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1. Questão a ser analisada pelo presente artigo  

Uma prática comum na tarefa de trazer projeções financeiras realizadas no passado para moeda 

corrente é a desinflação da linha de custo da depreciação. 

No presente trabalho, eu pretendo analisar se faz sentido e se é lícito desinflacionar a linha da 

depreciação de planos de negócios anexados a contratos de concessão ou PPP para representar o 

contrato em estado de equilíbrio econômico-financeiro. 

Para isso, pretendo primeiro explicar ao leitor o funcionamento do plano de negócios como 

instrumento para mensuração de desequilíbrios e realização de reequilíbrios dos contratos e, a 

seguir, responder às seguintes perguntas: 

(a) Por que se deflaciona a linha de custo de depreciação de uma projeção financeira? 

(b) Qual o efeito de se deflacionar a depreciação de um plano de negócios que foi elaborado 

supondo que a depreciação seria corrigida pela inflação quando da tradução para moeda 

corrente dos valores previstos no plano de negócios? 

 
1 Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Frederico Guimarães da Silva por ter me envolvido na discussão desse 

assunto e me ajudado a compreender o problema objeto desse arttigo em uma situação concreta na qual eu e Eduardo 

Jordão estávamos contratados para consultoria sobre equilíbrio econômico-financeiro de um contrato. Quero 

agradecer também a Eduardo Jordão, a Marcelo Lennertz, Gabriela Engler Pinto, Gabriel Galipolo, Ewerton Souza 

Henriques e Rafael Igrejas. Eduardo participou comigo do projeto e percorreu comigo a curva de aprendizado sobre 

o assunto. Marcelo, que consegue transitar entre o mundo jurídico e o financeiro, em uma conversa informal, me deu 

a chave para entender o problema. Além disso, revisou e fez sugestões de forma e conteúdo no texto desse artigo. 

Gabriela Engler Pinto leu e discutiu o conteúdo do artigo comigo. Gabriel, Ewerton e Rafael me ajudaram fornecendo 

referências na literatura econômica e financeira. 
2 Especialista na estruturação e regulação de projetos de infraestrutura, autor de vários livros e artigos sobre esse tema, 

sócio do Portugal Ribeiro Advogados, Mestre em Direito pela Harvard Law School, Ex-professor de Direito de 

Infraestrutura da FGV-RJ. Mauricio foi e é advogado de diversos grupos econômicos nos setores de infraestrutura. 
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(c) Considerando a função do plano de negócios anexado ao contrato de concessão, faz sentido 

desinflacionar a depreciação para efeito de cálculo do desequilíbrio e reequilíbrio no caso 

de contratos nos quais o plano de negócios não preveja a desinflação da depreciação? 

(d) Qual o efeito de desinflacionar a depreciação em um plano de negócios anexado a um 

contrato de concessão, quando essa prática não havia sido prevista no edital e no contrato? 

(e) É lícito o poder concedente ou agência reguladora decidir unilateralmente desinflacionar a 

linha de custo de depreciação de um plano de negócios de uma concessão? 

Antes de passar para a análise do tema, eu queria deixar claro que sou advogado especializado em 

contratos de concessão e PPP e que a elaboração do presente artigo decorreu de discussões que 

tive em projeto no qual atuei como consultor. 

 

2. Como é usado o plano de negócios anexado ao contrato em processo de reequilíbrio de 

contratos de concessão? 

Contratos de concessão e PPP, por serem contratos de longo prazo, geralmente estabelecem regras 

sobre a distribuição de riscos entre as partes. O objetivo dessas regras é gerar incentivo para as 

partes prevenirem ou reduzirem os impactos de eventos gravosos que, de alguma forma, afetem a 

execução das obrigações principais do contrato. 

Quando ocorre evento que é risco de uma das partes, mas impacta econômica ou financeiramente 

outra parte do contrato, é preciso calcular a compensação a ser paga pela parte que assumiu o risco 

do evento à parte que sofreu os seus impactos.  

Diversos contratos de concessão ou PPP estabelecem que a mensuração dos desequilíbrios e a 

realização dos reequilíbrios econômico-financeiros devem ser executadas usando o fluxo de caixa 

do caso-base do plano de negócios anexado ao contrato. A ideia nesse caso é que fluxo de caixa 

retratado no plano de negócios represente o contrato de concessão em estado de equilíbrio 

econômico-financeiro. 

Para isso, mantendo constantes todas as premissas previstas no plano de negócios, as partes:  

(a) transformam na moeda do plano de negócios – que é elaborado em termos reais (sem 

previsão de inflação) – os valores dos aumentos de custo ou reduções de receita 

experimentados pela concessionária em virtude de evento que é risco do poder 

concedente; 

(b) lançam os valores dos impactos do evento de desequilíbrio na planilha representativa 

do fluxo de caixa da concessão nos respectivos anos; e, 

(c) medem o impacto dessas ocorrências sobre a taxa interna de retorno de projeto da 

concessionária, que é a medida da rentabilidade dos investimentos previstos no plano 

de negócios.  
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Uma vez mensurado o desequilíbrio, o processo de reequilíbrio do contrato de concessão é 

realizado por meio da previsão de medidas compensatórias – por exemplo, variação na tarifa, 

variação nos custos de investimento ou operacionais, variação no prazo do contrato, ou simples 

pagamento de uma parte à outra – medidas essas que, individualmente ou combinadas, devem 

trazer a taxa interna de retorno do projeto de volta ao valor originalmente previsto no plano de 

negócios. 

 

3. Por que deflacionar a linha de custo de depreciação de uma projeção financeira? 

A alta da inflação monetária ocorrida nos primeiros anos da presente década levou à percepção de 

que para trazer valores previstos em uma projeção elaborada no passado em termos reais (sem 

considerar a inflação no modelo financeiro) para a realidade atual – corrigindo-os por índices 

gerais de preços ou fórmulas paramétricas – era preciso desinflacionar a linha dos custos de 

depreciação.  

Isso porque como a depreciação é o custo decorrente da perda de valor de ativos, a rigor não faz 

sentido atualizá-la contra perda de valor da moeda. O custo da depreciação é definido em vista do 

valor nominal de aquisição do ativo e se mantém fixo no balanço e demonstrações da empresa ao 

longo dos anos. 

Na atividade prática de realização de projeções financeiras, conduzida muitas vezes por executivos 

para prever a situação econômico-financeira futura de um dado negócio, o efeito prático de não 

deflacionar a depreciação no trânsito de valores do modelo para a realidade é sobrestimar o caixa 

livre da concessionária. É que, como nas demonstrações contábeis e financeiras das empresas 

(inclusive da concessionária) os valores da linha de depreciação não são corrigidos, o fato de não 

haver a correção dos custos de depreciação aumenta o montante do imposto de renda recolhido, 

pois quanto maior o valor da depreciação menor o resultado oferecido à tributação pelo imposto 

de renda. O uso, portanto, da depreciação desinflacionada para trazer projeções passadas para a 

realidade atual torna as projeções financeiras mais fiéis ao que ocorre na realidade. 

Por isso que, se, no trânsito de valores da projeção para a realidade, a depreciação não for 

desinflacionada – isso é a linha de custo da depreciação for corrigida juntamente com todos os 

demais valores – criar-se-á uma ilusão em relação ao valor do caixa livre da empresa. Isso porque 

o resultado que o modelo preverá que será oferecido à tributação do imposto sobre a renda será 

menor que o resultado efetivo da empresa. Isso significa que, na realidade, o custo tributário da 

empresa será maior que o custo previsto na projeção. 

Portanto, para assegurar aderência da tradução entre a situação prevista na projeção financeira 

passada e o momento atual e evitar que se subestime o imposto sobre a renda a ser pago e 

consequentemente se sobrestime a disponibilidade de caixa da empresa, a melhor prática na 

atividade de realizar projeções financeiras é deflacionar a depreciação.  
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Essa prática evidentemente será tanto mais importante quanto maior for a inflação monetária no 

ambiente de negócios da empresa entre o momento da elaboração da projeção e o momento em 

que se traduz os valores constantes do modelo para a realidade. 

 

4. Qual o efeito de se deflacionar a depreciação de um plano de negócios que foi elaborado 

supondo que a depreciação seria corrigida pela inflação quando da tradução para moeda 

corrente dos valores previstos no plano de negócios? 

De forma similar ao que já descrevi acima, ao desinflacionar a depreciação na planilha 

representativa do contrato de concessão em estado de equilíbrio econômico-financeiro ocorre um 

aumento do resultado da concessionária oferecido à tributação do imposto de renda. Isso 

evidentemente implica em aumento do custo tributário no fluxo de caixa do plano de negócios 

representativo da concessão e, por consequência, redução da taxa interna de retorno do projeto.  

Portanto, desinflacionar a depreciação na tradução para a realidade atual de valores constantes de 

um plano de negócios elaborado no passado tem um efeito palpável muito claro sobre a 

concessionária: redução da sua taxa interna de retorno de referência usada para reequilibrar o 

contrato em caso de ocorrência de evento de desequilíbrio.  

A aplicação, portanto, do plano de negócios com a depreciação desinflacionada pode gerar perdas 

significativas para o concessionário quando for usado para calcular compensação ao 

concessionário pelos impactos econômico-financeiros negativos de evento cujo risco tenha sido 

assumido pelo poder concedente.   

 

5. Considerando a função do plano de negócios anexado ao contrato de concessão, faz 

sentido desinflacionar a depreciação para efeito de cálculo de reequilíbrio no caso de 

contratos nos quais o plano de negócios não preveja isso? 

Há contratos de concessão cujos planos de negócio não preveem a desinflação da depreciação, seja 

porque eles foram assinados antes dessa prática se tornar corrente, seja porque isso não foi previsto 

nas regras do edital e da minuta de contrato sobre a formulação do plano de negócios a ser 

apresentado pelos participantes da licitação. 

Nesse contexto, surge a pergunta: faz sentido o poder concedente ou a agência reguladora resolver 

desinflacionar a depreciação? 

Não, porque a manutenção das premissas originárias do plano de negócios assegura que a 

mensuração do desequilíbrio do contrato seja feita em vista das premissas do plano de negócios 

originário, que, como dito acima, representa o contrato em estado de equilíbrio. Ao alterar 

premissas do plano de negócios originário, o poder concedente ou agência reguladora muda a 

escala, o termômetro originalmente estabelecido pelas partes do contrato de concessão para 
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mensurar eventuais desequilíbrios, o que tem por consequência prática distorcer o valor resultante 

dos reequilíbrios do contrato de concessão. 

A justificativa geralmente usada por acadêmicos ou executivos para a decisão de deflacionar os 

valores na linha da depreciação do plano de negócios é que seria mais correto considerar a 

depreciação em termos reais, sem inflação. Isso porque como já mencionei acima a depreciação é 

um custo decorrente da perda de valor do ativo, que é calculada em vista do valor total de aquisição 

do ativo. A atualização monetária da depreciação em vista da perda de valor da moeda seria 

tecnicamente inadequada, uma vez que o valor de aquisição do bem não é corrigido.  

Nesse ponto, creio que está o cerne do problema: a desinflação da depreciação é um mecanismo 

para tornar a projeção financeira mais verossímil, mais próxima da realidade das demonstrações 

financeiras futuras da empresa. Nesse contexto, a projeção financeira é um instrumento para prever 

e para antecipar o que ocorrerá no futuro. Evidentemente, considerando essa sua função, ela será 

tanto mais precisa tecnicamente quanto mais ela puder refletir a situação financeira futura da 

empresa.  

Contudo, a função do plano de negócios anexado ao contrato de concessão é muito diferente da 

função de projeções que se destinam a antecipar o futuro, ou a julgar e acompanhar opções de 

investimento ou investimentos realizados. A função do plano de negócios anexado a um contrato 

de concessão é estipular o parâmetro representativo do contrato em estado de equilíbrio. Sua 

função não é prever o futuro. É, ao contrário, estabelecer um parâmetro no passado ao qual as 

partes devem retornar todas as vezes que tenham que compensar a outra parte por riscos que 

assumiram, mas cujos efeitos dos eventos relativos a tais riscos se produziram sobre outras partes 

do contrato. Portanto, descabe alterar planos de negócios para adequá-los a práticas que foram 

desenvolvidas para assegurar maior precisão a previsões sobre o futuro, uma vez que não é função 

dos planos de negócios anexados a contratos de concessão preverem a situação financeira futura 

da concessionária.3 

 

6. Qual o efeito de desinflacionar a depreciação em um plano de negócios anexado a um 

contrato de concessão, quando essa prática não havia sido prevista no edital e no 

contrato? 

Ao desinflacionar a depreciação na planilha representativa do contrato de concessão em estado de 

equilíbrio, como já citado acima, ocorre, no fluxo de caixa projetado, um aumento do resultado da 

concessionária oferecido à tributação do imposto de renda. Isso implica em aumento do custo 

 
3 Essas incompreensões sobre a função de fluxo de caixa com a finalidade regulatória e com finalidade de previsão do 

futuro estão se tornando cada vez mais comum, particularmente em um contexto em que pessoas formadas em direito 

passam a ler e tentar entender livros sobre finanças ou economia. Vide por exemplo o artigo “Os limites e a aplicação 

da taxa interna de retorno”, de autoria de Marcos Nóbrega, publicado na seguinte obra coletiva: Tratado do equilíbrio 

econômico-financeiro: contratos administrativos, concessões, parcerias público-privadas, Taxa Interna de Retorno, 

prorrogação antecipada e relicitação / Egon Bockmann Moreira (Coord.). - 2. ed. - Belo Horizonte: Fórum, 2019. 

Parece-me que Marcos Nóbrega confunde o uso da TIR – Taxa Interna de Retorno enquanto instrumento para 

julgamento da rentabilidade de investimentos, com o uso da TIR e do plano de negócios como instrumento para 

mensurar desequilíbrios e para reequilibrar contratos. 
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tributário no fluxo de caixa do plano de negócios e, por consequência, isso reduz a taxa interna de 

retorno do projeto nesse fluxo. 

Portanto, a eventual realização da desinflação da depreciação no plano de negócios tem efeito 

específico sobre a concessão: a redução da taxa interna de retorno de referência usada para medir 

os desequilíbrios do contrato e para reequilibrá-lo.  

Essa redução pode gerar perdas significativas para a concessionária. Basicamente haverá perdas 

para concessionária todas as vezes que ocorrer um evento de desequilíbrio a favor da 

concessionária, cuja mensuração ou reequilíbrio dependa do deslocamento de valores no tempo 

(para deslocamento desses valores no tempo em contratos desse tipo, utiliza-se as premissas do 

plano de negócios). 

 

7. É lícito o poder concedente ou agência reguladora decidir unilateralmente desinflacionar 

a linha de custo de depreciação de um plano de negócios de uma concessão? 

Se o poder concedente ou agência reguladora desinflacionar a linha do custo de depreciação do 

plano de negócios usado para o cálculo do desequilíbrio e do reequilíbrio do contrato, tratar-se-á 

de alteração unilateral das suas premissas. Essas premissas integram as condições econômico-

financeiras do contrato de concessão. Sua alteração tem impacto negativo sobre a compensação a 

ser obtida pela concessionária em decorrência de eventuais aumentos de custos ou perdas de 

receitas decorrentes de eventos de desequilíbrio. 

O art. 58, §1° da Lei 8.666/93 diz que: 

Art. 58. (...) 

§ 1° As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos 

administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 

Portanto, o poder concedente ou agência reguladora não pode mudar o plano de negócios sem o 

assentimento do concessionário, porque o plano de negócios é condição econômico-financeira do 

contrato de concessão e porque essa mudança produz impacto negativo sobre o direito da 

concessionária de ser compensada pelos aumentos de custos ou perdas de receitas que decorram 

de eventos cujo risco tenha sido assumido pelo poder concedente. 

Portanto, para que a desinflação da depreciação seja aplicada em um plano de negócios de um 

contrato de concessão que não a previu, seria necessária a celebração de aditivo contratual. Como 

a desinflação da depreciação representa uma mudança em cláusula econômico-financeira do 

contrato de concessão, não pode o poder concedente ou agência reguladora realizar essa mudança 

unilateralmente, sem o assentimento da concessionária. 
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8. À guisa de conclusão: a diferença entre uso de projeções econômico-financeiras para 

prever o futuro e para representar o plano de negócios em estado de equilíbrio 

econômico-financeiro 

A desinflação da depreciação é uma prática comum quando se usa um fluxo de caixa para previsão 

da situação financeira futura de uma empresa. Essa prática é particularmente comum para lidar 

com ambientes nos quais ocorrem inflação monetária relevante. Ao desinflacionar a depreciação, 

aquele que elabora o fluxo de caixa torna as suas previsões financeiras mais precisas, eis que no 

balanço e nas demonstrações de empresas o valor da depreciação não é monetariamente corrigido. 

As projeções constantes de plano de negócios anexado a um contrato de concessão têm, contudo, 

função bastante diferente daquela descrita no parágrafo anterior: elas representam o contrato em 

estado de equilíbrio. Configuram, portanto, um referencial para calcular as compensações 

econômico-financeiras pela ocorrência de eventos que afetam uma parte do contrato, mas 

configura risco assumido por outra parte do contrato. A sua função, portanto, é substancialmente 

diferente da mera previsão de situação futura. Daí que, apesar de desinflacionar a depreciação ser 

uma prática adequada para tornar os fluxos de caixa que se destinam à previsão de situações futuras 

mais precisos, ela não é adequada para ajustar fluxos de caixa usados para representar contratos 

de concessão ou PPP em estado de equilíbrio, em casos em que o edital e o contrato de concessão 

não previram a desinflação da depreciação. É que usar essa prática nesses casos levaria à 

modificação das premissas do fluxo de caixa que constituem o retrato do contrato em estado de 

equilíbrio, como, por exemplo, a taxa interna de retorno nele prevista. 

Da perspectiva jurídica, a realização da desinflação da depreciação em plano de negócios usado 

para representar contrato em estado de equilíbrio, que não preveja no edital ou no contrato essa 

prática, altera condições econômico-financeiras do contrato. Conforme artigo 58, §1°, da Lei 

8.666/93, isso só pode ser realizado pela Administração Pública (poder concedente e/ou agência 

reguladora) com anuência do concessionário. 


