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RESUMO 

Quando se faz um contrato de concessão aeroportuária, como ocorreu no Brasil 
recentemente, inclui-se um novo agente, agora um agente privado, na administração dos 
aeroportos brasileiros. Para que a nova administração seja realizada com foco nos 
interesses nacionais, é necessário que os incentivos dos novos administradores estejam 
alinhados com esses interesses.  

Os contratos de concessão aeroportuária constituem instrumentos extremamente 
complexos que exigem a execução de uma série de investimentos custosos com prazos 
bem definidos e com claras punições em caso de descumprimento. A grande envergadura 
dos investimentos, no entanto, pode gerar incentivos para que o novo administrador privado 
postergue seu cronograma de aplicação, com vistas a diluir os custos e garantir assim maior 
fluxo de caixa.  

Assim, ocorre um problema de incentivos, que este trabalho estuda com as 
ferramentas da Teoria dos Jogos. Naturalmente, como qualquer trabalho aplicado dessa 
disciplina, o grau de simplificação do modelo estudado se torna uma limitação da aplicação 
deste estudo às situações reais. No entanto, este trabalho possibilita uma compreensão 
mais aprofundada sobre os incentivos existentes no modelo atual de concessão, seus 
efeitos sobre os próprios leilões, e sobre o que pode ser feito para aperfeiçoar mais ainda o 
mecanismo de concessão de aeroportos no país. 

Assim, a concessão de um aeroporto é modelada na forma de dois jogos sucessivos: 
um para representar o leilão e outro para representar a operação do aeroporto. Identifica-se 
elementos estratégicos que incentivam a concessionária a descumprir o contrato firmado e 
que incentivam o governo a agir permissivamente e não executar as penalidades previstas, 
em que se ressalta o elevado custo, inclusive político, para o governo executar essas 
penalidades. Deriva-se, ainda, os malefícios causados pela incerteza a respeito da 
execução do contrato sobre o próprio leilão de concessão.  

Por fim, este trabalho apresenta uma importante proposta de modelo alternativo de 
leilão em que, em vez de se punir a Concessionária que não cumpra as metas do contrato, 
passe-se a estabelecer metas que, se atingidas, serão premiadas com benefícios adicionais 
de redução do valor da outorga. Prova-se que esse novo mecanismo proposto é mais 
eficiente que o mecanismo atual e tem a vantagem de alinhar os incentivos da 
Concessionária com o Governo, reduzindo as incertezas da concessão e aumentando a 
probabilidade de atendimento dos objetivos do governo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta monografia apresenta um estudo da interação entre a expectativa a 

respeito da operação de um aeroporto sob concessão, no que diz respeito à 

execução dos contratos, e os resultados obtidos em seu leilão. 

De acordo com dados da base PPI Database4 (2016), em janeiro de 2016 

haviam no Brasil 16 aeroportos com participação da iniciativa privada, com 

investimentos contratados, entre 2005 e 2014, estimados em cerca de US$ 28 

bilhões. Desses, 6 aeroportos estão concedidos pelo governo Federal5.  

Tendo em vista o volume de investimentos, observa-se a importância que a 

participação privada, não somente em aeroportos, mas em infraestrutura em geral, 

adquiriu no Brasil na última década. Com isso, vêm sendo publicados estudos 

motivados pela investigação das consequências dessa nova politica de provimento 

de infraestrutura. 

De forma geral, como observado por Tiriaky (2008), um ambiente institucional 

que propicie a segurança jurídica, com credibilidade a respeito do cumprimento dos 

contratos, tanto para o investidor quanto para o poder público, leva a um melhor 

resultado de longo prazo para a população. 

Todavia, Engel, Fischer e Galetovic (2008), ao discutir características de 

diferentes formas de provimento de serviços públicos, apresentam que, na maioria 

dos países em desenvolvimento, os governos normalmente preferem iniciar novos 

 
4 A Private Participation in Infrastructure Projects (PPI) Database é uma base de dados mantida pelo 

Banco Mundial com informações da participação privada em projetos de infraestrutura em países de 
renda baixa e média. 
5 Os aeroportos concedidos pelo Governo Federal são: São Gonçalo do Amarante (RN), Brasília (DF), 
Guarulhos (SP), Viracopos/Campinas (SP), Tom Jobim/Galeão (RJ) e Confins (MG). Os demais 
aeroportos com participação da iniciativa privada apresentados pela PPI Database são: Bonito (MS), 
Fernando de Noronha (PE), Cabo Frio (RJ), Feira de Santana (BA), Porto Seguro (BA), Itamar 
Franco/Zona da Mata (MG), São João del Rei (MG), Angra dos Reis (RJ), Jaguaruna (SC) e Juiz de 
Fora (MG). Ressalta-se que há aeroportos com participação privada não listados na PPI Database, 
como os de Caldas Novas (GO), Vitória da Conquista (BA) e Divinópolis (MG). 
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projetos a despender esforços na cobrança do cumprimento dos contratos já 

assinados, indicando a existência de um descrédito em relação aos governos. 

No caso da relação entre governos e a iniciativa privada, a capacidade de 

impor o cumprimento de contratos e regulamentos pode ser avaliada por meio da 

capacidade de aplicação de sanções administrativas.  

Uma evidência do histórico de baixa credibilidade de aplicação de sanções 

pelo poder público no Brasil é fornecida pelas auditorias do Tribunal de Contas da 

União (TCU) que resultaram nos Acórdãos nº 1817, de 2010 e nº 1665, de 2014 

(TCU, 2010 e 2014). Na maior parte dos 16 órgãos auditados pelo TCU, entre 2005 

e outubro de 2009, observou-se que a relação percentual entre a arrecadação e a 

aplicação de multas foi baixa, sendo que a média foi de 3,7%, ou seja, 96,3% das 

multas aplicadas pelos 16 órgãos auditados não foram pagas. 

Conforme descrito nos referidos Acórdãos, os motivos da não arrecadação de 

multas em cada órgão são diversos e há peculiaridades nos órgãos.  Todavia, este 

resultado corrobora o senso comum de baixa credibilidade da capacidade 

sancionatória do governo, em especial no que se refere às infrações administrativas 

de setores regulados da economia. 

Neste contexto de crescimento da participação privada em infraestrutura, em 

particular da concessão de aeroportos, em um ambiente de baixa credibilidade da 

sociedade brasileira a respeito das relações entre governos e empresas, o presente 

trabalho procura estudar a interação entre a expectativa a respeito da operação de 

um aeroporto sob concessão, no que diz respeito à execução dos contratos, e os 

resultados obtidos em seu leilão.  
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Se, por um lado, não se podem ignorar os aspectos formais e legais nas 

relações que envolvem os governos, por outro lado não se pode supor que esses 

aspectos correspondem ao que efetivamente ocorre.  

Assim, este trabalho abordará o problema sob o ponto de vista da teoria dos 

jogos, definida como disciplina que estuda “o comportamento dos tomadores de 

decisão cujas decisões se afetam mutuamente”, introduzida nas ciências 

econômicas na década de 1940, por John von Neumann e Oskar Morgenstern 

(AUMANN, 2008; LEONARD, 2008). 

O objetivo deste trabalho se divide em três partes. Inicialmente se buscam 

compreender as justificativas estratégicas para uma decisão da concessionária 

sobre cumprir ou não cumprir um contrato previamente firmado, bem como para a 

decisão do governo sobre executar ou não as penalidades previstas. Verifica-se a 

existência de um incentivo adverso ao não cumprimento integral dos contratos por 

parte das concessionárias. 

Posteriormente, admitindo que na ocasião do leilão do aeroporto as licitantes 

podem esperar um futuro descumprimento dos contratos, se busca compreender a 

influência dessa expectativa sobre o seu comportamento no leilão.  

Finalmente, apresenta-se uma proposta de ajuste no mecanismo de leilão de 

forma a resolver o incentivo adverso que leva concessionárias ao descumprimento 

dos contratos.  

Para isso, o trabalho se organiza em sete capítulos, incluindo esta introdução. 

O segundo capítulo apresenta a metodologia utilizada e o terceiro apresenta um 

breve histórico da infraestrutura aeroportuária no Brasil. O quarto e o quinto 

capítulos apresentam um modelo do atual mecanismo de concessão, integrando o 

leilão à operação de um aeroporto. O sexto capítulo propõe um mecanismo 
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alternativo de concessão e o sétimo apresenta a discussão e as conclusões do 

trabalho. 
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2 METODOLOGIA E LIMITAÇÕES 

De acordo com a Stanford Encyclopedia of Philosophy, a teoria dos jogos é o 

instrumento mais importante à disposição do analista de situações que envolvem 

agentes com interesses diversos6. Conforme mencionado, a introdução da Teoria 

dos Jogos na economia e nas ciências sociais se deu de forma mais contundente 

com a obra de von Neumann e Morgenstern (1944). 

Um dos conceitos introduzidos por essa obra é o hoje denominado de função 

de utilidade de von Neumann-Morgenstern, com o qual os autores procuram tratar 

as preferências humanas de forma cardinal. Na obra, os autores apresentam as 

propriedades técnicas das preferências individuais que são requeridas para que se 

possa atribuir a elas uma interpretação cardinal, defendendo que esses requisitos 

são plausíveis. 

Os autores mostram ainda que, caso os resultados sejam associados a 

probabilidades, os valores numéricos das utilidades de cada resultado podem ser 

combinados da mesma forma que a esperança estatística. Assim, passa-se a tratar 

o problema da escolha dos indivíduos atribuindo-se valorações que os indivíduos 

dão a cada um dos resultados.  

Paralelamente, a teoria dos jogos utiliza o pressuposto de racionalidade do 

indivíduo, presente em toda a economia clássica, segundo o qual a economia deve 

se dedicar ao estudo do comportamento do indivíduo em sua dimensão de obter o 

melhor retorno possível com o mínimo de esforço/custo. 

 
6 http://plato.stanford.edu/entries/game-theory/. “[...]game theory is the most important and useful tool 

in the analyst's kit whenever she confronts situations in which what counts as one agent's best action 

(for her) depends on expectations about what one or more other agents will do, and what counts as 

their best actions (for them) similarly depend on expectations about her.”  

 

http://plato.stanford.edu/entries/game-theory/


8 

 

 

A associação do conceito de racionalidade à cardinalização das preferências 

permite resolver os problemas considerando que os indivíduos são maximizadores 

da função de utilidade de von Neumann-Morgenstern. Mais ainda, havendo 

interações entre indivíduos cujas decisões se afetam mutuamente, passa-se a 

considerar que cada indivíduo racionalmente considera que os demais indivíduos 

são maximizadores de suas utilidades esperadas. 

Para Rubinstein (1991), o objetivo da teoria dos jogos não seria o de fazer 

previsões, mas analisar as motivações sociais em situações de conflito. O autor 

apresenta a disciplina como uma investigação abstrata da função e da lógica das 

instituições sociais e dos padrões de comportamento, de forma que deve ser 

construída uma ponte entre os conceitos formais abstratos da teoria e a realidade.  

O autor argumenta que um jogo não é uma descrição rígida das regras físicas 

do mundo, mas uma simplificação, que deve incluir apenas os fatores que são 

percebidos pelos jogadores como relevantes. Para ele, a teoria dos jogos cumpre 

duas tarefas: “construir modelos baseados na intuição e usar argumentos dedutivos 

baseados em conhecimento matemático” (RUBINSTEIN, 1991, p.923). 

Dessa forma, as limitações da metodologia não podem ser desconsideradas 

na interpretação de seus resultados. 

Primeiramente, o trabalho parte de um conjunto de pressupostos, que são 

estilizações do mundo real. As conclusões, mesmo se obtidas com correção 

analítica, são verdadeiras apenas no abstrato, ou seja, apenas se os pressupostos 

adotados fossem reais. 

Como os fatos do mundo real divergem, em diferentes graus, dos 

pressupostos aqui adotados, seria imprudente esperar que os resultados possam 

ser utilizados como previsão inequívoca do comportamento dos agentes reais. 
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Não obstante, espera-se que os resultados sejam úteis para a compreensão 

das tendências que as causas aqui analisadas têm sobre as consequências no 

mundo real. Este é o gênero de contribuição que este trabalho, como uma aplicação 

da teoria dos jogos, pretende dar para o problema estudado.  
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3 HISTÓRICO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA NO BRASIL 

O desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária no Brasil ocorreu em 

consonância com a evolução da tecnologia aeronáutica e com os ciclos políticos do 

século XX e início do século XXI. 

Nas décadas de 1910 a 1930, a aviação civil era incipiente, com voos 

inicialmente experimentais e posteriormente de lazer, até o início do uso dos aviões 

com finalidade comercial. As aeronaves eram de porte pequeno, de forma que os 

voos comerciais dedicaram-se, inicialmente, ao transporte de malas postais e de um 

número reduzido de passageiros (SANTOS, 1985). 

A hidroaviação teve um importante papel nestas décadas, por dispensar a 

construção de infraestrutura para pousos e decolagens. A aviação sobre rodas 

necessitava de alguma infraestrutura, normalmente campos de pouso de grama 

improvisados. Esta infraestrutura foi, inicialmente, provida pelas próprias empresas 

aéreas que começavam a operar, como a francesa Latecoere. (SANTOS, 1985 e 

INCAER, 1990). 

Assim, esta primeira fase da infraestrutura aeroportuária civil no Brasil foi de 

responsabilidade dos próprios empreendedores privados, como forma de viabilizar a 

atividade que começavam a implantar. 

A infraestrutura aeroportuária militar começou a ser implantada nesse mesmo 

período, sendo que sua expansão para o interior do Brasil foi marcada pela 

prestação de serviços de transporte de mala postal, atendendo também a finalidades 

civis. 

Com o crescimento da demanda e do tamanho das aeronaves, passou a ser 

necessária infraestrutura de melhor porte, que exigia maiores investimentos. Assim, 

a década de 30 marca o início do investimento público em aeroportos civis. Em 1936 
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foi inaugurado o aeroporto Santos-Dumont, no Rio de Janeiro e, no ano seguinte, o 

governo de São Paulo adquiriu um terreno com uma pista de experiência para a 

construção do aeroporto de Congonhas (INFRAERO, 2016 e SANTOS, 1985). 

Em 1940, parte da área da então fazenda Cumbica foi doada ao Ministério da 

Guerra para a instalação de uma base aérea destinada a defender São Paulo. A 

base aérea foi inaugurada em 1945 (SANTOS, 1985). 

Durante a 2ª Guerra Mundial foi criado o Ministério da Aeronáutica e, como 

apoio às operações dos aliados no norte da África, com auxílio dos Estados Unidos 

foram construídos ou reformados os aeroportos de Natal, Macapá, Belém, São Luís, 

Fortaleza, Recife, Maceió e Salvador (INFRAERO, 2016 e SANTOS, 1985). 

Na década de 1960, com a chegada dos aviões comerciais a jato, foi 

necessário adaptar a infraestrutura aeroportuária existente para o recebimento 

destas aeronaves. A partir de então começaram os projetos e a construção dos 

terminais de Manaus e Brasília, bem como do novo terminal do aeroporto 

internacional do Rio de Janeiro, Galeão, inaugurado em 1977 (SANTOS, 1985). 

Em 1973 foi criada a Infraero, consolidando a fase em que predominou o 

modelo estatal centralizado de operação de aeroportos. A partir de então, diversos 

aeroportos já existentes, incluindo os mais importantes do país, foram transferidos 

para a gestão da Infraero. Outros foram construídos sob a administração da estatal 

(INFRAERO, 2013). 

Ainda nessa década iniciou-se a construção do aeroporto de Guarulhos e foi 

feito o plano diretor e a desapropriação das áreas para possibilitar ampliação futura 

do aeroporto de Viracopos (SANTOS, 1985). Em 1984 foi inaugurado o aeroporto de 

Confins, em Minas Gerais, e, em 1985, o de Guarulhos (INFRAERO, 2013). 
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Ao longo da década de 1990, o transporte aéreo no Brasil passou por um 

período de desregulamentação (OLIVEIRA, 2007), com a gradativa redução dos 

controles de tarifas e de oferta de rotas, seguido pelo crescimento da demanda e da 

oferta de transporte aéreo. Em decorrência desse crescimento, o Governo Federal 

decidiu iniciar a abertura da operação dos grandes aeroportos brasileiros para a 

participação da iniciativa privada. 

Assim, em 2011 foi concedida para a iniciativa privada a conclusão da 

construção e a operação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande 

do Norte. Em 2012 foram concedidos os aeroportos de Brasília, Guarulhos e 

Campinas e, em 2014, os aeroportos de Confins e Galeão. 

Paralelamente, o Governo Federal iniciou o processo de regularização da 

delegação dos aeroportos de menor porte para os estados e municípios que os 

administravam (BRASIL, 2014). Parte dos aeroportos administrados pelos estados e 

municípios também conta com participação da iniciativa privada. 

Portanto, vive-se atualmente uma nova fase de provimento de infraestrutura 

aeroportuária civil no Brasil, na forma de concessões por prazo determinado, assim 

como ocorre em outros setores de infraestrutura. E as relações entre o governo e a 

iniciativa privada nesse novo modelo são, exatamente, o objeto de estudo do 

presente trabalho.  
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4 ANÁLISE DO MECANISMO DE CONCESSÃO 

Para a modelagem de um estudo em teoria dos jogos, devem ser 

identificados e apresentados formalmente os aspectos estratégicos essenciais do 

problema analisado. Se, por um lado, ignorar elementos essenciais do problema 

compromete a própria utilidade do trabalho, por outro, incorporar elementos 

desnecessários pode poluir a solução eventualmente obtida com resultados 

irrelevantes ou, até mesmo, inviabilizar a derivação da solução. 

Após a modelagem do problema, o mesmo é resolvido, com técnicas 

apropriadas ao tipo do jogo, com o objetivo de se identificar a forma “correta”7 de se 

jogar, ou seja, aquela que seria escolhida por jogadores racionais sem limitações 

cognitivas. 

Desta forma, este capítulo apresentará, primeiramente, a modelagem do 

problema básico e, em seguida, sua solução.  

4.1 MODELAGEM DO PROBLEMA 

O processo de concessão de um aeroporto é complexo, envolvendo um 

número tão grande de etapas, análises, interações e decisões que jamais poderia 

ser apresentado com justiça neste trabalho. 

Assim, para que se possa estudar o problema aqui pretendido, é necessário 

simplificá-lo, atendo-se aos elementos essenciais para a situação de interesse. O 

Quadro 1 simplifica o processo de concessão em quatro fases, conforme os 

interesses deste trabalho. 

 
7 Kreps (1990) define como a busca da “forma obvia de se jogar” como o objetivo do especialista em teoria dos 
jogos. 
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Quadro 1 – Simplificação das fases de uma concessão de aeroporto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Considera-se que inicialmente é publicado um edital para a concessão do 

aeroporto, que contém um requisito e a penalidade a ser aplicada no caso do seu 

descumprimento.  

Posteriormente, é realizado o leilão, sendo que vence a licitante que oferecer 

o maior pagamento pela outorga do aeroporto. 

Após assinar o contrato de concessão, a concessionária inicia a operação do 

aeroporto e tem a oportunidade de descumprir o contrato firmado. Caso a 

concessionária descumpra, o governo deverá decidir se aplica ou não a penalidade. 

Finalmente, encerra-se o período de concessão e o aeroporto retorna para o 

governo. 

Dessas quatro fases, considera-se que ocorrem interações estratégicas em 

duas: no leilão, entre as licitantes, e na operação, entre a concessionária e o 

governo. Assim, o problema será dividido em dois jogos. Primeiramente será 

analisado o jogo da operação e, posteriormente, suas influências sobre o jogo do 

leilão, conforme apresentado no Quadro 2. 

Vence a licitante 
que oferecer o 

maior lance pela 
outorga ao 
aeroporto. 

A concessionária 
se depara com a 
oportunidade de 

descumprir o 
requisito 

estabelecido no 
contrato. 

Ao final da 
concessão, o 

aeroporto retorna 
para o governo. 

O edital para a 
concessão do 

aeroporto 
estabelece um 

requisito e a 
penalidade 

associada em 
caso de 

descumprimento. 
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Antes de apresentar a modelagem dos jogos, cabe esclarecer a natureza do 

requisito do edital de concessão a que o trabalho se refere. 

Quadro 2 - Apresentação dos jogos analisados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Pode-se pensar em três tipos de requisitos: aqueles relacionados (1) à 

segurança8 do aeroporto, (2) à disponibilização da infraestrutura necessária para o 

crescimento do movimento do aeroporto, e (3) ao oferecimento de determinado nível 

de serviço. 

Os aspectos de segurança não são objeto do contrato de concessão. Em vez 

disso, são tratados por regulamentos aplicáveis a todos os aeroportos, 

independentemente de serem administrados por empresas privadas, empresas 

públicas ou diretamente pela administração pública. Assim, os requisitos contratuais 

tratados neste trabalho não se referem aos de segurança. 

Por outro lado, um administrador aeroportuário tem um grande poder de 

mercado sobre os usuários. Mesmo que haja algum grau de concorrência entre 

aeroportos, este setor jamais pode ser considerado como de livre concorrência. 

 
8 O termo em português segurança pode representar dois conceitos distintos, um relacionado à 
mitigação do risco de acidentes e incidentes e outro relacionado à mitigação do risco de interferência 
ilícita. Em inglês, estes conceitos são referidos pelos termos safety e security, respectivamente. Aqui, 
o termo se refere a ambas as acepções. 

1ª Etapa – Jogo da operação 
 

2ª Etapa – Jogo do leilão 
 

Operação Leilão 
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Assim, o “nível de produção” ótimo social do aeroporto provavelmente será maior do 

que o “nível de produção” escolhido por um monopolista ou oligopolista.  

O nível de produção, no caso de um aeroporto, se refere à capacidade de 

movimentação de passageiros e cargas, cuja ampliação exige investimentos 

custosos. Assim, na elaboração do edital de concessão, o governo considera que 

não será de interesse do administrador aeroportuário oferecer a capacidade de 

movimentação que seria o ótimo social e, portanto, sua construção é estabelecida 

como requisito. Cabe ressaltar que, mesmo que o governo não estabeleça qualquer 

requisito nesse sentido, o administrador privado poderá ter interesse em expandir a 

capacidade do aeroporto, mas somente até o nível que maximize seus lucros, o que, 

devido à existência de poder de mercado, encontra-se aquém do ótimo social. 

Também devido ao poder de mercado, o administrador aeroportuário 

possivelmente não terá interesse em manter o nível de serviço9 que seja 

considerado adequado pelo governo. Assim, o edital também estabelece requisitos 

para a manutenção de determinado nível de serviço. 

Assim, o requisito contratual de interesse deste trabalho se refere a um 

requisito de ampliação de infraestrutura ou de manutenção de nível de serviço, ou 

ambos. Mais especificamente, a um requisito que o administrador aeroportuário 

privado não teria interesse em cumprir caso não houvesse a obrigatoriedade e a 

penalidade associada a seu descumprimento. 

Feito esse esclarecimento, passa-se à análise do jogo da operação do 

aeroporto. 

 
9 Seguindo conceito utilizado pela Associação Internacional [das empresas] de Transporte Aéreo 
(IATA, 2016), o Nível de Serviço representa o conforto oferecido pelo aeroporto aos usuários e é 
calculado em função do tempo de espera nos diversos processos pelos quais o passageiro passa no 
aeroporto e da área por pessoa disponível nos diversos ambientes. Além das dimensões de nível de 
serviço consideradas pela IATA, os contratos de concessão de aeroportos do governo federal 
também contemplam dimensões subjetivas, como, por exemplo, a limpeza dos ambientes e a 
satisfação dos passageiros. 
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4.2 JOGO DA OPERAÇÃO 

Para o jogo da operação, é apresentada inicialmente a modelagem do 

problema básico, descrevendo-se o seu contexto, definindo-se os jogadores, as 

regras previamente estabelecidas e os pressupostos de mecanismos que 

permitiriam o desvio em relação a estas regras, bem como os retornos dos 

jogadores.  

4.2.1 Jogadores 

São diversos os agentes envolvidos em uma concessão aeroportuária, 

podendo-se listar os passageiros, os moradores de regiões próximas ao aeroporto, 

os funcionários e acionistas da concessionária, as empresas aéreas, os órgãos de 

fiscalização da concessão, as pessoas detentoras de cargos políticos que tomam as 

decisões nas diferentes esferas de governo, os órgãos de controle dos governos, o 

poder judiciário, entre outros inúmeros agentes. Cada um desses agentes tem seus 

interesses e objetivos, conforme exemplificado a seguir. 

a. Poder político, constituído pelos poderes executivo e legislativo. É o responsável 

por decisões políticas, por exemplo, qual o regime de prestação da infraestrutura 

aeroportuária10, qual o nível de serviço a ser oferecido nos aeroportos e qual o 

nível tarifário a ser praticado. Como objetivos do poder político, podemos citar: 

i. Aumentar sua aprovação popular, para aumentar a chance de vitória do 

grupo político nas próximas eleições. Especificamente no que diz respeito à 

infraestrutura aeroportuária, este objetivo pode ser perseguido com a 

 
10 Se a prestação do serviço será feita, por exemplo, por administração direta, empresa estatal, 
concessão, entre outros. 
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minimização de tarifas, a maximização do nível de serviço dos aeroportos 

ou a preferência por obras com maior visibilidade; 

ii. Obter apoio político do meio empresarial, tanto para melhorar suas 

condições de governabilidade quanto para obter financiamento para o grupo 

político em períodos eleitorais. No caso, este objetivo pode ser perseguido 

com o aumento do nível de rentabilidade dos aeroportos concedidos, bem 

como com a concessão de mais aeroportos; 

iii. Aumentar as receitas governamentais, para aumentar os gastos 

governamentais e, por consequência, a visibilidade do governo. Este 

objetivo pode ser perseguido com o aumento do valor de outorga dos 

aeroportos concedidos; 

iv. Melhorar a infraestrutura do país, para conferir maior eficiência à economia. 

Este objetivo pode ser perseguido com o investimento em infraestrutura. 

b. Agência reguladora, responsável tanto pela execução das decisões do poder 

político quanto pela manutenção da estabilidade do serviço e da segurança 

regulatória.  

c. Órgãos de controle, responsáveis pela fiscalização da transparência, legalidade e 

probidade dos atos dos agentes governamentais.  

d. Concessionária, a empresa que venceu a licitação do aeroporto e assumiu as 

responsabilidades definidas no edital e no contrato de concessão. Seu interesse 

é maximizar seu lucro; 

e. Poder judiciário, árbitro externo aos demais agentes, ao qual qualquer agente 

pode recorrer e que tem o poder de decisão final sobre qualquer assunto. 

f. A população em geral, que tem como objetivo obter acesso a bons serviços, no 

caso o serviço de infraestrutura aeroportuária, pelo menor custo possível, seja 



19 

 

 

arcado diretamente, por meio de tarifas, seja indiretamente, por meio de 

impostos. 

O jogo será modelado considerando-se apenas dois jogadores: o governo, 

que reúne as atribuições e objetivos do poder político, da agência reguladora e dos 

órgãos de controle; e a concessionária. 

O poder judiciário, por simplificação, não será incluído no jogo. Pode ser 

interpretado, alternativamente, que seus objetivos e decisões estão incorporados 

pelo jogador governo. 

Será considerado, ainda, que os interesses da população estão internalizados 

nos objetivos do governo. Esta internalização está representada tanto no papel de 

poder político, que precisa da aprovação da população para se manter no poder, 

quanto no papel de agência reguladora e de órgãos de controle, que prezam pela 

estabilidade do serviço e eficiência do gasto público. 

4.2.2 Situação de início do jogo 

O jogo ocorre durante a vigência de um contrato de concessão. Assim, por 

meio da licitação ficaram definidos os requisitos de investimento e nível de serviço, 

as regras de definição das tarifas regulamentadas11 e o valor de outorga a ser pago 

pela concessionária. Nas concessões de aeroportos federais ocorridas até a 

presente data, os primeiros parâmetros foram fixados pelo edital da concessão e o 

valor a ser pago pela outorga foi definido por leilão. 

Assim, o leilão definiu implicitamente um retorno esperado para a 

concessionária, entendido como o valor presente líquido por ela estimado para o 

projeto. Definiu, ainda, um retorno esperado para o governo, com uma dimensão 

 
11 Os editais e contratos de concessão dos aeroportos definem tanto os valores iniciais quanto os 
critérios de reajuste das tarifas de embarque, pouso, permanência e armazenagem. 
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econômica, representada pela arrecadação com o valor de outorga e pela reversão 

das benfeitorias ao final da concessão, e uma dimensão política, representada pela 

satisfação da sociedade com a concessão.  

O jogo se inicia com a concessionária se deparando com uma oportunidade 

de descumprimento do contrato de concessão e decidindo se o cumpre ou não. 

Esta oportunidade de descumprimento ocorre quando a concessionária pode 

aumentar seu lucro ao não cumprir algum requisito do contrato, como, por exemplo, 

a execução de uma obra ou a manutenção de determinado nível de qualidade do 

serviço. 

4.2.3 Conjunto de ações disponíveis aos jogadores 

No modelo básico é considerado que o primeiro jogador a se mover é a 

concessionária e as ações disponíveis a ela são cumprir ou não cumprir o contrato. 

Caso a concessionária decida cumprir o contrato, o jogo se encerra e o 

governo não é chamado a jogar. 

Caso a concessionária tenha decidido não cumprir, o governo é chamado à 

ação, podendo decidir executar o contrato, com a aplicação das penalidades 

previstas, ou não executá-lo. 

4.2.4 Papel da natureza 

Quando considerado o modelo de informação incompleta, em que cada 

jogador pode ter diferentes tipos, a natureza terá o papel de definir qual tipo será 

atribuído a cada jogador. Os tipos de cada jogador serão especificados mais 

precisamente mais à frente. 
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4.2.5 Retornos nos nós finais 

Os retornos do jogo estão normalizados para a situação em que o contrato, 

definido na licitação, é espontaneamente cumprido. Neste caso, é atribuído retorno 

zero para ambos os jogadores. 

O incentivo para a concessionária não cumprir o contrato existe devido à 

expectativa de uma vantagem financeira, identificada pelo parâmetro 𝑓, em 

decorrência do não cumprimento, incrementando o retorno que lhe foi atribuído na 

licitação. A vantagem 𝑓 é, portanto, o custo que a concessionária teria para cumprir 

o contrato. 

Para o governo, o não cumprimento do contrato causa um prejuízo 

econômico, que será identificado pelo parâmetro 𝑔. Este parâmetro pode ser 

interpretado como o incremento esperado no valor arrecadado no leilão caso o 

requisito descumprido não tivesse sido exigido no edital da licitação. Alternativa ou 

complementarmente, pode-se pensar nesse prejuízo como uma medida da redução 

do movimento de passageiros e cargas ocasionada pela menor qualidade ou pela 

restrição da oferta; nesse caso, o parâmetro 𝑓 deve ser interpretado como a 

vantagem líquida para a concessionária, já considerando também essa redução de 

demanda12. 

Uma vez que a concessionária descumpriu o contrato, caso o governo o 

execute será aplicada à mesma uma multa 𝑝, da qual o governo arrecadará uma 

fração 𝛿, que representa o valor líquido do desconto dos custos burocráticos do 

processo sancionatório13. 

 
12 Vale lembrar que tanto o governo como a concessionária se beneficiam financeiramente com o 
consumo do serviço aeroportuário. 
13 Bem como dos possíveis custos judiciais envolvidos. 
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No caso de descumprimento, o governo terá ainda um dilema entre 

desagradar à concessionária, caso execute o contrato, ou à população, caso a 

concessionária fique impune. Ambas as consequências impactarão no resultado do 

governo, que, por hipótese, tem como objetivos tanto obter aprovação popular 

quanto aprovação do meio empresarial. 

Esta hipótese tem respaldo nos argumentos de Stigler (1971) e na construção 

da função objetivo de um órgão regulador por Baron e Myerson (1982). 

Assim, caso o governo execute o contrato, punindo a concessionária, terá 

uma penalidade política 𝑒 em seu retorno, representando a perda de apoio do meio 

empresarial. Caso aja permissivamente e não execute o contrato, terá uma 

penalidade política ℎ, representando a perda do apoio da população. 

4.2.6 Representação do jogo 

Descrito o problema, o mesmo é representado, na Figura 1, como um jogo 

dinâmico na forma extensiva ou de árvore. A Tabela 2 lista os símbolos utilizados. 

Tabela 1 – Símbolos utilizados nas árvores do jogo. 

 Símbolo Descrição 

Jogadores 

C Concessionária 

G Governo 

N Natureza 

Parâmetros 

𝑝 Penalidade em caso de descumprimento do contrato 

𝛿 Custo relativo do processo sancionatório 

𝑒 
Valoração dada pelo governo ao apoio político do meio 
empresarial  

𝑓 
Vantagem financeira da concessionária, em caso de 
descumprimento do contrato. 

𝑔 Valor financeiro do item contratual descumprido  

ℎ 
Valoração dada pelo governo ao apoio político da 
população  

𝜇 Probabilidade de que o governo seja forte 

𝜈 Probabilidade de que a concessionária seja eficiente 

𝑡𝑖 Nós do jogo 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 1 – Forma extensiva do jogo com informação completa e perfeita14. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Os vetores de retorno estão representados adjacentes aos nós finais, sendo 

que o primeiro elemento representa o retorno da concessionária e o segundo, o do 

governo. Na próxima seção é apresentada a solução desse jogo.  

4.3 SOLUÇÃO DO JOGO COM INFORMAÇÃO COMPLETA E PERFEITA 

O jogo, por ser de informação completa, é resolvido por indução retroativa, 

determinando-se primeiramente a decisão ótima do governo no nó 𝑡1 para depois 

encontrar a escolha ótima da concessionária em 𝑡0.  

Em 𝑡1, o governo escolhe executar o contrato se seu retorno for maior com 

esta escolha do que com a alternativa de não executar, o que ocorre se, e somente 

se: 

𝛿𝑝 + ℎ ≥ 𝑒 (1) 

Do lado esquerdo da desigualdade, a parcela 𝛿𝑝 é a parcela econômica, 

sendo sempre positiva. Assim, a expressão indica que há incentivos para a 

execução do contrato. 

 
14 As árvores dos jogos foram desenhadas com auxílio do software Gambit. 

(
𝑓 − 𝑝

𝛿𝑝 − 𝑔 − 𝑒
) 

(
0
0

) 

(
𝑓

−𝑔 − ℎ
) 𝑡1  

𝑡0  
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Os parâmetros ℎ e 𝑒, representando as parcelas de apoio político, podem 

reforçar ou inverter este incentivo. Caso o apoio político do meio empresarial 𝑒 seja 

suficientemente valorizado pelo governo, a ponto de sobrepujar o apoio político da 

população ℎ e o incentivo econômico, o governo não executará o contrato. Caso 

contrário, executará. 

Seguindo nomenclatura tradicional em teoria dos jogos, define-se que o 

governo é forte se o ganho monetário com a execução do contrato somado ao apoio 

político da população supera a perda de apoio político do meio empresarial e é fraco 

caso contrário. Isto é, o governo é: 

Forte, se 𝛿𝑝 + ℎ ≥ 𝑒; 

Fraco, se 𝛿𝑝 + ℎ < 𝑒. 

(2) 

No nó 𝑡0, a decisão da concessionária dependerá do tipo do governo com o 

qual está lidando e da relação entre os parâmetros 𝑓 e 𝑝. 

Caso o governo seja fraco, certamente não executará o contrato e, portanto, a 

concessionária não o cumprirá, levando ao fim do jogo, com resultado 𝑓 para a 

concessionária e (−𝑔 − ℎ) para o governo. 

Caso o governo seja forte, a concessionária preferirá cumprir o contrato se 

valer a desigualdade: 

𝑓 ≤ 𝑝 (3) 

E preferirá não cumprir caso a desigualdade acima não seja válida. 

Novamente, para estudar melhor estes subcasos, serão definidos dois tipos 

de concessionárias: 

Eficiente, se  𝑓 ≤ 𝑝; (4) 
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Ineficiente, se 𝑓 > 𝑝. 

Foram utilizados os termos eficiente e ineficiente para transmitir a ideia de 

que, para uma empresa mais eficiente, o custo de cumprir um requisito (𝑓) será 

mais baixo do que para uma ineficiente. Assim, na presença de um governo forte, 

apenas a concessionária ineficiente terá incentivo para descumprir o contrato. 

Os resultados possíveis desse jogo podem ser resumidos na Tabela 3. Nota-

se que os tipos de governo fraco e forte e o tipo de concessionária ineficiente têm 

estratégias dominantes. Apenas o tipo de concessionária eficiente deverá agir 

diferentemente dependendo do tipo de governo com o qual estiver interagindo. Vale 

ressaltar que no caso em que o governo é fraco, a concessionária escolherá não 

cumprir o contrato mesmo quando for eficiente e, portanto, estiver disposta a cumpri-

lo caso houvesse certeza de que o governo executaria. 

Tabela 2 – Resultados possíveis para o jogo com informação completa e perfeita  

 Governo Forte 
(𝜹𝒑 + 𝒉 ≥ 𝒆) 

Governo Fraco 
(𝜹𝒑 + 𝒉 < 𝑒) 

Concessionária Eficiente 
(𝒇 ≤ 𝒑) 

Concessionária cumpre 
Concessionária não cumpre e 

governo não executa 

Concessionária Ineficiente 
(𝒇 > 𝑝) 

Concessionária não cumpre e 
Governo executa  

Concessionária não cumpre e 
Governo não executa 

Fonte: Elaboração própria 

Esse resultado já chama a atenção para as possíveis consequências do jogo. 

Se o governo for fraco, mesmo que a concessionária seja eficiente, em cujo caso 

teria condições de cumprir o contrato, esta não o fará, maximizando assim seu lucro. 

Mas também prejudicando o governo, que perde o apoio popular e além do sucumbir 

ao custo financeiro 𝑔. Para ter-se garantido o cumprimento dos contratos quando a 

concessionária é eficiente, é necessário que o governo tenha independência em 

relação aos interesses dos grupos econômicos envolvidos na concessão. Porém, 

mesmo que exista essa independência, ainda assim pode ocorrer de o contrato ser 
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descumprido quando a concessionária é fraca, o que deve ser respondido com a 

aplicação das penalidades previstas. 

4.4 JOGO COM INFORMAÇÃO INCOMPLETA 

No modelo com informação completa e perfeita, cada jogador conhece, 

previamente, o tipo do outro ao escolher sua estratégia. 

Todavia, em um caso concreto há incertezas quanto à valoração que o 

governo dá ao apoio da população e do meio empresarial e ainda quanto aos custos 

da concessionária. Dessa forma, uma versão mais realista do modelo pode ser 

desenhada utilizando-se o conceito de informação incompleta, ou seja, relaxando-se 

a hipótese de que um jogador sabe, a priori, o tipo do outro. 

Nesta seção será estudado inicialmente um caso de informação incompleta 

assimétrica, em que a concessionária não sabe qual é o tipo do governo.  

Será pressuposto que a concessionária é eficiente, de forma que o parâmetro 

𝑓 receberá o índice 𝐸, e não sabe se o governo é fraco ou forte. Não foi considerado 

o caso para a concessionária ineficiente, pois, para ela, a ação é escolhida 

trivialmente, conforme apresentado na Tabela 3. 

Assim, um processo aleatório, denominado de jogada da natureza, define se 

o governo será forte, com probabilidade 𝜇, ou fraco, com probabilidade (1 − 𝜇). Após 

a definição da natureza, o governo saberá o seu tipo, mas a concessionária saberá 

apenas essa distribuição de probabilidade.  

A Figura 2 apresenta o jogo dinâmico no modelo com informação incompleta, 

em que os parâmetros ℎ e 𝑒 recebem índices 𝐹, no caso de o governo ser forte 

(𝛿𝑝 + ℎ𝐹 ≥ 𝑒𝐹), ou 𝑓, no caso de o governo ser fraco (𝛿𝑝 + ℎ𝑓 < 𝑒𝑓). 
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A linha tracejada entre os nós 𝑡1 e 𝑡2 indica que esses dois nós compõem um 

conjunto de informação para a concessionária, ou seja, ela sabe que o jogo está em 

um desses dois nós, mas não sabe em qual. 

Figura 2 – Forma extensiva do jogo com informação incompleta apenas para a concessionária. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Com base nas conclusões obtidas para caso anterior, é possível concluir que 

a solução para o governo é trivial. Se a concessionária não cumprir o contrato e o 

governo for forte, o jogo chegará ao nó 𝑡3 e o governo o executará. Se o governo for 

fraco, o jogo chegará ao nó 𝑡4 e o contrato não será executado.  

Assim, o jogo fica simplificado, de forma que podemos substituir os subjogos 

formados pelos nós 𝑡3 e 𝑡4 pelos correspondentes resultados de indução retroativa. 

Todavia, mesmo com esta simplificação, o jogo como um todo não pode ser 

resolvido por indução retroativa, devido à incompletude da informação. Para resolvê-

lo, é utilizado o conceito de solução por equilíbrio Bayesiano Perfeito. Assim, é 

considerado que a concessionária toma sua decisão avaliando seu retorno esperado 

como um agente neutro ao risco. 

(
0
0

) 
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0
0

) 
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Caso a concessionária cumpra o contrato, independentemente do tipo do 

governo, o seu retorno será: 

𝑢𝐶|𝑐𝑢𝑚𝑝𝑟𝑒 = 0 

Caso a concessionária opte por não cumprir o contrato, sabe que, com 

probabilidade 𝜇, o governo será forte e o executará e, com probabilidade (1 − 𝜇), 

será fraco e não o executará. Portanto, sua utilidade esperada será: 

𝐸[𝑢𝐶|𝑛ã𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑟𝑒] = 𝜇(𝑓𝐸 − 𝑝) + (1 − 𝜇)𝑓𝐸 = 𝑓𝐸 − 𝜇𝑝 

Com isso, a concessionária eficiente irá cumprir o contrato se, e somente se: 

𝜇 ≥
𝑓

𝐸

𝑝
 (5) 

Portanto, no caso em que a concessionária é eficiente e não sabe qual é o 

tipo do governo, haverá incentivo ao cumprimento do contrato se a penalidade (𝑝) 

ou a probabilidade de que o governo seja forte (𝜇) for suficientemente grande a 

ponto de fazer valer a desigualdade (5) 15. 

Assim, é evidenciada a importância da credibilidade do governo. Um governo 

com alta probabilidade de ser forte é um governo com boa reputação, capaz de 

induzir a concessionária a cumprir o contrato. Se o governo não tiver esta reputação, 

induzirá o não cumprimento do contrato. Assim, ter uma reputação de inflexibilidade, 

apesar de isso poder implicar um custo político, é necessário para evitar o 

descumprimento dos contratos e os repetidos adiamentos e cancelamentos de 

benfeitorias. 

O resultado obtido permanece válido mesmo na situação em que a 

informação é incompleta para ambos os jogadores, ou seja, quando nenhum jogador 
 

15 Vale lembrar que 𝑓𝐸 < 𝑝 portanto, 0 < 𝑓𝐸 /𝑝 < 1. 
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conhece qual é o tipo do outro, desde que seja considerado que ocorre uma única 

interação entre o governo e a concessionária. Isso porque, nessas condições, ter 

conhecimento a respeito do tipo da concessionária é irrelevante para a decisão do 

governo. 

Quando é introduzida uma segunda concessionária no jogo, porém, as 

estratégias ótimas podem se alterar, pois a informação revelada na interação com a 

primeira concessionária influencia a decisão na segunda interação. Assim, na 

presença de mais de uma interação, o rigor do governo em executar os contratos 

firmados se torna ainda mais importante, pois seu comportamento com uma 

concessionária passa a influenciar as decisões das demais. Mais especificamente, 

suponha que há duas concessionárias, o governo é do tipo fraco, e a primeira 

concessionária, sendo do tipo ineficiente, não cumpre o contrato. Por ser fraco, o 

ótimo para o governo numa relação com uma única concessionária seria não 

executar o contrato. Mas se assim o fizer, estará confirmando para próxima 

concessionária que é fraco e, portanto, a próxima concessionária também 

descumprirá o contrato, mesmo se for eficiente, pois sabe que o governo é fraco.  

Suponha agora que a reputação do governo seja boa, de forma que a 

condição (5) seja satisfeita. Então, se o governo, ainda que fraco, punir a primeira 

concessionária, a segunda concessionária eficiente não descobrirá que o governo é 

fraco e, como (5) é verdadeira, cumprirá seu contrato. Portanto, em equilíbrio, pode 

ser ótimo para o governo, ainda que fraco, executar o contrato quando a primeira 

concessionária descumprir seus compromissos, de forma a garantir que a segunda, 
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se for eficiente, cumpra seu contrato. Basta para isso que a probabilidade da 

concessionária ser eficiente seja suficientemente elevada16. 

Este é uma primeira importante contribuição da presente pesquisa para a 

condução das políticas públicas no que diz respeito aos contratos de concessão 

aeroportuária. De fato, podemos entender esse resultado como uma prescrição para 

que os governos sejam rigorosos a fim de evitar que concessionárias que estariam 

dispostas a cumprir os contratos desistam de fazê-lo ao observar a fraqueza do 

governo.  

Na próxima seção é estudada a influência dos resultados deste capítulo, em 

particular do jogo de informação perfeita, sobre o leilão dos aeroportos.  

 

  

 
16 Usou-se, nesta análise, o conceito de Equilíbrio Bayesiano perfeito. Vide, a esse respeito, Kreps (1990) ou 
Jehle e Reny (2011).  
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5 ANÁLISE DO MECANISMO DE CONCESSÃO: JOGO DO LEILÃO 

Na seção anterior o jogo da operação foi modelado como uma situação em 

que o leilão já fora realizado. Porém, espera-se que o conhecimento a respeito das 

possibilidades e consequências do não cumprimento do contrato seja utilizado pelas 

licitantes na elaboração do lance do leilão. Esta seção estuda esse fenômeno, 

seguindo as formulações para modelagem de leilão apresentadas em Jehle e Reny 

(2011). 

A estilização do leilão considera que a administração do aeroporto, na 

inexistência de um requisito de investimento, proporcionará receitas e despesas 

estimadas para o período de concessão que, na ocasião do leilão, são avaliadas por 

seu valor presente. 

Considera-se, ainda, que esses dois parâmetros, receitas e despesas, 

dependem da forma como o aeroporto for gerenciado. Assim, é incluída no modelo 

uma dimensão de eficiência relativa à administração do aeroporto, que influencia a 

estimativa desses parâmetros. Todavia, há um consenso a respeito do retorno 

máximo que possa ser obtido com as receitas e do mínimo das despesas. A 

diferença entre esses dois valores será entendida como o lucro máximo que o 

aeroporto poderá fornecer ao seu administrador e será o valor máximo, 𝑉𝑚𝑎𝑥 , que o 

governo e as licitantes consideram que possa ser atribuído ao aeroporto e, portanto, 

que possa ser pago pela sua outorga.  

O Quadro 3 ilustra a relação entre esses valores. 
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Quadro 3 - Estilização das variáveis do leilão 

 

Fonte: Elaboração própria 

Assim, cada licitante 𝑖 estima o lucro que poderá obter na inexistência de um 

requisito de investimento e essa estimativa será a valoração que atribui ao 

aeroporto, representada pela variável 𝑣𝑖.  

No primeiro estágio do leilão, denominado ex-ante, cada licitante ainda não 

sabe a própria valoração do aeroporto, mas apenas a distribuição de probabilidade, 

de conhecimento comum, dessa variável no intervalo entre 0 e 𝑉𝑚𝑎𝑥 :  𝑣𝑖 ∈ [0, 𝑉𝑚𝑎𝑥]. 

A característica estocástica da valoração é devida às próprias incertezas a 

respeito da avaliação do aeroporto e às incertezas a respeito da eficiência da 

concessionária, na dimensão relativa à administração. 

Com a introdução de um requisito contratual, de investimento ou nível de 

serviço, é incluído um custo adicional 𝑓 à operação do aeroporto, também 

representado no Quadro 3, que reduzirá o retorno da concessionária. 

O custo 𝑓 de cumprimento do requisito dependerá de uma segunda dimensão 

da eficiência, discreta, relacionada ao cumprimento do requisito, conforme o tipo da 

concessionária discutido no jogo da operação. Considera-se inicialmente que, na 

ocasião do leilão, cada licitante não sabe qual tipo de concessionária será, de forma 

𝒇 
Máximo do 

valor presente 

das receitas, na 

inexistência de 

requisito. 

Mínimo do 

valor presente 

das despesas, 

na inexistência 

de requisito. 

 

𝑽𝒎𝒂𝒙 

Investimento 

requerido 
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que o custo é estimado em função da probabilidade de realização de cada tipo, 

conforme apresentado na equação (6). Este valor, portanto, é de conhecimento 

comum no estágio ex-ante do leilão.  

𝐸[𝑓] = 𝜈(𝑓𝐸) + (1 − 𝜈)(𝑓𝐼) (6) 

Pressupõe-se que não há correlação entre a dimensão de eficiência 

relacionada ao cumprimento do requisito com a valoração que a licitante faz do 

aeroporto sem a existência de requisito. 

Adicionalmente, no estágio ex-ante, as licitantes não sabem o tipo do 

governo, sendo de conhecimento comum apenas que é forte (𝐺𝐹, em que 𝛿𝑝 + ℎ𝐹 ≥

𝑒𝐹) com probabilidade 𝜇 ou fraco (𝐺𝑓, em que 𝛿𝑝 + ℎ𝑓 < 𝑒𝑓) com probabilidade 1 − 𝜇. 

Com as informações de conhecimento comum, cada licitante define sua 

estratégia para o leilão, ou seja, o lance que dará em função da sua valoração. 

No segundo estágio do leilão, denominado interim, cada licitante é informada 

de sua própria valoração do aeroporto, 𝑣𝑖, e deve definir o valor de seu lance, 

utilizando a estratégia planejada no estágio ex-ante. 

No último estágio, denominado ex-post, o leilão é realizado e são definidos o 

vencedor e o pagamento que ele deverá fazer pela outorga da concessão. 

É considerado que, após a assinatura do contrato, todos os tipos são 

revelados, ou seja, o posterior jogo da operação é de informação completa, de forma 

que valem os resultados obtidos na Seção 4.3.  

Esse pressuposto pode ser interpretado como a situação em que, somente 

após a assinatura do contrato e o efetivo estabelecimento da concessionária, ela 

terá condições de saber sobre seus custos para o cumprimento do requisito, bem 

como terá maiores informações sobre o tipo do governo. 
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Assim, o leilão é estudado segundo o modelo de valores privados, em que a 

valoração é intrínseca a cada participante, e independentes, em que não há 

correlação entre as valorações. 

Dessa forma, há dois níveis de incompletude da informação. O primeiro é 

referente ao valor bruto da concessão para a licitante, que lhe é revelado no estágio 

interim do leilão. O segundo é referente ao custo do cumprimento do contrato, que é 

revelado somente após o início da operação. 

A descrição em três estágios se aplica aos quatro mecanismos mais comuns 

de leilão, citam-se, selado de primeiro preço, selado de segundo preço, aberto 

ascendente e aberto descendente. Sob o pressuposto de valorações privadas e 

independentes, os quatro mecanismos proveem a mesma receita esperada para o 

leiloeiro (MILGROM; WEBER, 1982) 17. 

Sob esse pressuposto, a estratégia da licitante para o leilão selado de 

primeiro preço é equivalente à estratégia para o leilão aberto descendente, com a 

ressalva de que, no primeiro, se trata de um lance em envelope fechado, 

propriamente dito, e no segundo, do valor em que a licitante pretende manifestar a 

compra, caso nenhuma outra licitante o tenha feito em um valor mais alto 

(MILGROM; WEBER, 1982). 

Da mesma forma, a estratégia para o leilão selado de segundo preço, em que 

o lance é em envelope fechado, é equivalente à estratégia para o leilão aberto 

 
17 Na existência de interdependência entre as valorações, esse resultado deixa de ser válido. Em 

casos mais gerais, Milgrom e Weber (1982) mostraram que o leilão aberto ascendente provê a maior 
receita esperada, seguido do leilão selado de segundo preço e, por último, do leilão aberto 
descendente ou selado de primeiro preço. Para prover maior robustez a problemas de colusão e 
dissuasão de entrada, Klemperer (1998, 2002) propôs um modelo híbrido em duas fases, sendo a 
primeira um leilão aberto ascendente e a segunda, um leilão selado de primeiro preço. Menezes e 
Dutra (2001) estudaram um leilão híbrido análogo ao de Klemperer (1998, 2002), mas com as fases 
invertidas, sendo a primeira um leilão selado de primeiro preço e a segunda, um leilão aberto 
ascendente. O modelo adotado pela ANAC para os aeroportos é similar ao estudado por Menezes e 
Dutra (2001). 
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ascendente, em que a estratégia se refere ao valor máximo até o qual a licitante 

permanece no leilão (MILGROM; WEBER, 1982). 

Considerando o pressuposto de que as valorações das licitantes são 

definidas, de forma privada, no estágio interim, e que os tipos do governo e da 

concessionária são definidos e informados publicamente no estágio ex-post, cada 

licitante 𝑖, neutra ao risco, elabora a sua estratégia no estágio ex-ante considerando 

as possíveis realizações, apresentadas a seguir. 

Em comparação com o apresentado no capítulo anterior, há uma diferença na 

referência para a definição dos retornos. Aqui é atribuído retorno zero para a 

situação em que não é feita a concessão do aeroporto. São apresentados apenas os 

retornos com o período da operação, de forma que não é considerado o pagamento 

pela outorga. 

Com probabilidade 𝜈 ⋅ 𝜇 será uma concessionária eficiente interagindo com 

um governo forte, de forma que cumprirá o contrato. Nessa situação, o retorno para 

o Governo com a operação do aeroporto, em comparação com a ausência da 

concessão, é 𝑔, o valor atribuído ao cumprimento do requisito. Para a 

Concessionária, o retorno é o valor presente líquido estimado para a operação do 

aeroporto, subtraído do custo de cumprimento do contrato. Portanto, Os retornos 

correspondentes, para o governo 𝑢𝐺,𝑜𝑝 e para a concessionária 𝑢𝐺,𝑜𝑝 serão: 

𝑢𝐺,𝑜𝑝 = 𝑔 

𝑢𝐶,𝑜𝑝 = 𝑣𝑖 − 𝑓𝐸  

Com probabilidade 𝜈 ⋅ (1 − 𝜇) será um concessionária eficiente interagindo 

com um governo fraco. Neste caso, ela descumprirá o contrato e não será 

penalizada. Os retornos correspondentes serão: 

𝑢𝐺,𝑜𝑝 = −ℎ𝑓 
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𝑢𝐶,𝑜𝑝 = 𝑣𝑖 

Com probabilidade (1 − 𝜈) ⋅ 𝜇 será uma concessionária ineficiente interagindo 

com um governo forte. Neste caso, ela descumprirá o contrato e será penalizada. 

𝑢𝐺,𝑜𝑝 = 𝛿𝑝 − 𝑒𝐹 

𝑢𝐶,𝑜𝑝 = 𝑣𝑖 − 𝑝 

Com probabilidade (1 − 𝜈) ⋅ (1 − 𝜇) será uma concessionária ineficiente 

interagindo com um governo fraco. Neste caso, ela descumprirá o contrato e não 

será penalizada. 

𝑢𝐺,𝑜𝑝 = −ℎ𝑓 

𝑢𝐶,𝑜𝑝 = 𝑣𝑖 

Assim, o retorno esperado de cada licitante 𝑖 do tipo 𝑣𝑖 com a operação do 

aeroporto, caso vença o leilão, é: 

𝐸𝑖  [𝑢𝐶,𝑜𝑝] = 𝜈𝜇[𝑣𝑖 − 𝑓𝐸] + 𝜈(1 − 𝜇)[𝑣𝑖] + (1 − 𝜈)𝜇[𝑣𝑖 − 𝑝] + (1 − 𝜈)(1 − 𝜇)[𝑣𝑖] 

𝐸𝑖  [𝑢𝐶,𝑜𝑝] = 𝑣𝑖 − 𝜇[𝜈𝑓𝐸 + (1 − 𝜈)𝑝] (7) 

Para simplificar a notação, define-se o segundo termo do lado direito da 

equação acima como o custo regulatório esperado:  

𝐶𝑅 = 𝜇[𝜈𝑓𝐸 + (1 − 𝜈)𝑝] (8) 

Pode ser observado, comparando as equações (6) e (8), que 𝐶𝑅 < 𝐸[𝑓], 

indicando que, existindo a possibilidade de não cumprimento do contrato, o custo 

regulatório é inferior à esperança de custo do cumprimento do contrato. 
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Integrando a fase do leilão à fase da operação do aeroporto, o retorno 

esperado de uma licitante 𝑖 com a concessão, ao elaborar um lance 𝜆𝑖(⋅) para o 

leilão, que implicará em um valor de outorga18 𝑜𝑖(𝜆𝑖, 𝜆𝑗), pode ser definido por: 

𝐸[𝑢𝑖,𝑐𝑜𝑛] = {
𝑣𝑖 − 𝐶𝑅 − 𝑜𝑖(𝜆𝑖, 𝜆𝑗)        𝑠𝑒 𝜆𝑖(𝑣𝑖) > 𝜆𝑗(𝑣𝑗)   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 ≠ 𝑖    

0                                          𝑠𝑒 𝜆𝑖(𝑣𝑖) ≤ 𝜆𝑗(𝑣𝑗)  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝑗 ≠ 𝑖
 (9) 

A primeira equação representa a situação em que a licitante vence o leilão e a 

segunda, em que perde. O índice 𝑗 se refere a cada uma das 𝑁 demais licitantes. 

Ficou convencionado que, em caso de lances iguais, nenhum jogador recebe o 

aeroporto.  

A valoração 𝑉𝑚𝑎𝑥  é normalizada para a unidade, sem perda de generalidade, 

e é pressuposto que a função lance é estritamente crescente com a valoração e 

diferenciável, tendo como domínio as valorações possíveis, isto é, o intervalo entre 

zero e um, e como contradomínio o conjunto dos números reais não negativos, 

𝑙(⋅): [0,1] →  ℝ+.  

Essa normalização impõe restrições às variáveis 𝑓𝐸  e 𝑝, que também devem 

ser inferiores a um. 

A resolução do problema do leilão tem como objetivos a determinação da 

função lance da licitante e da esperança de receita do vendedor.  

5.1.1 Estratégia em um leilão de primeiro preço 

Para a resolução do problema, será considerado o mecanismo de leilão de 

primeiro preço, que, seguindo a formulação de Jehle e Reny (2011), é interpretado 

como um jogo estático de informação incompleta.  

 
18 O uso do valor de outorga em função dos lances, 𝑜𝑖(𝜆𝑖 , 𝜆𝑗), nessa equação a torna aplicável a 

qualquer mecanismo de leilão. 
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O problema de maximização de cada jogador 𝑖 no estágio ex-ante é 

representado pela Fórmula (10), em que 𝜆𝑖 é o lance dado pelo jogador 𝑖. 

max
𝜆𝑖

[(𝑣𝑖 − 𝐶𝑅 − 𝜆𝑖)𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟]]  (10) 

Como demonstrado no Apêndice A, a solução deste problema fornece a 

estratégia de equilíbrio. No caso particular em que há duas licitantes e a função de 

densidade de probabilidade da distribuição da valoração é uniforme no intervalo 

entre zero e um, o lance de equilíbrio é:  

𝑙(𝑣𝑖) = {

𝑣𝑖

2
− [𝐶𝑅 −

𝐶𝑅2

2𝑣𝑖

]  , s𝑒 𝑣𝑖 ∈ [𝐶𝑅, 1]

0  ,                                       𝑠𝑒 𝑣𝑖 ∈ [0, 𝐶𝑅]

 (11) 

O primeiro termo do lado direito representa o lance de equilíbrio do leilão na 

ausência do requisito de investimento, ou seja, na ausência de custo regulatório. Por 

construção, a licitante somente oferecerá lance se 𝐶𝑅 ≤ 𝑣𝑖 ≤ 1. Com essa condição, 

o termo entre colchetes é positivo (ou nulo), menor do que 𝐶𝑅 e crescente com 𝐶𝑅.  

Assim, conclui-se pela equação (11) que a licitante deduz de seu lance uma 

quantia que depende monotonicamente do custo regulatório e, quanto maior o custo 

regulatório, maior a dedução. 

Caso não houvesse a possibilidade de descumprir o requisito, o resultado do 

leilão seria análogo ao apresentado na equação (11), substituindo 𝐶𝑅 por 𝐸[𝑓]. É 

importante observar que, como 𝐶𝑅 < 𝐸[𝑓], a dedução seria maior. 

Ou seja, com a introdução da possibilidade de descumprimento do contrato, 

cada licitante faz um lance maior do que aquele que faria sem essa possibilidade. 

Esse efeito pode explicar a existência de leilões com lances surpreendentemente 
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altos, mas seguidos de períodos de operação que frustram a expectativa do 

governo, com atrasos e cancelamentos de obras. 

Por outro lado, caso não houvesse qualquer exigência, então o lance seria o 

lance padrão encontrado na teoria de leilões, 𝑙(𝑣𝑖) =
𝑣𝑖

2
, que é maior, mas que 

envolve o prejuízo social com a falta de melhoria da infraestrutura aeroportuária. 

5.1.2 Receita esperada  

Para uma situação com duas licitantes simétricas, com distribuição de 

valoração uniforme no intervalo entre zero e um, a receita esperada do governo, 

apresentada no Apêndice B, é: 

𝐸[𝑅] =
1

3
− [𝐶𝑅 (1 − 𝐶𝑅 +

1

3
𝐶𝑅2)] (12) 

O primeiro termo do lado direito representa a receita esperada do leilão na 

ausência do requisito. O termo entre colchetes é não negativo, crescente com 𝐶𝑅 e 

menor do que 𝐶𝑅.  

Coerentemente com a conclusão anterior, a introdução de um custo 

regulatório, em comparação com a ausência de requisito, reduz a receita esperada 

no leilão e, quanto maior o custo, maior é esse o impacto. Porém, o impacto é menor 

do que o valor do custo regulatório. 

5.2 RESULTADO DA CONCESSÃO 

Serão analisadas as consequências das possíveis realizações da concessão, 

integrando a fase do leilão, que a concessionária venceu pagando o seu lance pela 

outorga, à fase da operação do aeroporto. 
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Caso seja realizado o tipo forte para o governo, ele arrecadará o montante 

apresentado pela equação (12) no leilão. Adicionalmente, no jogo da operação, com 

probabilidade 𝜈, irá interagir com uma concessionária eficiente, que cumprirá o 

contrato. Com probabilidade (1 − 𝜈), irá interagir com uma concessionária 

ineficiente, que não cumprirá o contrato, e, em resposta, irá aplicar a penalidade 𝑝. 

A utilidade de von-Neumann Morgenstern obtida pelo governo forte com a 

concessão será, então: 

𝑢𝐺𝐹,𝑐𝑜𝑛 = 𝐸[𝑅] + 𝐸 [𝑢𝐺𝐹,𝑜𝑝] 

𝑢𝐺𝐹,𝑐𝑜𝑛 =
1

3
− [𝐶𝑅 (1 − 𝐶𝑅 +

1

3
𝐶𝑅2)] + 𝜈𝑔 + (1 − 𝜈)(𝛿𝑝 − 𝑒𝐹)  

𝑢𝐺𝐹,𝑐𝑜𝑛 =
1

3
− [𝐶𝑅 (1 − 𝐶𝑅 +

1

3
𝐶𝑅2)] + 𝑔 + (1 − 𝜈)(𝛿𝑝 − 𝑔 − 𝑒𝐹) (13) 

Caso o governo não estabeleça, no edital, requisito de investimento, o 

segundo, o terceiro e o quarto termos da equação acima serão nulos, de forma que 

o retorno do governo com a concessão é tão somente a arrecadação com o leilão, 

1/3. 

Na presença de requisito, os termos deixam de ser nulos, de forma que 

ocorre uma expectativa de cumprimento do requisito, que o governo valora em 𝑔, e 

um abatimento na receita esperada com o leilão. Caso a concessionária seja do tipo 

eficiente, o retorno do governo forte com a concessão é composto apenas pelos três 

primeiros termos, pois o contrato é cumprido. Observa-se que: 

[𝐶𝑅 (1 − 𝐶𝑅 +
1

3
𝐶𝑅2)] < 𝐶𝑅 < 𝐸[𝑓] 
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Além disso, lembrando que o parâmetro 𝑔 corresponde à valoração dada pelo 

governo ao requisito contratual, pode ser adotada a aproximação 𝑔 ≅ 𝐸[𝑓]. Assim, 

nessa realização da natureza o retorno para o governo com a concessão é maior do 

que seria na ausência do requisito contratual. 

Isso pode ser interpretado como a situação em que o governo se “apropria” 

de uma “aposta” mal sucedida da licitante, que contava com a possibilidade de 

descumprir o contrato, pagando a mais no leilão por isso, mas se depara com uma 

realização em que a melhor alternativa é cumpri-lo. 

Porém, caso a concessionária seja ineficiente, o quarto termo da equação 

(13) deixa de ser nulo, de forma que o governo arrecadará a multa, mas verá 

frustrado o cumprimento do requisito e perderá apoio político do meio empresarial. 

Caso seja realizado o tipo fraco para o governo, ele arrecadará o montante 

apresentado pela equação (12) e verá frustrado o cumprimento do contrato, com o 

qual será permissivo. Sua utilidade com a concessão será: 

𝑢𝐺𝑓,𝑐𝑜𝑛 =
1

3
− [𝐶𝑅 (1 − 𝐶𝑅 +

1

3
𝐶𝑅2)] − ℎ𝑓 (14) 

Esse é um péssimo resultado para o governo, pois além de sofrer um 

abatimento na receita do leilão (em comparação com a situação em que não há 

requisito algum), verá frustrado o cumprimento do requisito e ainda perderá apoio 

político da população. 

Os danos desse resultado são acentuados quando, na ocasião da licitação, o 

governo faz ameaças de executar o contrato, elevando o custo regulatório e, 

consequentemente, o abatimento na receita do leilão, e, no início da operação, 

demonstra sua fraqueza. 
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Uma prescrição clara e natural que pode ser interpretada desse resultado é 

que, se o governo tem reputação de não executar contratos, deveria fazer o mínimo 

possível de exigências no edital, reduzindo o custo regulatório. Com isso, estaria 

reconhecendo que não haverá investimentos no aeroporto, mas, em contrapartida, 

arrecadará um valor maior no leilão. 

5.3 Leilão com licitantes pré-informadas sobre seu tipo 

Nesta seção é introduzido um modelo mais realista do jogo do leilão, no qual 

cada licitante sabe, já no estágio ex-ante, se seu tipo é eficiente ou ineficiente, mas 

não conhece o tipo da adversária. 

Assim, analogamente à equação (9), o retorno esperado do aeroporto, com a 

concessão, será, para uma licitante que saiba que é eficiente: 

𝐸[𝑢𝐸,𝑐𝑜𝑛] = {
𝑣𝑖 − 𝜇𝑓𝐸 − 𝑜𝑖(𝜆𝑖 , 𝜆𝑗)       𝑠𝑒 𝜆(𝑣𝑖) > 𝜆𝑗(𝑣𝑗)    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 ≠ 𝑖    

0                          𝑠𝑒 𝜆𝑖(𝑣𝑖) ≤ 𝜆𝑗(𝑣𝑗)  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝑗 ≠ 𝑖
 (15) 

Para a licitante que saiba que é ineficiente, seu retorno será: 

𝐸[𝑢𝐼,𝑐𝑜𝑛] = {
𝑣𝑖 − 𝜇𝑝 − 𝑜𝑖(𝜆𝑖 , 𝜆𝑗)        𝑠𝑒 𝜆(𝑣𝑖) > 𝜆𝑗(𝑣𝑗)   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 ≠ 𝑖    

0                          𝑠𝑒 𝜆𝑖(𝑣𝑖) ≤ 𝜆𝑗(𝑣𝑗)  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝑗 ≠ 𝑖
 (16) 

Como 𝑓𝐸 < 𝑝, podemos verificar que a licitante eficiente tem uma utilidade 

esperada da concessão maior do que a ineficiente. Essa assimetria se traduz em 

uma vantagem no leilão para a licitante eficiente, que, para uma mesma valoração, 

oferecerá lance superior à ineficiente. 

Com isso, a probabilidade de que uma licitante eficiente vença o leilão é maior 

do que a probabilidade de que uma ineficiente o vença, o que é positivo para o 

Governo. Serão apresentados o efeito alocativo e a receita esperada neste modelo.  
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5.3.1 Efeito alocativo 

Para avaliar o efeito alocativo da assimetria gerada, observa-se que, quando 

ambas as licitantes são eficientes ou ambas são ineficientes, cada uma tem igual 

probabilidade de vencer o leilão. Assim, são apresentadas, no Quadro 4, as 

probabilidades de alocação quando participam do leilão uma licitante eficiente e uma 

ineficiente, mas cada uma delas conhece somente o seu tipo. 

Quadro 4 – Espaço de distribuição das valorações 

 

Fonte: Elaboração própria 

A região 𝐴 representa as realizações de valorações em que ambas as 

licitantes oferecem lance nulo. É considerado que, nesse caso, o aeroporto não é 

vendido. 

As realizações de valoração ocorrem nessa região com probabilidade: 

𝑃[𝐴] = 𝜇2𝑓𝐸𝑝 (17) 

A região 𝐵 representa as realizações em que a licitante ineficiente vence o 

leilão. Isso ocorre quando sua valoração supera a valoração da eficiente em pelo 

menos a quantia 𝜇(𝑝 − 𝑓𝐸 ). 

𝑣𝐸 

𝑣𝐼 

0 

1 

1 
𝜇𝑓𝐸  

 

𝜇𝑝 

1 − 𝜇(𝑓𝐸 − 𝑝) 

𝐴 

𝐵 

𝐶 
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Isso ocorre com probabilidade: 

𝑃[𝐵] = 1/2 − 𝜇𝑝 + 𝜇2𝑝2/2 + 𝜇𝑓𝐸 − 𝜇2𝑓𝐸𝑝 (18) 

A região 𝐶 representa as realizações em que a licitante eficiente vence o 

leilão, o que ocorre com probabilidade: 

𝑃[𝐶] = 1/2 + 𝜇𝑝 − 𝜇2𝑝2/2 − 𝜇𝑓𝐸  (19) 

A probabilidade de uma licitante eficiente vencer a licitação é maior que a de 

uma licitante ineficiente, o que é positivo para o governo. Assim, a situação 

dramática vista na seção anterior é atenuada quando as licitantes conhecem o seu 

tipo. Todavia, as incertezas sobre o tipo do governo e, portanto, sobre a execução 

do contrato permanecem na ocasião do leilão. 

É importante ressaltar aqui que a existência da exigência contratual gera uma 

zona de soluções em que o leilão de venda fracassa, região 𝐴 em que nenhum dos 

jogadores faz lance. Essa característica do mecanismo pode ser especialmente 

indesejada quando se considera um governo com limitado orçamento e, portanto, 

deseja fortemente transferir para a iniciativa primada a administração de seus 

aeroportos. 

5.3.2 Receita esperada  

A partir das equações (15), e considerando que, em um leilão selado de 

segundo preço, é estratégia fracamente dominante oferecer um lance igual à própria 

valoração, o lance da licitante eficiente é: 

𝜆𝑙𝑠𝑝,𝐸 = {
𝑣𝑖 − 𝜇𝑓𝐸 ,    𝑠𝑒 𝑣𝑖 ∈ [𝜇𝑓𝐸 , 1]

0,                  𝑠𝑒 𝑣𝑖 ∈ [0, 𝜇𝑓𝐸) 
 (20) 
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O lance para a licitante ineficiente é semelhante ao apresentado na equação 

(20), substituindo 𝑓𝐸  por 𝑝.  

Para calcular a receita esperada no leilão, a análise será dividida em três 

casos: (1) com probabilidade 𝜈2, ambas as licitantes são eficientes; (2) com 

probabilidade (1 − 𝜈)2, ambas as licitantes são ineficientes; (3) com probabilidade 

[2𝜈(1 − 𝜈)], há uma licitante de cada tipo. 

Assim, a contribuição do caso (1) para a receita esperada é:  

𝐸[𝑅|𝐶𝑎𝑠𝑜 1] = 𝜈2 ⋅ 2 ⋅ ∫ ∫(𝑣𝑗 − 𝜇𝑓𝐸)𝑓(𝑣𝑗)𝑑𝑣𝑗𝑓(𝑣𝑖)𝑑𝑣𝑖

𝑣𝑖

𝜇𝑓𝐸

1

𝜇𝑓𝐸

  (21) 

Pressupondo distribuição de valoração uniforme e resolvendo a integral, 

obtém-se: 

𝐸[𝑅|𝐶𝑎𝑠𝑜 1] = 𝜈2 ⋅
1

3
[1 − 𝜇𝑓𝐸]3  (22) 

Analogamente, a contribuição do caso (2) para a receita esperada é: 

𝐸[𝑅|𝐶𝑎𝑠𝑜 2] = (1 − 𝜈)2 ⋅
1

3
[1 − 𝜇𝑝]3  (23) 

O caso (3) pode ser dividido em dois subcasos, nos quais, considerando 𝑖 

como eficiente e 𝑗 como ineficiente: (3a) com probabilidade 𝜇2(𝑓𝐸 − 𝑝)2/2, ocorre: 

𝑣𝑖 ≥ 𝑣𝑗 + 𝜇(𝑓𝐸 − 𝑝)  (24) 

De forma que, se o aeroporto for vendido, será para a eficiente; e (3b) com a 

probabilidade complementar, ocorre a desigualdade oposta a (24), sendo que, caso 

o aeroporto seja vendido, será para a ineficiente. Assim, a contribuição do caso (3) 

para a receita esperada é: 
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𝐸[𝑅|𝐶𝑎𝑠𝑜 3] = 2 ⋅ 𝜈 ⋅ (1 − 𝜈)

⋅ {[ ∫ ∫ (𝑣𝑗 − 𝜇𝑝)𝑓(𝑣𝑗)𝑑𝑣𝑗𝑓(𝑣𝑖)𝑑𝑣𝑖

𝑣𝑖−𝜇(𝑓𝐸−𝑝)

𝜇𝑝

1

𝜇𝑓𝐸

]

+ [ ∫ ∫ (𝑣𝑖 − 𝜇𝑓𝐸)𝑓(𝑣𝑖)𝑑𝑣𝑖𝑓(𝑣𝑗)𝑑𝑣𝑗

𝑣𝑗−𝜇(𝑝−𝑓𝐸)

𝜇𝑓𝐸

1

𝜇𝑝

]}  

(25) 

Novamente, pressupondo distribuição de valoração uniforme, obtém-se: 

𝐸[𝑅|𝐶𝑎𝑠𝑜 3] = 2 ⋅ 𝜈 ⋅ (1 − 𝜈) {
1

3
−

1

2
𝜇(𝑓𝐸 + 𝑝) +

1

2
𝜇3(𝑓2𝑝 + 𝑝2𝑓) −

1

6
𝜇3(𝑓3 + 𝑝3) }  (26) 

 

Somando os três casos, a receita esperada do leiloeiro fica: 

𝐸[𝑅] =
1

3
− 𝜇𝑝 + 𝜇𝜈(𝑝 − 𝑓𝐸)

+ {𝜇2𝑝2 − 2𝜇2𝜈𝑝2 + 𝜇2𝜈2𝑝2 +
1

3
(−𝜇3𝑝3 + 𝜇3𝜈𝑝3) + 𝑓𝐸𝜇3𝜈𝑝2 − 𝑓𝐸𝜇3𝜈2𝑝2

+ 𝑓𝐸𝜇2𝜈2 + 𝑓𝐸
2𝜇3𝜈𝑝 − 𝑓𝐸

2𝜇3𝜈2𝑝 −
1

3
(𝑓𝐸

3𝜇3𝜈)} 

Descartando os termos de mais alta ordem, entre chaves, obtém-se: 

𝐸[𝑅] ≅
1

3
− 𝜇(𝜈𝑓𝐸 + (1 − 𝜈)𝑝)  (27) 

𝐸[𝑅] ≅
1

3
− 𝐶𝑅  (28) 

Esse resultado é próximo ao obtido na equação (12), de forma que a 

introdução da situação em que as licitantes são pré-informadas sobre seu tipo não 

traz alterações significativas à receita esperada do leiloeiro. 
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No próximo capítulo será apresentada uma proposta de mecanismo 

alternativo de concessão com o objetivo de reduzir as incertezas existentes no 

mecanismo atual. 
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6 PROPOSTA DE MECANISMO ALTERNATIVO  

Uma vez estudados, nos capítulos 4 e 5, modelos que representam o 

mecanismo existente de concessão de aeroportos, o presente capítulo propõe um 

mecanismo de incentivos alternativo, análogo ao proposto por Wang e Pallis (2014). 

Assim, em vez de um modelo em que o governo estabelece os requisitos de 

investimento e posteriormente aplica penalidades em caso de descumprimento, é 

proposto um mecanismo em que os objetivos do governo são apresentados como 

metas opcionais para a concessionária. Caso as metas sejam atingidas, a 

concessionária obterá descontos no pagamento do valor da outorga. 

Suponha, por exemplo, que o objetivo do governo seja que, em determinado 

aeroporto, um novo terminal de passageiros entre em operação na data 𝐷. No 

modelo de concessão vigente, para atingir este objetivo, o governo estabelece no 

edital de concessão como uma obrigação da concessionária construir um novo 

terminal e iniciar a sua operação até a data 𝐷. O não atendimento desse requisito 

deveria implicar em uma penalidade 𝑝 para a concessionária. 

Como visto, na ocasião do leilão as licitantes elaboram seus lances 

considerando não a obrigatoriedade de construção do terminal, mas a eventual 

opção por descumprir este requisito, incorrendo em um risco de sofrer a penalidade.  

No modelo proposto, o edital de concessão disporia que a construção do 

terminal é opcional, sendo que, caso a concessionária o construa e inicie sua 

operação até a data 𝐷, receberá automaticamente um desconto 𝑑 no valor a ser 

pago pela outorga. Cabe ressaltar que o pagamento pela outorga é, normalmente, 

parcelado no decorrer do período da concessão, de forma que o desconto pode ser 

programado conforme o calendário previsto para as obras. 
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É pressuposto que a incerteza a respeito da aplicação da penalidade não 

ocorre neste modelo. Isso porque se no modelo vigente é verossímil a possibilidade 

de o governo agir permissivamente e não aplicar uma penalidade em caso de 

infração, considera-se que no mecanismo proposto o governo não conseguirá 

conceder o desconto previsto no edital sem que a meta tenha sido atingida. 

Naturalmente, não conceder um desconto adicional a um pagamento acordado é 

uma medida muito mais fácil de ser implantada do que exigir um pagamento de uma 

multa, conforme estudo do TCU citado anteriormente. 

Pode ser interpretado que neste mecanismo o governo toma, na elaboração 

do edital de licitação, uma decisão irreversível de se comportar como do tipo forte. 

Similarmente, na ocasião do leilão as licitantes internalizarão as regras do 

modelo proposto. Assim, espera-se que a licitante que, de fato, pretenda atender as 

metas previstas no edital poderá acrescentar ao seu lance uma sobreoferta em 

função do desconto 𝑑, de forma que este modelo proporcione maiores incentivos ao 

cumprimento das metas e maiores lances no leilão, porém com descontos no 

pagamento efetivo da outorga. 

6.1 MODELAGEM DO MECANISMO PROPOSTO 

Adotando a mesma abordagem paramétrica do Capítulo 4, o jogo da 

operação no modelo proposto fica trivial, pois equivale ao governo tomar uma 

decisão irreversível de se comportar como forte.  

Para a definição dos retornos obtidos com a operação do aeroporto, tem-se 

que, se a concessionária cumpre a meta, tem como vantagem o desconto 𝑑 no valor 

da outorga, mas tem um custo esperado 𝑓 para fazer o investimento necessário. O 

governo terá, em sua utilidade, o acréscimo de 𝑔, o valor atribuído à meta cumprida, 
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e a dedução do desconto concedido. Se a concessionária não cumpre a meta, deixa 

de ter o desconto e o custo. Nesse caso, o governo recebe o valor integral pela 

outorga e tem uma penalidade política ℎ representando a perda do apoio da 

população. 

A decisão da concessionária na operação do aeroporto está representada na 

Figura 3. Neste modelo, os retornos do governo são irrelevantes para a decisão, 

tendo sido apresentados com o único objetivo de tornar mais clara a convenção 

utilizada. 

Figura 3 – Decisão da concessionária no modelo proposto 

 

Fonte: Elaboração própria 

Assim, se o governo escolher um desconto 𝑑 tal que 𝑓𝐸 < 𝑑 < 𝑓𝐼 , então 

reinterpretando a nomenclatura do capítulo 4, uma concessionária do tipo eficiente 

(aquela para a qual 𝑑 ≥ 𝑓𝐸) sempre cumprirá as metas. Por outro lado, uma 

concessionária ineficiente (aquela para a qual 𝑑 < 𝑓𝐼) nunca as cumprirá. 

Para a estilização do leilão, similarmente ao capítulo anterior, é atribuído 

retorno zero para a situação em que não é feita a concessão do aeroporto. O 

Quadro 5 apresenta a relação entre as variáveis no modelo proposto. 

 

 

 

 

(
𝑑 − 𝑓
𝑔 − 𝑑

) 

(
0

−ℎ
) 
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Quadro 5 - Estilização das variáveis do leilão no modelo proposto 

 

Fonte: Elaboração própria 

Similarmente ao analisado no Capítulo 5, no estágio ex-ante do leilão cada 

licitante apenas conhece a distribuição de probabilidade das valorações 𝑣𝑖 no 

intervalo [0, 𝑉𝑚𝑎𝑥], 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1, a probabilidade de ser eficiente 𝜈 e tem a informação do 

valor do desconto 𝑑, 𝑓𝐸 < 𝑑 < 𝑓𝐼 . 

Cada licitante sabe que, caso vença o leilão, com probabilidade 𝜈 será 

eficiente e cumprirá a meta, obtendo o retorno com a operação: 

𝑢𝐶𝐸,𝑜𝑝 = 𝑣𝑖 + 𝑑 − 𝑓𝐸  

Ainda, com probabilidade (1 − 𝜈), será ineficiente e não cumprirá a meta, 

obtendo com a operação o retorno: 

𝑢𝐶𝐼,𝑜𝑝 = 𝑣𝑖  

Assim, o retorno esperado de cada licitante com a operação, caso vença o 

leilão, é: 

𝐸𝑖  [𝑢𝐶,𝑜𝑝] = 𝜈(𝑣𝑖 + 𝑑 − 𝑓𝐸) + (1 − 𝜈)(𝑣𝑖) 

𝐸𝑖  [𝑢𝐶,𝑜𝑝] = 𝑣𝑖 + 𝜈(𝑑 − 𝑓𝐸) 

Desconto 𝑑 no 

caso de 

cumprimento 

𝑽𝒃 
𝒇 

Máximo do 

valor presente 

das receitas, na 

inexistência das 

metas. 

Mínimo do 

valor presente 

das despesas, 

na inexistência 

das metas. 

 

𝑽𝒎𝒂𝒙 

Custo esperado 

das metas (𝑓) 
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Definindo o segundo termo do lado direito da equação acima como o bônus 

esperado, 𝐵 = 𝜈(𝑑 − 𝑓𝐸), o retorno esperado de uma licitante 𝑖 com a concessão, ao 

elaborar um lance 𝜆𝑖(⋅) para o leilão, pode ser definido por: 

𝐸[𝑢𝑖,𝑐𝑜𝑛] = {
𝑣𝑖 + 𝐵 − 𝑜(𝜆𝑖 , 𝜆𝑗)        𝑠𝑒 𝜆𝑖(𝑣𝑖) > 𝜆𝑗(𝑣𝑗)   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 ≠ 𝑖    

0                                     𝑠𝑒 𝜆𝑖(𝑣𝑖) ≤ 𝜆𝑗(𝑣𝑗)  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝑗 ≠ 𝑖
 (29) 

Considerando um leilão selado de segundo preço, é estratégia fracamente 

dominante para cada licitante oferecer um lance que seja igual à valoração 

acrescida do bônus: 

𝑙𝐿𝑆𝑃(𝑣𝑖) = 𝑣𝑖 + 𝐵 (30) 

Conforme apresentado no apêndice B, havendo duas licitantes, com 

distribuição de valoração uniforme no intervalo entre zero e um, a receita esperada 

no leilão de sendo preço fica: 

𝐸[𝑅𝐿𝑆𝑃] =
1

3
+ 𝐵 =

1

3
+ 𝜈(𝑑 − 𝑓

𝐸
) (31) 

6.2 RESULTADO DA CONCESSÃO NO MODELO PROPOSTO 

Analogamente ao capítulo anterior, serão analisadas as consequências das 

possíveis realizações da concessão. 

Com probabilidade 𝜈, uma concessionária eficiente vencerá o leilão, de forma 

que a meta será cumprida e haverá o desconto 𝑑 no pagamento da outorga. Com 

probabilidade (1 − 𝜈), uma ineficiente vencerá, não cumprirá a meta e não receberá 

o desconto. O retorno do governo com a concessão será a soma da arrecadação no 

leilão com o seu retorno com a operação: 
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𝐸[𝑢𝐺,𝑐𝑜𝑛] = 𝜈 [
1

3
+ 𝜈(𝑑 − 𝑓𝐸) + (𝑔 − 𝑑)] + (1 − 𝜈) [

1

3
+ 𝜈(𝑑 − 𝑓𝐸) − ℎ] 

𝐸[𝑢𝐺,𝑐𝑜𝑛] =
1

3
+ 𝜈(𝑔 − 𝑓𝐸  ) + (1 − 𝜈)[−ℎ] (32) 

Novamente, pode ser considerado que a valoração que o governo dá ao 

cumprimento da meta, 𝑔, é igual à esperança de custo de seu cumprimento quando 

não se tem a informação a respeito da eficiência da concessionária, conforme 

apresentado na equação (6): 

𝑔 = 𝐸[𝑓] = 𝜈(𝑓𝐸) + (1 − 𝜈)(𝑓𝐼) (33) 

Sendo assim, 𝑔 > 𝑓𝐸  e, portanto, a segunda parcela da equação (32), que é 

econômica, é positiva, representando o incremento no retorno do governo com a 

concessão caso seja realizado o tipo eficiente para a concessionária. A terceira 

parcela representa o custo político, com o qual o governo arca caso seja realizado o 

tipo ineficiente para a concessionária e, portanto, a meta não seja cumprida. 

Assim, comparando as equações (32) e (14), vemos que, no modelo 

proposto, o retorno para o governo é maior do que ocorreria no modelo vigente com 

a realização do tipo fraco para o governo. 

Já a comparação entre as equações (32) e (13) não é conclusiva sobre o 

modelo mais vantajoso para a realização do tipo forte para o governo. Todavia, o 

modelo proposto tem a vantagem de reduzir as incertezas. 

Nesse modelo não há uma penalização direta à concessionária que não 

cumpre a meta, mas o que ocorre é que a esperança do bônus faz com que haja 

uma sobreoferta no leilão. Ou seja, a concessionária ineficiente, sem saber seu tipo, 

paga antecipadamente, no leilão, um valor que pode ser entendido como a 

penalidade pelo não cumprimento da meta.  
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Uma prescrição que pode ser interpretada desse resultado é que, caso o 

governo reconheça que seja do tipo fraco, terá vantagem em adotar o mecanismo 

proposto em vez do mecanismo usual de concessão. Isso porque, para esse tipo de 

governo, no mecanismo vigente não é esperado o cumprimento do contrato, 

enquanto que, no mecanismo proposto, haverá a possibilidade que a meta seja 

cumprida.  

Já se o governo for do tipo forte, o resultado é ambíguo e depende da 

magnitude dos parâmetros, de forma que essa prescrição não pode ser feita. 

Vale notar que o caso do governo fraco é, naturalmente, a situação mais 

importante de se analisar do ponto de vista de política regulatória, uma vez que no 

caso do governo forte, ele sempre executará o contrato. Portanto, o mecanismo 

proposto apresenta uma contribuição especialmente relevante para as políticas 

públicas de regulação aeroportuária quando o governo se encontra desafiado por 

uma perspectiva negativa quanto à sua força em aplicar as sanções contratuais em 

caso de descumprimento. 

Nota-se, ainda, que no mecanismo proposto não ocorre o custo político 𝑒, 

descrito no mecanismo vigente, que representa o desgaste do governo junto ao 

meio empresarial. A prevenção do embate entre governo e concessionária pode ser 

vista como uma vantagem adicional deste mecanismo. 

6.3 LEILÃO COM LICITANTES PRÉ-INFORMADAS SOBRE SEU TIPO 

Por fim, esta seção estuda o mecanismo proposto sob o pressuposto de que, 

no estágio ex-ante do leilão, as licitantes são informadas sobre seu tipo. 
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Assim, analogamente à equação (29), o retorno esperado da operação para 

uma licitante que saiba que é eficiente, definindo o bônus da eficiente como �̅� =

(𝑑 − 𝑓𝐸):  

𝐸[𝑢𝐸,𝑐𝑜𝑛] = {
𝑣𝑖 + �̅� − 𝑜𝑖(𝜆𝑖 , 𝜆𝑗)        𝑠𝑒 𝜆𝑖(𝑣𝑖) > 𝑙𝑗(𝑣𝑗)   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 ≠ 𝑖    

0                          𝑠𝑒 𝜆𝑖(𝑣𝑖) ≤ 𝑙𝑗(𝑣𝑗)  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝑗 ≠ 𝑖
 (34) 

Para a licitante que saiba que é ineficiente, seu retorno será: 

𝐸[𝑢𝐼,𝑐𝑜𝑛] = {
𝑣𝑖 − 𝑜𝑖(𝜆𝑖 , 𝜆𝑗)        𝑠𝑒 𝜆𝑖(𝑣𝑖) > 𝜆𝑗(𝑣𝑗)   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 ≠ 𝑖    

0                          𝑠𝑒 𝜆𝑖(𝑣𝑖) ≤ 𝜆𝑗(𝑣𝑗)  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝑗 ≠ 𝑖
 (35) 

Em um leilão selado de segundo preço, o lance da licitante eficiente e o lance 

da licitante ineficiente serão, respectivamente: 

𝜆𝐸,𝐿𝑆𝑃(𝑣𝑖) = 𝑣𝑖 + �̅� (36) 

𝜆𝐼,𝐿𝑆𝑃(𝑣𝑖) = 𝑣𝑖 (37) 

Seguindo o mesmo desenvolvimento da receita esperada apresentado no 

capítulo anterior, obtém-se, para o mecanismo proposto: 

𝐸[𝑅] =
1

3
+ 𝜈2�̅� + 2𝜈(1 − 𝜈) (

�̅�

2
+

�̅�2

2
+

�̅�3

3
) (38) 

Novamente, comparando esta equação com a (31), vemos que o efeito do 

pressuposto de que as licitantes são pré-informadas sobre seu tipo sobre a receita 

esperada no leilão é ambíguo. 

Todavia, aplicando o mesmo argumento da seção 6.2 e comparando com o 

resultado da seção 5.3.2, conclui-se que, independentemente do pressuposto 

adotado a respeito do conhecimento das licitantes a respeito de seu tipo no estágio 

ex-ante do leilão, o mecanismo de concessão proposto é superior ao mecanismo 
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vigente para o governo de tipo fraco. Este é o principal mérito do mecanismo 

proposto, já que, para o governo do tipo forte, os resultados são ambíguos. 

O Quadro 6 apresenta o efeito alocativo desse modelo se no leilão concorrem 

uma licitante eficiente e o outro ineficiente. 

A região 𝐷 representa as realizações de valorações em que a licitante 

ineficiente recebe o aeroporto. Isso ocorre com probabilidade: 

𝑃[𝐷] = (1 − �̅�)2/2 = 1/2 − (𝑑 − 𝑓𝐸) + 1/2(𝑑 − 𝑓𝐸)2 (39) 

A região 𝐸 representa as realizações de valorações em que a licitante 

eficiente recebe o aeroporto, o que ocorre com probabilidade: 

𝑃[𝐸] = 1/2 + (𝑑 − 𝑓𝐸) − 1/2(𝑑 − 𝑓𝐸)2 (40) 

Quadro 6 – Espaço de valorações no mecanismo proposto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Assim como visto no mecanismo vigente, o caso em que as licitantes são pré-

informadas sobre seu tipo é positivo para o governo, pois há uma maior 

probabilidade de vitória da licitante eficiente. Adicionalmente, note-se que, aqui, não 

ocorre situação em que o aeroporto não é vendido. 

𝑣𝐸 

𝑣𝐼 

0 

1 

1 

�̅� 

𝐷 

𝐸 

1 − �̅� 
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Ademais, pode-se prever qual será a o desconto ótimo, 𝑑𝑜 a ser dado pelo 

governo nesse caso. De fato, como o governo prevê que, em equilíbrio, a 

concessionária eficiente escolherá voluntariamente cumprir a meta e a 

concessionária ineficiente decidirá não cumpri-la, e como, além disso, 𝑓𝐸 < 𝑑 < 𝑓𝐼 , 

então, quando mais baixo for 𝑑, melhor será para o governo. No limite, se 𝑑𝑜 = 𝑓𝐸  

será mantido esse equilíbrio ao menor custo possível para o governo.  

Vale notar que, nesse caso, a linha inclinada do Quadro anterior se torna, de 

fato, uma diagonal, partindo do canto inferior do quadrado e chegado ao seu canto 

superior. Isso implica que o mecanismo proposto, além de sempre garantir a venda 

do aeroporto, o venderá para a licitante que atribuir a ele maior valor 𝑣𝑖, ou seja, o 

mecanismo é eficiente. 
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7 CONCLUSÕES 

Esta monografia estudou um problema de incentivos que ocorre em 

concessões de infraestrutura, em particular de aeroportos. Para que as concessões 

sejam bem sucedidas, é necessário que os objetivos do governo sejam perseguidos 

pelas concessionárias que administram os aeroportos. 

Após vencer o leilão, a concessionária do aeroporto poderá ter incentivos 

para se desviar do contrato firmado, não o cumprindo. Igualmente, o governo poderá 

ter incentivos para não executar as penalidades previstas no contrato. 

Para analisar os aspectos estratégicos relacionados ao cumprimento de 

contrato em uma concessão, a mesma foi modelada na forma de dois jogos 

sucessivos: um representando o leilão e outro representando a operação do 

aeroporto. Ambos os jogos foram analisados parametricamente. 

Analisou-se inicialmente o jogo da operação do aeroporto, introduzindo na 

função de utilidade da concessionária as vantagens e penalidades que podem ser 

obtidas por meio do descumprimento e, na função de utilidade do governo, a 

valoração dada ao cumprimento do contrato e ao apoio político de dois segmentos 

da sociedade: o meio empresarial, em especial o setor regulado, e a população. 

Foi identificado que, no caso em que o governo atribui alta valoração ao apoio 

político do meio empresarial, ele tenderá a ser permissivo com o descumprimento, o 

que, por sua vez, desestimula o cumprimento do contrato. O tipo de governo que 

tenha essas características foi denominado de tipo fraco, em oposição ao tipo forte, 

que é independente do meio empresarial e, portanto, rigoroso com relação à 

execução dos contratos. 

Foi mostrado, ainda, que, em um ambiente de informação incompleta, um 

governo com reputação de forte é capaz de induzir o cumprimento dos contratos, 
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enquanto que um governo com baixa reputação, ou seja, permissivo, induz o 

descumprimento dos mesmos. Esse resultado tem, implicitamente, uma prescrição 

para o governo de ser rigoroso com os contratos, executando suas cláusulas quando 

os requisitos não são cumpridos. Especialmente, na presença de mais de uma 

interação, entre um mesmo governo e diferentes concessionárias, a importância de 

se manter uma reputação de inflexibilidade é acentuada. 

Passando-se para o jogo do leilão, mostrou-se que a incerteza a respeito do 

comportamento futuro do governo com relação ao descumprimento do contrato é 

internalizada pelas licitantes na ocasião do leilão. Assim, as licitantes incrementam 

seus lances com a expectativa de que poderão não cumprir o contrato.  

Com isso, podem ocorrer lances surpreendentemente altos no leilão que, 

todavia, não podem ser vistos com otimismo. Ao contrário, indicam probabilidade de 

que o contrato não será cumprido. 

Para a redução das incertezas, foi apresentada uma proposta original de 

mecanismo, que busca inverter, para o Governo, a vantagem de decidir primeiro na 

interação estratégica e poder transformar uma ameaça, que poderia ser vazia, em 

uma decisão irreversível de se comportar como forte. 

Nesse mecanismo, em vez de estabelecer requisitos para a Concessionária, 

associados a penalidades no caso de descumprimento, o edital da concessão 

estabeleceria metas opcionais, associadas a descontos no valor da outorga no caso 

de seu atendimento. 

Foi mostrado que o mecanismo proposto é vantajoso para o governo do tipo 

fraco, aumentando o retorno esperado para a concessão como um todo. Já para o 

governo do tipo forte, os resultados foram ambíguos, de forma que não se pôde 

concluir qual dos modelos seria mais vantajoso. 
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Assim, espera-se que este trabalho tenha contribuído para a compreensão 

das relações estratégicas existentes na operação de um aeroporto e nas suas 

influências sobre o leilão, oferecendo prescrições a respeito do comportamento do 

governo no período da operação.  

Espera-se, por fim, que o trabalho tenha contribuído ao oferecer uma 

alternativa de mecanismo de concessão para um governo que se considere do tipo 

fraco, que, no mecanismo vigente, não teria boas perspectivas de ver concretizados 

seus objetivos com as concessões. 
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APÊNDICE – RESULTADOS DOS LEILÕES 

A – LEILÃO SELADO DE PRIMEIRO PREÇO 

Este Apêndice apresenta o desenvolvimento analítico do problema de 

maximização de uma licitante ao elaborar sua estratégia de lance no leilão, 

apresentado a fórmula (10). 

A probabilidade de a licitante 𝑖 vencer é a probabilidade de o seu lance ser 

maior que todos os outros, representada pelo produto das probabilidades 

acumuladas dos demais 𝐹𝑁−1(𝑙−1(𝜆𝑖)). Este resultado utiliza o pressuposto de que 

os jogadores são simétricos, de forma que 𝑙𝑖 = 𝑙, ∀𝑖. Assim, o problema de 

maximização da licitante 𝑖 ficará representado por: 

max
𝜆𝑖

[(𝑣𝑖 − 𝐶𝑅 − 𝜆𝑖)𝐹𝑁−1 (𝑙−1(𝜆𝑖))]   

Pressupondo que a função é côncava, a condição de primeira ordem do 

problema de maximização acima é: 

(𝑣𝑖 − 𝐶𝑅 − 𝜆𝑖)(𝑁 − 1)𝐹𝑁−2(𝑙−1(𝜆𝑖))𝑓(𝑙−1(𝜆𝑖))(𝑙−1)′(𝜆𝑖) − 𝐹𝑁−1(𝑙−1(𝜆𝑖)) = 0 

Para que a solução do problema de maximização se configure um equilíbrio 

de Nash-Bayesiano, é necessário que, para todo jogador, seu lance seja igual à sua 

estratégia aplicada ao seu valor, ou seja, 𝜆𝑖 = 𝑙(𝑣𝑖), ∀𝑖. Lembrando, ainda, que 

(𝑙−1)′(𝑙(𝑣𝑖)) = (𝑙′(𝑣𝑖))−1), o desenvolvimento algébrico da condição de primeira 

ordem leva a: 

𝑙(𝑣𝑖)[(𝑁 − 1)𝐹𝑁−2(𝑣𝑖)𝑓(𝑣𝑖)] +  𝐹𝑁−1(𝑣𝑖)𝑙′(𝑣𝑖) = (𝑣𝑖 − 𝐶𝑅)[(𝑁 − 1)𝐹𝑁−2(𝑣𝑖)𝑓(𝑣𝑖)] 

Ou, equivalentemente,  
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𝑑

𝑑𝑣𝑖

[𝑙(𝑣𝑖)𝐹𝑁−1(𝑣𝑖)] = (𝑣𝑖 − 𝐶𝑅) [(𝑁 − 1)𝐹𝑁−2(𝑣𝑖)𝑓(𝑣𝑖)]  

Para prosseguir o desenvolvimento analítico desta equação, serão adotados 

dois pressupostos simplificadores: (1) participam do leilão apenas duas licitantes, de 

forma que 𝑁 = 2; e (2) a distribuição de valoração é uniforme no intervalo entre zero 

e um, de forma que 𝑓(𝑣𝑖) = 1. Assim, temos: 

𝑑

𝑑𝑣𝑖

[𝑙(𝑣𝑖)𝑣𝑖] = (𝑣𝑖 − 𝐶𝑅)  

Resolvendo esta equação diferencial ordinária, tem-se: 

𝑣𝑖
2

2
− 𝐶𝑅 ⋅ 𝑣𝑖 = 𝑣𝑖𝑙(𝑣𝑖) + 𝑘  

Utilizando 𝑙(𝑣𝑖 = 𝐶𝑅) = 0, conclui-se que 𝑘 = −𝐶𝑅2/2. Assim, a solução do 

problema de maximização leva à função lance apresentada na Equação (41). 

𝑙(𝑣𝑖) = {

𝑣𝑖

2
− [𝐶𝑅 −

𝐶𝑅2

2𝑣𝑖

]    , s𝑒 𝑣𝑖 ∈ [𝐶𝑅, 1]

0           , 𝑠𝑒 𝑣𝑖 ∈ [0, 𝐶𝑅]

 (41) 

A receita esperada do leilão de primeiro preço é exatamente a esperança do 

lance do jogador com a maior valoração. No caso do leilão com dois jogadores que 

tenham a estratégia apresentada na equação (41), a receita esperada pode ser 

representada pela expressão abaixo. 

𝐸[𝑅] = 2 ∫ ∫
𝑣𝑖

2
− [𝐶𝑅 −

𝐶𝑅2

2𝑣𝑖

] 𝑑𝑣2𝑑𝑣1

𝑣1

0

1

𝐶𝑅

 

Desenvolvendo analiticamente, obtém-se: 

𝐸[𝑅] =
1

3
− [𝐶𝑅 (1 − 𝐶𝑅 +

1

3
𝐶𝑅2)] (42) 
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B – LEILÃO SELADO DE SEGUNDO PREÇO 

Este Apêndice apresenta o desenvolvimento do cálculo da receita esperada 

do leiloeiro em um leilão selado de segundo preço que tenha lance de equilíbrio 

conforme apresentado na equação (30), replicada abaixo, considerando que há duas 

licitantes com valoração uniformemente distribuída no intervalo entre zero e um. 

𝑙𝐿𝑆𝑃(𝑣𝑖) = 𝑉𝑏,𝑖 = 𝑣𝑖 + 𝐵  

Em um leilão de segundo preço, em decorrência do lance de equilíbrio, 

apresentado acima, a esperança da receita é igual à esperança do lance do jogador 

com a segunda maior valoração. 

A probabilidade de que o jogador 𝑖 tenha valoração 𝑣𝑖 é 𝑓(𝑣𝑖). A probabilidade 

de que o jogador 𝑗 tenha valoração acima da valoração do jogador 𝑖 é (1 − 𝐹(𝑣𝑖)). 

Então, a probabilidade de que o jogador tenha valoração 𝑣𝑖 e que essa seja a 

segunda maior valoração é 𝑓(𝑣𝑖)(1 − 𝐹(𝑣𝑖)).  

Como a valoração é distribuída no intervalo entre zero e um, a receita 

esperada do leiloeiro, caso o jogador 𝑖 tenha a segunda maior valoração e o lance 

de equilíbrio 𝑙𝐿𝑆𝑃(𝑣𝑖), caso em que 𝑗 vence o aeroporto, é: 

𝑅𝑗 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒 = ∫ 𝑙𝐿𝑆𝑃(𝑣𝑖)𝑓(𝑣𝑖)(1 − 𝐹(𝑣𝑖))𝑑𝑣𝑖

1

0

 

Com jogadores simétricos, a receita esperada na situação em que 𝑖 vence é 

análoga, de forma que a receita esperada com o leilão é: 

𝐸[𝑅𝐿𝑆𝑃] = 2 ∫ 𝑙𝐿𝑆𝑃(𝑣𝑖)𝑓(𝑣𝑖)(1 − 𝐹(𝑣𝑖))𝑑𝑣𝑖

1

0
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Com distribuição uniforme das valorações e o lance da equação (30), a 

receita esperada fica: 

𝐸[𝑅𝐿𝑆𝑃] =
1

3
+ 𝐵 

 

 


