projetado pela licitante. 

Pode-se verificar que ao final dos 8 anos de contrato, a concessionária projetou 

um resultado de R$66.895.000,00, apresentando um resultado operacional acumulado no 

valor de R$57.964.000,00, um valor de financiamento de R$7.788.000,00 negativos e 

considerando uma reversão de bens no valor de R$16.719.000,00. A partir dos valores 

apresentados na tabela, a licitante chegou ao valor da taxa de retorno para os acionistas no 

valor de 14,70%. 
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Tabela 7 – Demonstração de Resultados Projetados (Custos) – Consórcio Marquise – EIT – CVS. 

2010 2011 2012 2013 - 2017 2018 TOTAL

53.481 169.924 143.647 3.614 / 3.612 / 3.611 / 3.609 / 3.608 1.502 386.608

1.680 1.200 1.800 1.406 586 12.296

- - 3.000 1.000 417 8.417

750 500 500 1.200 500 8.250

45.084 168.113 138.299 - - 351.496

5.815 - - - - 5.815

153 112 50 8 / 6 / 5 / 3 / 2 - 3394.6 Garantia Execução do Projeto e Garantia Manuntenção da Proposta

ANO

4. CUSTOS

4.1 Manutenção

4.2 Vendas

4.3 Segurança e Limpeza

4.4 Custo Direto das Obras

4.5 Ressarcimento conforme cláusula 18.2 do Edital

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PROJETADOS (x1000)

Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

Tabela 8 – Fluxo de Caixa Projetado – Consórcio Marquise – EIT – CVS. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

(49.016) 51.458 (66.777) 118.851 (1.819) 1.560 1.453 1.455 800 57.965

(56.601) 139.029 426 (2.329) (2.098) 1.874 1.876 1.877 783 84.837

- (18.016) (7.694) - - (422) (422.) (422) (176) (27.152)

(73) (147) (147) (110) 220 257 - - - -

- (90.000) (64.941) 154.941 - - - - - -

4 3.294 2.379 (5.643) 32 (5) - - - 61

4 2.257 1.631 (3.863) 27 (4) - - - 52

- 1.556 6.137 (7.694) - (140) (1) (0) 193 51

7.650 13.485 (4.568) (16.451) - - - - - 116

39.032 26.663 (2.793) (68.776) (1.915) - - - - (7.789)

(905) (2.010) (4.182) (532) (159) - - - - (7.788)

- (81.986) (68.611) (70.000) (4.254) - - - - (224.851)

39.937 110.659 70.000 1.756 2.498 - - - - 224.850

- - - - - - - - 16.719 16.719

(9.984) 78.121 (69.570) 50.075 (3.734) 1.560 1.453 1.455 17.519 66.895

6a. Taxa Interna de Retorno (TIR) Real - Fluxo Avançado

6b. Taxa Interna de Retorno (TIR) Nominal - Fluxo Acionista

2.3 Financiamentos

3. REVERSÃO DE ATIVOS

4. SALDO DO CAIXA (1+2+3)

11,92%

14,70%

FLUXO DE CAIXA PROJETADO (x1000)

ANO

1. OPERACIONAL

1.1 Lucro Opercional

1.2 Imposto de Renda e Contribuição Social

2.1 Resultado Financeiro Líquido

2.2 Amortizações

2. FINANCIAMENTO

1.3 Variação em Contas a Receber - Contraprestação

1.4 Variação em Contas a Receber - Remuneração Fixa

1.5 Variação PIS/COFINS a pagar

1.6 Variação ISS a pagar

1.7 Variação IR e CSSL a pagar

1.8 Variação Contas a pagar Diversos

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
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5.3.3 Odebrecht 

 

A Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A. foi outra licitante que 

participou da concorrência. A empresa tem sua sede localizada na cidade do Rio de Janeiro, 

na Praia de Botafogo. 

Em sua proposta financeira, a Odebrecht propôs o valor global de R$2.850.416,67 

(dois milhões oitocentos e cinquenta mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete 

centavos) para a contraprestação mensal que, conforme o edital, seria dividida em uma 

parcela fixa de 62% e uma parcela variável de 38%. 

 

Tabela 9 – Demonstração de resultados projetados – Odebrecht. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

85.512 307.314 165.018 38.885 40.673 42.544 44.501 46.548 20.287 791.282

2.993 10.070 25.093 38.885 40.673 42.544 44.501 46.548 20.287 271.594

82.519 297.244 139.925 - - - - - - 519.688

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PROJETADOS (x1000)

1.4 Deduções por Sist. Mensuração

Item / Período

1. Receita Operacional Bruta

1.1 Contraprestação Operacional

1.2 Contraprestação Investimento

1.3 Outras Receitas

Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

Verifica-se na tabela acima, que apresenta o item de receita operacional bruta da 

demonstração de resultados projetados, que o total acumulado de contraprestação mensal 

(Contraprestação Operacional) projetado de 2010 a 2018 foi de R$271.594.000,00. 

Também é possível observar o valor projetado da remuneração fixa 

(Contraprestação Investimento) que foi de R$519.688.000,00, dividido nos anos de 2010, 

2011 e 2012 apresentando os valores de R$82.519.000,00, R$297.244.000,00 e 

R$139.925.000,00 respectivamente.  

Dessa forma, somando o valor da contraprestação mensal acumulada e o valor 

total da remuneração fixa encontra-se o valor total do contrato previsto pela Ordebrecth, que 

foi de R$791.284.000,00. 

Ainda sobre o item de receita operacional bruta é importante observar que a 

Odebrecht não levou em consideração a existência de outras fontes de receitas e nem 

considerou deduções por sistema de mensuração. 

A seguir será apresentada a tabela referente às projeções de desembolsos com 

investimentos. 
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Tabela 10 – Projeções de desembolsos com investimentos – Odebrecht. 

PERÍODO 2010 2011 2012 TOTAL

ETAPA 1 60.928 10.752 - 71.680

ETAPA 2 - 26.112 8.704 34.816

ETAPA 3 - 208.384 - 208.384

ETAPA 4 - 57.165 139.955 197.120

TOTAL 60.928 302.413 148.659 512.000

PROJEÇÕES DE DESEMBOLSOS COM INVESTIMENTOS - ODEBRECHT (x1000)

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

Observa-se com a tabela acima que o período da realização dos investimentos se 

deu nos anos de 2010, 2011 e 2012, nos valores de R$60.928.000,00, R$302.413.000,00 e 

R$148.659.000,00 respectivamente. Assim como nos dois casos anteriores, o valor da 

remuneração fixa é superior ao valor projetado de desembolso com investimentos. Contudo, 

ao se analisar a demonstração de resultados projetados e o fluxo de caixa projetado não se 

localizam os valores descritos acima.  

Tabela 11 – Demonstração de resultados projetada (Custos) – Odebrecht.

2010 2011 2012 TOTAL

(86.765) (312.541) (147.126) (546.432)

(86.765) (312.541) (147.126) (546.432)

4. Custos

4.1 Prestação de Serviços

Item / Período

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PROJETADA (x1000)

 
 Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

Fazendo um comparativo com as licitantes anteriores, pode-se concluir que os 

valores previstos para investimentos, os quais estão alocados no item 4.1 da demonstração de 

resultados projetados e que se referem à prestação de serviços, não são iguais aos previstos 

pela tabela de projeção de investimentos. Em 2010, o valor da prestação de serviços prevista 

foi de R$86.765.000,00. Em 2011, o valor foi de R$312.541.000,00. Em 2012, o valor foi de 

R$147.126.000,00. O valor total foi de R$546.432.000,00, valor superior ao projetado com 

investimentos e superior a própria remuneração fixa. Não há, no plano de negócios, 

justificativa para tais valores. 

Em relação ao fluxo de caixa projetado, observa-se que a empresa projetou um 

saldo ao final dos 8 (oito) anos de contrato no valor de R$72.669.000,00. A taxa interna de 

retorno usada para remunerar os acionistas foi de 6,8%. 
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Tabela 12 – Fluxo de caixa projetado – Odebrecht. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

(94.664) (66.335) (41.197) 190.214 18.415 19.717 20.904 22.132 10.134 79.320

2.993 10.070 25.093 38.885 40.673 42.544 44.501 46.548 20.287 271.594

- 257.231 98.920 176.138 - - - - - 532.289

(96.803) (317.335) (152.086) (7.646) (9.995) (10.454) (10.935) (11.438) (3.206) (619.898)

(426) (1.435) (3.576) (5.541) (5.796) (6.063) (6.341) (6.633) (2.891) (38.702)

(428) (905) (991) (917) (149) (156) (163) (171) (178) (4.058)

- (13.961) (8.557) (10.705) (6.318) (6.154) (6.158) (6.174) (3.878) (61.905)

94.663 66.336 41.196 (190.213) (6.367) - - (5.871) (6.395) (6.651)

- - - - - - - - 5.243 5.243

- (195.049) (77.773) (190.271) (6.367) - - - (469.460)

86.205 232.057 105.614 - - - - - 423.876

8.458 29.328 13.355 58 - - - - 51.199

- - - - - - - (5.871) (11.638) (17509)

- - - - 12.048 19.717 20.904 16.261 3.739 72.669

1.3 Despesas Operacionais

1.4 IR e Cont. Social

1.5 Variação em Contas à Rec.

3.5 Distribuição de Dividendos

4. SALDO DO CAIXA

5. TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) DO ACIONISTA

FLUXO DE CAIXA PROJETADO (x1000)

6,80%

3. FINANCIAMENTOS

3.1 Resultado Fin. Líquido

3.2 Amortizações

3.3 Financiamentos

3.4 Capital Soc. Int. no Ano

1.10 Obrigações Tributárias

ÍTEM / PERÍODO 

1. OPERACIONAL

1.1 Lucro Operacional

1.2 Receita Investimento

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
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5.3.4 Consórcio Arena Multiuso Castelão 

 

Formado pelas empresas Galvão Engenharia S/A, Serveng Civilsan S/A – 

Empresas Associadas de Engenharia e BWA Tecnologia e Sistema em Informática LTDA 

(todas com sede na cidade de São Paulo), o Consórcio Arena Multiuso Castelão participou da 

concorrência e em sua proposta financeira propôs o valor de R$407.000,00 (quatrocentos e 

sete mil reais) referente à contraprestação mensal, que, nos termos o do edital, seriam 

divididos na proporção de 62% de parcela fixa e de 38% de parcela variável. 

Na tabela a seguir, será apresentada a projeção das receitas no período do projeto, 

em que se pode observar o impacto da contraprestação mensal que está destacado em amarelo. 

 

Tabela 13 – Projeção das receitas – Consórcio Arena Multiuso Castelão 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

1.095 2.116 7.790 11.996 11.996 11.996 11.996 11.996 70.981

855 2.116 4.274 4.884 4.884 4.884 4.884 4.884 31.665

152 - 154 387 387 387 387 387 2.241

- - 122 245 245 245 245 245 1.347

88 - 3.240 6.480 6.480 6.480 6.480 6.480 35.7281.4 Outras Receitas (Cadeiras e Publicidade)

PROJEÇÃO DAS RECEITAS (x1000)

ITEM/PERÍODO

1. Receita Operacional Bruta

1.1 Receita 1 (Contraprestação)

1.2 Receita 2 (Eventos e Locações)

1.3 Receita 3 (Estacionamento)

Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

De acordo com a tabela, o total acumulado da contraprestação mensal nos 8 (oito) 

anos de contrato é de R$31.665.000,00. Verifica-se ainda que a concessionária previu outros 3 

(três) tipos de receitas chamadas de complementares ou acessórias, que totalizam 

R$39.316.000,00. 

Também é importante observar que a remuneração fixa, diferente dos casos 

anteriores, não foi contabilizada como receita pela concessionária, não aparecendo na 

demonstração de resultados projetados. 

O valor da remuneração fixa aparece no fluxo de caixa projetado no item de 

investimentos como reembolso de investimentos e será destacado em amarelo à seguir. 

 
 Tabela 14 – Fluxo de Caixa Projetado – Consórcio Arena Multiuso Castelão 

1 2 3 TOTAL

(5.815) - - (5.815)

(87.415) (184.000) (123.952) (395.367)

(20.400) (46.000) (30.988) (97.388)

102.000 230.000 154.941 486.9412.3 Outros (Reembolso de Investimento)

FLUXO DE CAIXA PROJETADO (x1000)

ITEM/PERÍODO

2. Investimentos

2.1 Investimento/Imobilizado

2.2 Equipamentos/Sistema de Segurança

Fonte: Adaptado pelo autor. 
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Observa-se que o valor da remuneração fixa foi dividido em três parcelas nos três 

primeiros anos do contrato, totalizando R$486.941.000,00, valor similar ao proposto pelo 

Consórcio Novo Castelão e o Consórcio Marquise – EIT – CVS. 

Comparando o fluxo de caixa projetado à tabela de projeções de desembolso com 

investimentos, verifica-se que as parcelas de desembolso com investimentos são de igual 

valor ao das parcelas da remuneração fixa prevista. 

Entretanto, o valor das parcelas previstas de desembolso com investimento não 

são iguais aos valores apresentados nos itens 2.1 e 2.2 do fluxo de caixa projetado, mais 

especificamente no primeiro ano, gerando um resultado negativo de R$5.815.000,00, o que 

significa que o valor da remuneração fixa projetado é inferior ao investimento projetado, 

assim como na proposta da Odebrecht. 

Contudo, ao se observar o item 18.2 do edital da licitação, verifica-se que estava 

previsto no mesmo a comprovação do ressarcimento no valor de R$5.814.654,72 para o 

Consórcio Novo Castelão, em razão dos custos pela elaboração dos documentos apresentados 

ao poder concedente para o embasamento da concessão em questão, de acordo com o Decreto 

Estadual nº 29.635, de 30 de janeiro de 2009. Ou seja, a licitante incluiu o valor do 

ressarcimento dentro do item de financiamento no fluxo de caixa, diferente do Consórcio 

Marquise – EIT – CVS que especificou o item na sua demonstração de resultado 

separadamente do custo direto com as obras. 

Diferente das outras licitantes, o Consórcio Arena Multiuso Castelão foi a única a 

igualar o valor da remuneração fixa com o valor da projeção de desembolsos com 

investimentos. Comparando com o Consórcio Novo Castelão e com o Consórcio Marquise – 

EIT – CVS (que tiveram valores similares de remuneração fixa como dito anteriormente) o 

valor da previsão de investimento da Arena Multiuso Castelão foi superior ao das duas 

licitantes. 
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Tabela 15 – Proj. Desemp. com Investimentos – Consórcio Arena Multiuso Castelão. 

1 2 3 TOTAL

12.050 - 12.050

10.136 14.980 14.980 40.096

2.128 - - 2.128

2.238 - - 2.238

5.770 14.980 14.980 35.730

48.088 126.920 51.273 226.281

13.049 11.198 176 24.423

3.224 3.898 2.620 9.742

- 10.415 8.468 18.883

347 672 1.508 2.527

13.275 28.020 - 41.295

18.193 45.449 - 63.642

- 27.268 38.501 65.769

31.726 82.883 78.832 193.441

15.800 30.234 26.754 72.788

- - 4.589 4.589

1.301 9.687 11.755 22.743

1.137 5.410 7.352 13.899

329 8.980 17.820 27.129

7.376 11.400 - 18.776

5.783 17.172 10.562 33.517

- 2.768 7.593 10.361

- 2.768 2.255 5.023

- - 5.338 5.338

- 2.449 2.263 4.712

102.000 230.000 154.941 486.941

2. Serviços Preliminares

1. Projeto Executivo

ITEM/PERÍODO

PROJEÇÕES DE DESEMBOLSO COM INVESTIMENTO(x1000)

3.2 Terraplanagem

3.1 Demolições

3. Obras

2.3 Manutenção do Canteiro

2.2 Instalação do Canteiro

2.1 Mobilização

3.3 Pavimentação e Pisos

4.7 Acabamentos

5. Campo e Imobiliários do Estádio

5.1 Campo

5.2 Imobiliário do Estádio

4. Instalações e Acabamento

3.7 Estrutura Metálica

3.6 Estrutura de Concreto

3.5 Fundação

3.4 Drenagem

6. Outros Custos

TOTAL

4.3 Inst. de Telecomunicações

4.2 Iluminação da Fachada

4.1 Instalações Elétricas

4.4 Instalações Hdráulicas

4.5 Ar Condicionado

4.6 Equipamentos

 
         Fonte: Adaptado pelo autor. 

Com esses valores, chaga-se ao valor total do contrato de concessão somando o 

valor acumulado da contraprestação mensal e da remuneração fixa, totalizando 

R$518.606.000,00. 

Analisando o fluxo de caixa completo, apresentado na tabela a seguir, verifica-se 

que a concessionária utilizou uma taxa interna de retorno de 7,1% e projetou o valor 

acumulado de saldo no caixa de R$48.665.000,00. 
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Tabela 16 – Fluxo de caixa projetado – Consórcio Arena Multiuso Castelão. 

1 2 3 4 - 5 6 7 - 8 TOTAL

(815) 80 968 1.602 1.584 1.602 8.225

(1.481) (541) 446 1.148 1.148 1.148 4.164

727 727 727 727 727 727 5.816

- - (106) (273) (273) (273) (1.471)

(102) (204) (688) - (7) - (1001)

(3) (5) (49) - - - (57)

13 25 229 - - - 267

14 45 109 - (11) - 157

17 33 300 - - - 350

(5.815) - - - - - (5.815)

(87.415) (184.000)(123.952) - - - (395.367)

(20.400) (46.000) (30.988) - - - (97.388)

102.000 230.000 154.941 - - - 486.941

6.638 172 41.885 - (778) (831) 46.255

6.638 172 41.885 - - - 48.695

- - - - (778) (831) (2.440)

8 252 42.853 1.602 806 771 48.6654. SALDO DO CAIXA

5. TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) DO PROJETO

FLUXO DE CAIXA PROJETADO (x1000)

7,10%

2.1 Investimento/Imobilizado

2.2 Equipamentos/Sistema de Segurança

2.3 Outros (Reembolso de Investimento)

3. FINANCIAMENTOS

3.4 Capital Social Integralizado no ano

3.5 Distribuição de dividendos

1.6 Variação em Estoques

1.9 Variação em Fornecedores

1.10 Variação em obrig. tributárias

1.11 Variação em outras. Cont. a pagar

ÍTEM / PERÍODO

2. INVESTIMENTOS

1.1 Lucro Operacional

1. OPERACIONAL

1.3 Depreciação Acumulada

1.4 Imp. de renda e Contribuição Social

1.5 Variação em Contas a Receber

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
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5.4 Contrato de concessão administrativa nº 001/2010 

 

A licitante vencedora da concorrência foi o Consórcio Arena Multiuso Castelão. 

Como foi dito anteriormente, o valor total do contrato foi de R$518.606.000,00 e o prazo de 

96 (noventa e seis) meses. 

 

6. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados sobre a Arena Castelão seguirá os seguintes aspectos: 

1. Análise com base nos modelos de concessões apresentados neste estudo; 

2. Análise comparativa entre os planos de negócios das quatro licitantes; 

 

6.1 Análise com base nos tipos de concessões 

 

O presente estudo apresentou 5 (cinco) tipos distintos de concessões: concessão 

de serviço público, concessão de obra pública, concessão de uso de bem público e as parcerias 

público privadas, composta por concessão administrativa e concessão patrocinada. 

O modelo utilizado, como vimos, foi a concessão administrativa. Contudo, será 

que esse, de fato, era o melhor tipo de concessão? 

O primeiro aspecto a ser analisado é o próprio conceito de concessão 

administrativa, que segundo Di Pietro (2011) ocorre quando a administração pública é a 

usuária direta ou indireta do serviço. Contudo, no objeto do contrato, o único item em que a 

administração é a usuária é o edifício sede da Secretaria de Esportes do Estado do Ceará. O 

estádio, por mais que seja utilizado pelo povo, não caracteriza um serviço público. 

Outro detalhe ainda em relação ao conceito de concessão administrativa é que, de 

acordo com Meirelles (2006), a remuneração é feita de forma integral pela Administração 

Pública. De fato, os R$518.606.000,00 foram pagos integralmente pela Administração 

Pública, por meio da remuneração fixa e pela contraprestação mensal. Entretanto, o consórcio 

vencedor obtém receitas advindas da utilização do estádio e do estacionamento. 

Por não ser um serviço público, essa receita não é caracterizada como tarifa, por 

isso não se enquadra no modelo de concessão patrocinada, mas o conceito de concessão 

administrativa também não prevê a ocorrência de receita complementar.  

Resgatando o conceito de concessão de obra pública tem-se um outro aspecto 

comparativo. Conforme exposto anteriormente, o conceito de concessão de obra pública, de 
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acordo com Di Pietro (2011), é, em suma, a transferência para particular da execução de uma 

obra pública com remuneração por tarifa ou mediante contribuição de melhoria. 

O principal ponto a ser destacado, é o fato de que a administração pública não 

teria custo algum com a execução da obra. O particular, no caso a licitante vencedora, arcaria 

com todos os custos da obra e a administraria pelo tempo necessário para a recuperação do 

investimento e obtenção de lucro mediante cobrança de tarifa aos usuários. 

Essa característica é a principal vantagem da concessão de obra pública apontada 

pelos autores, o fato da execução da obra e do serviço não depender de recursos da 

administração pública. 

É importante destacar que, diferente da concessão administrativa, a concessão de 

obra pública prevê recuperação do investimento e obtenção de lucro por meio de tarifa, que 

aplicadas ao caso da Arena Castelão seriam as fontes de sua receita. 

Outro detalhe é que ao fim do prazo estabelecido, o bem construído passa a ser 

administrado pela administração pública sem nenhum ônus. 

Já sobre a concessão de uso de bem público, pode-se fazer dois tipos de análise: 

uma com a licitação de uma obra comum e outra com a concessão de obra pública. 

A administração poderia ter realizado apenas uma simples licitação no modelo de 

concorrência, analisando os aspectos técnicos e financeiros, ou seja, verificar qual empresa 

construiria o objeto da licitação pelo menor valor e com qualidade técnica. 

Certamente o valor seria maior do que o que foi pago na concessão administrativa. 

Com tudo, ao término da obra, o bem seria de posse da administração pública para administrá-

lo. Dessa forma, poderia ser feita uma concessão de uso de bem público para que um 

particular administrasse o estádio.  

O conceito de concessão de uso de bem público diz que essa concessão pode ser 

onerosa ou não. Dessa forma, a licitação para a concessão de uso de bem público poderia ser 

feita no modelo de concorrência do tipo preço: o maior valor a ser pago à administração 

pública como “aluguel”. Esse tipo de concessão ocorre, como por exemplo, nas cantinas da 

Universidade Federal do Ceará. 

Dessa forma, a administração iria recuperar ao longo dos anos se não todo, ao 

menos uma parte do que teria sido gasto na construção do estádio. Diferente da concessão 

administrativa, ao invés de pagar contraprestações mensais a administração pública as 

receberia. 

O mesmo poderia ocorrer em seguida à realização de uma concessão de obra 

pública. O diferencial seria que nesse caso a administração pública não teria nenhum custo 
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com a construção da obra e ao termino do prazo estabelecido no contrato, o bem passaria ao 

poder concedente que poderia efetuar uma concessão de uso bem público com as mesmas 

características citadas anteriormente. 

De acordo com o exposto, baseado na teoria das concessões, o modelo escolhido 

não foi o mais apropriado, em virtude de necessitar de um alto investimento por parte do 

Governo quando há um modelo em que não é necessário nenhum desembolso por parte do 

mesmo. 

 

6.2 Análise comparativa dos planos de negócios 

 

O plano de negócios, de acordo com o Sebrae (2015), “é o planejamento 

detalhado dos principais aspectos de uma empresa”. É a principal ferramenta utilizada para 

quem deseja abrir um negócio. 

A licitação da Arena Castelão, como foi visto anteriormente, foi do tipo técnico e 

preço, em que o único aspecto financeiro relevante para a disputa do objeto da licitação foi o 

valor da contraprestação mensal. Foi exigido o plano de negócios de cada licitante, contudo os 

demais aspectos não faziam parte da disputa. 

Dessa forma, alguns pontos importantes do plano de negócios deixaram de fazer 

parte da disputa, como por exemplo, o próprio valor acumulado da contraprestação mensal 

projetado pelas licitantes. 

Ao se fazer um comparativo entre as quatro contraprestações propostas e seus 

valores acumulados projetados (o que realmente tem relevância no projeto), verifica-se que a 

licitante vencedora não apresenta o menor valor, como mostra a tabela abaixo. 

 

Tabela 17 – Análise das Contraprestações Mensais. 

Consórcio Contraprestação Mensal Contrap. Mensal Acumulada

ANÁLISE DAS CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS

Novo Castelão 134.272.787,00R$                 

31.665.000,00R$                   

271.595.000,00R$                 

Arena Multiuso Castelão

Odebrecht

1.737.034,78R$                  

489.344,50R$                     

407.000,00R$                     

2.850.416,67R$                  

Marquise - EIT - CVS 14.942.000,00R$                   

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Ao se projetar as contraprestações mensais ao logo dos oito anos de contrato e 

considerando as deduções previstas, o menor valor foi o de R$14.942.000,00 projetado pelo 

consórcio Marquise – EIT – CVS. A diferença para o consórcio vencedor, a Arena Multiuso 

Castelão, é de R$16.723.000,00. 
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Essa diferença reflete no valor final do contrato, conforme mostra a tabela abaixo. 

                        

Tabela 18 – Valor Total dos Contratos. 

Oderecht

Total do contrato

621.213.387,00R$  

501.883.000,00R$  

518.606.000,00R$  

791.284.000,00R$  

VALOR TOTAL DO CONTRATO

Arena Multiuso Castelão

Consórcio

Novo Castelão

Marquise - EIT - CVS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme se pode verificar, o menor valor total de contrato foi projetado pelo 

Consórcio Marquise – EIT – CVS. 

Outro fator a ser analisado com o estudo do plano de negócio das licitantes é a 

comparação das remunerações fixas propostas e os desembolsos com investimentos previstos. 

Tabela 19 – Remuneração Fixa x Desembolso com Investimento. 

512.000.000,00R$  

469.630.000,00R$  

REMUNERAÇÃO FIXA x DESEMBOLSO COM INVESTIMENTO

Des. Ivestimento

486.940.600,00R$  

486.941.000,00R$  351.496.000,00R$  

486.941.000,00R$  486.941.000,00R$  Arena Multiuso Castelão

Consórcio

Novo Castelão

Marquise - EIT - CVS

Odebreacht

Remuneração Fixa

519.688.000,00R$   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Observa-se que três das licitantes propuseram o mesmo valor de remuneração 

fixa, mas projetaram valores distintos de desembolso com investimento. Dessa forma, o valor 

da remuneração fixa poderia ter um valor mais econômico para o Governo. 

Em virtude do não conhecimento das notas técnicas de cada empresa e 

presumindo-se que, pela experiência e tempo de mercado das mesmas, todas possuem 

qualidade técnica similares ou com diferença não tão significativas, pode-se concluir que a 

análise das propostas financeiras foi determinante para a escolha da licitante vencedora. Dessa 

forma, ao se analisar detalhadamente os planos de negócios de todas, verificou-se que a 

licitação poderia ter sido mais rígida e que a licitante vencedora não foi a licitante que de fato 

apresentou proposta mais econômica.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Não se discute, de fato, a importância das concessões como estratégia dos 

governos para o desenvolvimento das cidades, estados e do país. Sem dúvida, utilizadas da 

maneira correta, trazem grandes benefícios a sociedade, contudo, é importante destacar que 

deve-se escolher sempre o tipo de concessão que traga maior benefício para os governos, e, 

consequentemente, para a população. 

No estudo apresentado é levantada a crítica quanto ao tipo de concessão escolhida 

pelo Governo do Estado do Ceará para a reforma da Arena Castelão. Evidente que a análise 

feita teve cunho meramente acadêmico e foi feita de forma superficial em face da 

profundidade do assunto e da análise feita para se chegar ao melhor modelo para cada caso, 

entretanto, verificou-se que, aparentemente, outras formas de concessão, como a de obra 

pública e a de uso de bem público, seriam mais vantajosas para a Administração Pública. 

Através do conceito dos tipos de concessões, verificou-se que o caso da Arena 

Castelão pouco se enquadra no tipo escolhido, a concessão administrativa. Não só pelo objeto 

do contrato como em relação ao ônus elevado do Governo do Estado. 

Outro fato que se pode concluir é que mesmo que a escolha da concessão 

administrativa tenha se mostrado a mais viável, a licitação poderia ter sido mais exigente 

quanto à parte financeira. Viu-se que a licitação, em relação à parte financeira, levou em 

consideração um único aspecto dentre tantos outros que compunham os planos de negócios 

das empresas envolvidas. Poderia ter sido definido como o menor valor da contraprestação 

mensal e da acumulada nos oito anos de contrato, o menor valor da remuneração fixa, 

igualando-a ao desembolso com investimentos e a menor taxa interna de retorno. Desta forma, 

o risco de não contratar a concessionária que, de fato, apresentasse a melhor proposta 

diminuiria. 

Como foi visto anteriormente, a licitação só levou em consideração o valor da 

contraprestação mensal. Contudo, como foi evidenciado, a licitante vencedora não apresentou 

o menor valor no acumulado dos oito anos de contrato, que teve impacto maior e efeito direto 

no valor do contrato.  
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