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Em 13 de agosto de 2013, Ana Luísa, diretora do Instituto Semeia, acabara de chegar
ao escritório em São Paulo (SP) e já se deparava com um e-mail de um fundo
estrangeiro interessado em investir no projeto de parceria público-privada (PPP) para
explorar o potencial turístico das unidades de conversação (UCs) da chamada “Rota
Lund,” ao norte de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais. Representando
18% do território brasileiro, as UCs são áreas protegidas pela lei 9.985/ 2000 por sua
biodiversidade, beleza cênica e importância cultural. Para o Instituto Semeia, muitas
destas áreas teriam potencial para se tornar importantes fontes de desenvolvimento
socioeconômico e redução de pobreza. Parques como Foz do Iguaçu, Fernando de
Noronha e Chapada dos Veadeiros eram os exemplos mais conhecidos destas UCs.
Porém, em geral, eram pouco visitadas, pouco conhecidas e pouco integradas com
planos de governo, diferente do que acontecia em outros países como África do Sul,
Estados Unidos, Nova Zelândia e Costa Rica.
Integralmente financiado pela Anima Investimentos com o intuito de ser seu braço
de filantropia estratégica, a constituição do Semeia teve como base o entendimento que
é preciso incluir mais atores na agenda da gestão de UCs, particularmente o setor
privado, que aporta recursos e instrumentos de gestão complementares às atividades
de responsabilidade indelegável da gestão pública. Assim, o potencial destas UCs, na
sua maior parte sob gestão pública, poderia ser melhor explorado por meio de
parcerias com atores privados investindo em atividades como o turismo, com impacto
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positivo para a sustentabilidade das áreas e para o desenvolvimento local, valorizando
o patrimônio público. Dessa forma, o Semeia passou a trabalhar intensamente com
soluções que favoreçam a aproximação dos governos estaduais e gestores das UCs de
potenciais investidores e gestores privados interessados na gestão destas áreas.
Um dos casos mais recentes sobre o qual o Semeia se debruçava era a potencial PPP
da Rota Lund, roteiro turístico envolvendo monumentos naturais e parques estaduais.
Composta por uma série de sítios arqueológicos e especialmente cavernas constituídas
no período Cenozoico, a Rota Lund era uma UC de rara beleza e importância históricocultural. Contudo, apesar de sua posição estratégica, a apenas 30 minutos ao norte de
Belo Horizonte (MG), a Rota tinha uma baixa visitação em comparação com outras
atividades turísticas do próprio Estado como o jardim botânico e museu de Inhotim (na
cidade de Brumadinho) e a cidade histórica de Ouro Preto. Além disso, a Rota Lund
vinha sofrendo com problemas de conservação devido à ação antrópica com a presença
de propriedades privadas em suas dependências e com as recorrentes queimadas que
afetavam as áreas de conservação.
O Governo de Minas Gerais, ciente das potencialidades da referida Rota e da
necessidade de atrair financiamento externo, havia aberto poucas semanas antes uma
consulta pública prévia ao edital de licitação da UC. O Instituto Semeia havia sido um
importante ator nesse processo, trazendo experiências internacionais e realizando, por
meio de uma cooperação técnica, estudos de viabilidade econômica da exploração de
turismo na Rota. E, em aproximadamente 60 dias após o período de consulta pública,
o governo receberia as propostas de investimento para a concessão privada da UC por
um período de 30 anos. Uma vez consumada a concessão, a UC seria provavelmente
gerida por um consórcio de empresas privadas responsáveis pela execução do projeto e
pela gestão da unidade.
Nesse cenário, o fundo estrangeiro gostaria de compreender o potencial do projeto.
O fundo tinha uma característica particular: colocava foco em investimentos de impacto,
isto é, investimentos almejando impacto socioambiental mensurável além de retorno
financeiro. A ideia do fundo de impacto era ajudar a financiar o consórcio que
eventualmente assumisse a gestão da Rota. Ainda que muitas questões estivessem
abertas, o momento era oportuno, pois a consulta pública do governo visava
justamente colher sugestões de melhoria da proposta, antes da abertura da licitação.
Seria naturalmente esperado, por exemplo, que os investidores de impacto gostariam
de se assegurar não apenas da atratividade financeira do projeto, mas também de como
as aspirações de impacto socioambiental seriam efetivamente perseguidas pelo
consórcio assumindo a concessão da unidade. Que aspectos contratuais deveriam ser
observados, tanto entre o fundo e o concessionário gestor, e entre o concessionário
gestor e o governo? Quais os riscos envolvidos e como poderiam ser mitigados de
forma a atrair o interesse do fundo, além de outros potenciais investidores de impacto?

O Instituto Semeia
Com suas atividades operacionais iniciadas em 2011 e financiado pela Anima
Investimentos, o Instituto Semeia se constituía como uma organização não
governamental (ONG), voltada para a criação e a promoção de parcerias entre os
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setores público e privado para a conservação e o desenvolvimento de áreas protegidas
e seus entornos. 2 A missão do Instituto era “transformar áreas protegidas em motivo
de orgulho para todos os brasileiros”. Ana Luísa explicava com recorrência a
jornalistas, no esforço de ampliar o interesse deste tema para a sociedade em geral:
É a partir da geração de emprego e renda, da ampliação da visitação e da inclusão destas
áreas no imaginário da sociedade que as UCs se tornarão um orgulho para todos os
brasileiros, e consequentemente serão bem mantidas.
Vale destacar que o Semeia não realizava a gestão, tampouco o investimento direto
nos projetos das UCs. Entretanto, sua atuação buscava aproximar as aspirações
públicas dos anseios privados, tanto em termos financeiros quanto de impacto
socioambiental. Nesse sentido, o Semeia apoiava de forma filantrópica projetos de
melhoria na gestão de UCs nacionais fornecendo dados e estudos ao governo e
informando os agentes privados de potenciais oportunidades de investimentos de
impacto.
Com esse norte, o Semeia direcionava sua operação em três principais ações:
“Inovar”, produzindo conhecimento, desenvolvendo estudos e ferramentas para a
ampliação de informações referentes às UCs; “Engajar/Divulgar”, disseminando
conteúdo relevante, comunicando os resultados das pesquisas e ampliando as
audiências para o tema; e “Testar” aplicando as ideias e os conhecimentos gerados em
campo, buscando a efetiva aproximação entre gestores públicos e investidores
privados. Além dos três pilares mencionados, o Semeia tinha um quarto pilar, que se
traduzia no aprimoramento contínuo da gestão do Semeia, envolvendo planejamento
estruturado, execução exemplar dos processos internos e investimento no quadro de
colaboradores e parceiros, de forma a criar as bases do crescimento institucional
sustentável do Semeia (Anexo 1). No âmbito do pilar Inovar, o Semeia havia
identificado áreas protegidas internacionais, em sua maioria parques, que vinham
sendo explorados por meio de parcerias entre o setor público e privado e por meio de
parcerias entre o setor público e ONGs, em 14 países. A intenção do Semeia ao realizar
tal estudo era ter benchmarks sobre o impacto de uma PPP na gestão dos parques, com
ênfase em conservação ambiental e/ou em exploração do turismo local (Anexo 2).
Segundo o Semeia, os resultados mostraram que os casos de maior receita e impacto na
geração de renda e empregos às comunidades se deram nos parques onde a exploração
turística foi concedida à iniciativa privada, como no caso do Parque Nacional
Fiordlands (Nova Zelândia), Parque Nacional Kruger (África do Sul). Já os casos de
maior sucesso em conservação ambiental foram aqueles nos quais as parcerias
envolveram ONGs, por exemplo: Parque Nacional Marinho Bonaire (Caribe Holandês)
e o Central Park (EUA). Esses benchmarks ajudaram o Semeia a dialogar com gestores
públicos das UCs no Brasil, discutidas a seguir.

As Unidades de Conservação no Brasil
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O objetivo do Instituto Semeia de tornar as UCs brasileiras em fonte de riqueza se
embasava no potencial do Brasil neste setor. Por volta de 2010, cerca de 20% de toda a
biodiversidade existente no planeta se encontravam no Brasil, e o país tinha cerca de
1,5 milhões de km2 (aproximadamente 18% de seu território) protegidos como UCs.
Apenas para Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, objeto de interesse do
Instituto Semeia, dada sua possibilidade de exploração turística pela legislação, o Brasil
possuíam, em 2010, 346 mil km2, área relativamente semelhante ao território da
Alemanha.
No entanto, apesar de todo este potencial ecológico, os investimentos por hectare
em UCs no Brasil eram módicos, chegando em média a R$4,43, frente a valores como
R$110,39 na Nova Zelândia e R$156,12 nos EUA, países que realizam, em grande parte,
concessões de exploração dos parques nacionais. De forma contrária, o número de
hectares por funcionário era muito superior em comparação com outros países. No
Brasil cada funcionário era responsável por monitorar, em média, 18,6 mil hectares;
frente a 2,35 mil na Nova Zelândia e 2,12 mil hectares nos EUA em 2011 (Anexo 3).
Com respeito à legislação, as UCs brasileiras eram regulamentadas pela Lei nº
9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
(SNUC)3. O artigo 2º, inciso I da legislação apresentava a seguinte definição:
I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
Nota-se que a referida legislação tem uma abordagem bem enfática na questão da
proteção e preservação ambiental. Porém, ela não inviabiliza a possibilidade de
realização de parcerias e de exploração turística das Unidades, conforme consta no
artigo 5º, inciso IV ao tratar das diretrizes do SNUC:
IV – [o SNUC] busque(m) o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de
organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas
científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico,
monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação;
Mesmo frente à lisura para a realização de parcerias público-privadas na exploração
das UCs, em especial os Parques que permitem a exploração turística, o Instituto
Semeia verificou que 83% dos gestores de UCs afirmavam não haver qualquer receita
derivada do uso público da Unidade4. Apenas 29% dos gestores de UCs indicaram já
haver realizado algum tipo de parceria externa. Além disso, 86% eram a favor da
realização de terceirizações para ampliar a oferta de bens e serviços turísticos nas
Unidades5.
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O caso da UC Rota Lund (MG)
Ao norte de Belo Horizonte (MG), a aproximadamente 30 minutos do centro dessa
capital, a Rota Lund se configura como uma UC composta por três unidades: os
Monumentos Naturais “Gruta do Rei do Mato” e “Gruta de Maquiné – Monumento
Natural Peter Lund”, e o Parque Estadual do “Sumidouro”, o qual conta com 52
cavernas e aproximadamente 170 sítios arqueológicos (Anexo 4). O nome da Rota se
deu em função do arqueólogo explorador dinamarquês Peter Wilhelm Lund (18011880). Devido à riqueza arqueológica encontrada nas cavernas existentes na referida
região, Lund fixou residência no município de Lagoa Santa (MG) e explorou por cerca
de dez anos as cavernas da localidade, fato que lhe concedeu o título de “pai da
arqueologia brasileira”6. Dentre as principais descobertas de Lund estão provas da
convivência do homem com animais da megafauna como tigres-dente-de-sabre e
preguiças gigantes. Mesmo após a morte de Lund a área continuou sendo visitada por
cientistas e pesquisadores. Foram encontrados, na década de 70, fósseis de um
esqueleto humano datado de 60 mil anos – o mais antigo do continente americano7.
Além dos atrativos históricos, a Rota se destaca também no aspecto ambiental, dada
sua extensão superior a dois mil hectares. O potencial econômico-turístico da UC
também deriva da sua proximidade com um grande centro urbano como Belo
Horizonte (MG). As intenções do governo de Minas Gerais em estimular o
desenvolvimento econômico do norte da região metropolitana – onde se situa o
aeroporto Tancredo Neves - Confins (Projeto “Vetor Norte”), a cerca de 50 km do
centro da capital e a 21 km do circuito das grutas (Anexo 5) – tornaram as UCs uma
importante área de investimento para o governo. Segundo Rogério Tavares, gestor do
Parque do Sumidouro:
O Parque do Sumidouro ficou 30 anos esquecido só no papel. Contudo, com a construção do
aeroporto [Tancredo Neves – Confins] e depois com o foco do chamado “Vetor Norte”, o
parque ganha um impulso e inclusive vira condicionante ambiental de empreendimentos do
governo.
O governo começou então a estudar a possibilidade de realizar parcerias para a
gestão da referida Unidade, tendo definido um “Programa Estruturador do Estado”
especificamente paras a Rota Lund. Neste programa o objetivo era promover a
conservação ambiental aliada à exploração comercial ambientalmente adequada de
parques estaduais. O projeto de PPP, portanto, originou-se a partir da sua inclusão nos
projetos estruturadores do Estado.8. Foi então que o Instituto Semeia procurou o
governo estadual para discutir o potencial das UCs. Segundo Cecília Vilhena do
Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG):
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Já existia a intenção [do governo de Minas Gerais] de se pensar uma modelagem inovadora
para se fazer a gestão da Rota Lund como um produto turístico, não só como conservação.
(...) Então aconteceu do Semeia procurar o estado [de Minas Gerais] num momento muito
oportuno e casar os interesses.
O Semeia estabeleceu inicialmente, em novembro de 2012, um Acordo de
Cooperação Técnica com o governo mineiro, mais especificamente com a Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Econômico (SEDE) e a Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). Nesse acordo, o Semeia se
comprometia a realizar o levantamento de dados necessários para o desenvolvimento
de um modelo de gestão da Rota Lund por meio de uma PPP. Em troca, o governo de
Minas se comprometia a criar condições favoráveis para o avanço do projeto, além de
realizar o acompanhamento dos trabalhos.
Como forma de incentivar avanços governamentais no projeto, o Instituto Semeia
doou ao estado mineiro informações levantadas por consultorias especializadas nas
áreas: econômica, jurídica e técnico-ambiental que permitiram ao governo elaborar os
estudos de viabilidade. O objetivo principal desta ação era aumentar a gama de
informações de qualidade à disposição do governo, e modo suportar a posterior
realização da PPP. O governo então realizou a adequação dos relatórios às regras e
recomendações previstas em seus planos de manejo, buscando definir a demanda
máxima de visitação em cada um das três unidades componentes da Rota Lund com
vistas a não comprometer a conservação ambiental das UC. De acordo com Cecília
Vilhena do Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG):
O Semeia foi fundamental para a gente ter chegado a este momento com o edital pronto ao
incentivar, ao contribuir com este ‘start’ e ao mostrar um caminho interessante. Mas
também como parceiros para compartilhar expertise (...) Se fosse para a equipe fazer
internamente sem estas informações iniciais, dificilmente, o processo andaria.
Esse esforço conjunto permitiu o governo elaborar o referido edital para a PPP da
Rota Lund, cuja consulta pública estava em vias de ser aberta.

A PPP e sua Consulta Pública
A Lei 11.079 de 2004 instituiu normas para a licitação e contratação das PPPs, no
âmbito da administração pública, evidenciando este tipo de parceria como uma forma
de concessão9. Segundo a definição da legislação, mais especificamente em seu artigo
2º, entende-se por PPP:
Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade
patrocinada ou administrada.
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De acordo com o mesmo artigo 2º em seus parágrafos 1º e 2 º, é realizada a distinção
entre concessão patrocinada (aquela em que o concessionário pode cobrar dos
usuários, como é o caso de pedágios em rodovias) e concessão administrativa (aquela
em que há pagamento mensal do governo ao concessionário pelos serviços prestados,
denominado de “contraprestação” do estado). No caso específico da PPP da Rota
Lund, ela se enquadraria como uma concessão administrativa, que envolve repasses do
governo de Minas (contraprestação pública mensal) e a exploração comercial por meio
de receitas acessórias provenientes de serviços relacionados ao turismo nas UCs.
Contudo, este direito de exploração turística foi acompanhado de uma série de
responsabilidades. O governo de Minas Gerais se comprometeria a garantir a
rentabilidade privada do capital, e garantir parcialmente os riscos de demanda. Já o
consórcio vencedor do edital seria responsável por atingir níveis de excelência em
termos de gestão ambiental, melhorias de infraestrutura e desenvolvimento social
local. Vale destacar que, o consórcio vencedor seria aquele que desse o menor lance
(bid) durante o leilão, para o recebimento da contraprestação a ser recebida
anualmente. Ou seja, o vencedor seria aquele que exigisse a menor contraprestação
anual do estado. Como estes pagamentos ao concessionário seriam realizados pelo
governo, definiu-se que este condicionaria contratualmente o valor das parcelas ao
atingimento efetivo das metas estipuladas. Observa-se, portanto, que o contrato de PPP
buscava vincular a contrapartida ao desempenho do concessionário com base em
métricas pré-definidas. Segundo artigo 5º, parágrafo 1 º da “Lei das PPPs” (Lei
11.079/04):
§ 1º O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável
vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade
definidos no contrato.
No caso particular da Rota Lund, foram estabelecidos três grupos de indicadores de
impacto, referentes aos seguintes aspectos: i) manejo do patrimônio natural e históricocultural; ii) nível de visitação; e iii) relação com as comunidades de entorno. Cada um
destes grupos apresentava subdivisões com indicadores quantitativos, totalizando 18
indicadores, os quais deveriam nortear a atuação do concessionário (Anexo 6). A partir
destes indicadores, o concessionário receberia uma “Nota Final de Desempenho” (NF)
a qual definiria o total da contraprestação a ser repassada pelo estado (Anexo 7).
Supondo que a “contraprestação vencedora do leilão” seja de R$ 6 milhões/ano, o ticket
médio dos visitantes seja R$ 100, a depender da NF do concessionário nos indicadores
de impacto definidos pelo edital, haveria um aumento ou diminuição no total da
contraprestação mensal (PM) a ser paga pelo estado. Por exemplo, considerando uma
estimativa de visitação média de 249 mil visitantes/ano e, de forma simplificada, uma
taxa de visitação constante de 20.750 visitantes/mês, se o concessionário obtiver uma
NF de 0,4 ele teria que pagar ao estado um valor mensal de aproximadamente R$ 141
mil; já se ele obtiver uma NF de 0,9, o estado que pagaria ao concessionário um valor
mensal aproximado de R$ 108 mil. Ou seja, a avaliação dos indicadores de impacto
determinaria a NF recebida pelo concessionário; e, com base nesta, seria determinado o
valor da contraprestação a ser recebida por ele (Anexo 8).
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Além da Nota Final de Desempenho (NF), a taxa de visitação também determinaria
o valor da contraprestação a ser paga pelo governo. O edital de consulta pública
indicava uma estimativa da evolução das visitações à Rota Lund ao longo dos 30 anos
de concessão (Anexo 9). Caso o projeto não tivesse o sucesso esperado haveria um
compartilhamento de riscos entre as partes. De forma análoga, caso o sucesso do
projeto se mostrasse além do inicialmente esperado, existiria a possibilidade de
compartilhamento de receitas, com repasse de parte dos rendimentos para a
administração pública. Usando os mesmos parâmetros anteriores, suponha agora que o
concessionário tenha nível máximo em sua Nota Final de Desempenho quanto aos
indicadores de impacto (NF = 1,1), mas que o número de visitantes das UCs tenha sido
extremamente baixo no ano, cerca de 105 mil (8.750 /mês). Neste caso o governo
pagaria uma contraprestação de aproximadamente R$ 477 mil por mês ao
concessionário. Se, em outro cenário, o número de visitantes superasse totalmente as
expectativas iniciais do projeto,10 com 550 mil visitantes no ano (aproximadamente
46.000/mês), o concessionário não apenas deixaria de receber a contraprestação
governamental, mas pagaria ao governo um valor de R$ 320 mil/mês, pelo ganho
superior ao estimado com a exploração da unidade (Anexo 10). Nas palavras de Aline
Assis Buccini, funcionária da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico
(SEDE):
O mecanismo de contraprestação funciona como um “copo d’água”, se a nota final de
desempenho for alta, mas a demanda de visitação for baixa o governo “vai enchendo o copo”
do privado. Porém, à medida que a demanda turística aumenta, a contraprestação vai sendo
reduzida, até o ponto em que a visitação é tão alta que “o copo vira”, e então o privado
repassa ao estado parte dos lucros obtidos pelo direito de exploração das UCs. Contudo, se a
nota final de desempenho for abaixo de 0,25 o concessionário não só deixa de receber, mas
deve pagar multa ao estado e permanecendo assim por mais de seis meses há uma cláusula de
caducidade do contrato.
O edital de consulta pública permite verificar o fluxo de caixa do projeto já
considerando as estimativas de visitação (Anexo 11), Segundo as estimativas, o projeto
teria uma taxa interna de retorno atrativa ao setor privado. No entanto, além das
questões financeiras e jurídicas, os projetos de PPP devem considerar também o risco
político existente. Mudanças de governo poderiam levar à interrupção dos pagamentos
da contrapartida para o concessionário. Apesar de não haver relatos de interrupções no
pagamento das contraprestações, há, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, onde a
agência de PPPs foi descontinuada e todos os projetos da carteira foram extintos após a
mudança de governo em 2011. A fim de mitigar esse possível risco, o governo de
Minas Gerais estabeleceu que cada contrato de PPP possuiria uma lista específica de
ativos que são disponibilizados em penhor (garantia) caso o Estado não conseguisse
cumprir o seu papel de pagar as contraprestações públicas mensais. O objetivo era
reduzir riscos políticos devido a trocas de governo, bem como assegurar o retorno

10
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financeiro no longo prazo de projetos de PPP envolvendo grande investimento privado
inicial, como era o caso da PPP da Rota Lund.
Por fim, de acordo com a Lei 11.079/04, antes de se celebrar o contrato entre governo
e concessionário (na forma de uma empresa privada criada para a PPP, denominada de
Sociedade de Propósito Específico – SPE), deveria ser realizada uma consulta pública
de no mínimo 30 dias para recebimento de sugestões, anteriormente à publicação do
edital de licitação. Esta fase do processo licitatório era de grande importância para as
partes envolvidas (comunidade, governo, executores e investidores), essencialmente
porque, nessa fase, seria possível colher percepções do setor privado sobre o potencial
financeiro e de impacto do projeto. Nas palavras do administrador público Thiago
Ferreira, funcionário da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SEDE):
O momento da consulta pública é quando o governo verifica qual a sensibilidade do mercado
e dos investidores para aplicarem recursos no projeto da PPP.

O Fundo de Investimento de Impacto
Para financiar seus investimentos, a SPE deveria estabelecer formas de captação de
recursos próprios ou de terceiros. No Brasil, PPPs eram financiadas por capital próprio
dos concessionários, complementado por empréstimos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que cobrava taxas de juros inferiores
aos dos bancos privados. Havia, porém, a possibilidade de atrair diversos outros
atores, dentre eles os chamados investidores de impacto. Segundo definição do J.P.
Morgan:
Impact investments are investments intended to create positive impact beyond financial
return11.
Os investidores interessados nesse tipo de investimento diferem dos investidores
tradicionais primeiramente porque direcionam suas alocações para projetos e
atividades de impacto socioambiental positivo. Contudo, este movimento difere
também da filantropia convencional, pois nesta última, ocorre uma doação de recursos
“a fundo perdido”, ou seja, sem necessidade de retorno ao doador. Nos investimentos
de impacto, busca-se atingir impacto socioambiental mensurável, além de retorno
financeiro, de forma a remunerar o investimento realizado inicialmente. Um exemplo
emblemático de investimento de impacto eram as Social Impact Bonds inglesas. Um
projeto piloto que estava em andamento envolvia uma prisão apoiada por investidores
de impacto. Nesse modelo, a rentabilidade dos investidores dependia de uma meta
social claramente identificada: o percentual de presos que retornam à prisão,
comparado ao obtido por outras prisões “de controle” não apoiadas pelos investidores.
Ao se favorecer a efetiva reabilitação e reintegração dos presos à sociedade, o governo
11

J.P.Morgan, Impact Investments An emerging assets class, 2010, p. 7.
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poderia economizar recursos com a manutenção dos presos, e essa economia poderia
ser usada para remunerar os investidores que apoiaram o projeto.
Por consequência, muitos fundos de investimento de impacto passavam a buscar
projetos de investimento nos quais houvesse indicadores claros e passíveis de medição.
Em 2013, investimentos de impacto estavam em franco crescimento. No Brasil, em dois
anos o número de fundos de investimento de impacto atuantes no país saltou de três
para 10, incluindo os fundos VOX Capital, MOV, FIRST Brasil, dentre outros. Havia
também a expectativa de vinda de mais fundos estrangeiros – tais como os fundos
Bamboo Finance Latin America (da Colômbia) e LGT (de Lichenstein). Globalmente,
estimativas realizadas pelo J. P. Morgan em 2010, indicavam que o segmento de
investimentos de impacto teria um potencial crescimento de 400 milhões a 1 bilhão de
dólares até 2020.12
Um potencial investidor de impacto, entretanto, atuaria em parceria com um grupo
de atores, incluindo empresas construtoras, concessionárias de outros parques,
empresas de hotelaria, operadoras de turismo e empresas de gestão ambiental.
Embora nem todas essas empresas devessem participar formalmente da SPE, cada uma
delas poderia contribuir com competências complementares para a gestão e
sustentabilidade do negócio.
O fundo de investimento de impacto que havia se interessado pelo projeto, em
particular, denominava-se LUX Social Fund13 originário de um conjunto de
investidores da Comunidade Europeia. O fundo não tinha uma meta de retorno
financeiro especificamente definida. Porém, o fundo exigia o estabelecimento de
indicadores de impacto que deveriam ser medidos e validados com precisão. Havia
uma tendência mundial, nesse tipo de fundo, de buscar alguns poucos indicadores de
elevada importância para o impacto socioambiental do projeto e, de preferência,
comparar o projeto a outras iniciativas similares, não afetadas pelo investimento, que
poderiam servir como grupos de controle para comparativos.

De volta ao Escritório do Instituto Semeia
Respondendo o e-mail vindo do fundo LUX Social Fund14 interessado na PPP da
Rota Lund, Ana Luísa incentivou o fundo a participar da consulta pública que seria
promovido pelo governo, para explicar com detalhes o projeto. Já que o Semeia
havia trabalhado em cooperação técnica com o Governo de Minas Gerais, Ana
Luísa limitou-se a incentivar o fundo a participar da fase de consulta pública.
Comentou, adicionalmente, que a consulta seria uma grande oportunidade para
que o fundo levasse ao governo suas sugestões de melhoria para a PPP, pois a
iniciativa teria o potencial de se tornar uma referência no país.
O LUX Fund estava particularmente interessado em compreender a qualidade
das métricas de impacto estabelecidas, além dos incentivos que todas as partes
teriam para conciliar impacto socioambiental e desempenho financeiro. Conforme
12

Op. cit., p. 6.
“LUX Social Fund” é um nome fictício; da mesma forma, o seu papel no caso é ilustrativo.
14
Idem.
13

10

AE-P0025

sugerido por Ana Luísa, a aproximação com o governo, nas reuniões formais da
consulta pública seria também uma forma de sugerir ações para o aprimoramento
do arranjo contratual e dos indicadores da PPP, de forma a garantir a atratividade
ao investimento privado e, ao mesmo tempo, o alcance dos objetivos
socioambientais inerentes ao projeto.
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Anexos
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Anexo 1 – Estrutura Operacional do Instituto Semeia
- Modelo de
sustentabilidade
financeira para o
Semeia, replicável
internacionalmente

- Bolsas de Estudo

Fonte: Relatório Anual Instituto Semeia, 2012, p. 7. Dados trabalhados.

Anexo 2 – Benchmarking de Parques Internacionais

País

Área Protegida

Gestão da Área

Prestação de
Serviços
Turísticos

Chile
Argentina
Colômbia
Ilhas do
Caribe
Costa Rica
Canada
EUA

Parque Nacional Torres del Paine
Parque Nacional Nahuel Huapi
Parque Nacional Tayrona

Pública
Pública
Pública

Privado
Privado
Privado

Parque Nacional Marinho Bonairee

Cogestão

Privado

Parque Nacional Volcan Poas
Parque Nacional Banff
Parque Nacional Grand Teton

Pública
Pública
Pública

Privado
Privado
Privado
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EUA

Central Park
Parque Nacional Amboseli / Área da
Olkejuado County Council
Parque Nacional Kruger / Parque
Contratual Makuleke
Khoadi Hoas / Comunidade

Cogestão
Pública/
Comunitária
Pública /
Comunitária
Privada

Privado

Parque Nacional Fiordlands

Pública

Privado

Indonésia

Parque Nacional Komodo

Pública (a partir
de 2010)

Itália

Parque Nacional Cinque Terra

Pública

Privado (até
2010)
Cooperativas e
Empresas

Eslováqui
a

Parque Nacional Lower Tatra

Pública

Quênia
África do
Sul
Namíbia
Nova
Zelândia

Privado
Privado
Privado

n/a

Fonte: Relatório Anual Instituto Semeia, 2012, p. 9. Dados trabalhados.

Anexo 3 – Investimento por hectare e número de hectares por funcionário
200
180
160
140
120
100
80
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40
20
0

Investimento (R$)/ha

100 ha/Funcionário

Fonte: Medeiros, R.; Young; C.E.F.; Pavese, H. B. & Araújo, F. F. S. 2011. Contribuição das unidades de
conservação brasileiras para a economia nacional: Sumário Executivo. Brasília: UNEP-WCMC, p.10. Dados
trabalhados.
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Anexo 4 – Interior da Gruta do Maquiné – Monumento Natural Peter Lund
(Cordisburgo – MG) e Interior da Gruta Rei do Mato (Lagoa Santa – MG)

Fonte: Secretária de Turismo de Minas Gerais. Crédito: Sérgio Mourão – Acervo Setur MG Disponível em
<http://www.turismo.mg.gov.br/noticias/936-noticias >. Acessado em 19 de agosto de 2013.

.
Fonte: Secretária de Turismo de Minas Gerais. Acervo Setur MG Disponível
http://www.minasgerais.com.br/?s=gruta+rei+do+mato> . Acessado em 19 de agosto de 2013.
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Anexo 5 – Mapa Ilustrativo do Roteiro das Grutas

Fonte: Agência Minas. Disponível em: http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticias/rota-das-grutas-peterlund-e-uma-viagem-no-tempo/ Acessado em 26 de ago. 2013.
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Anexo 6 – Indicadores de Desempenho do Concessionário

No grupo 1, por exemplo, a pontuação no indicador, “Efetividade do registro de
imagens digitas de segurança em áreas prioritárias de vigilância pré-definidas” é
definida mensalmente de acordo com o tempo de indisponibilidade nos registros do
sistema. Ou seja, se houver indisponibilidade das imagens de até 24 horas o
concessionário ganha nota máxima de 1 (um); conforme aumenta o tempo de
indisponibilidade a nota cai gradualmente até que se houver uma indisponibilidade
superior a 120 horas, o concessionário ganha nota 0 (zero).
Em outro caso, como no grupo 2, indicador “Grau de satisfação da experiência do
Visitante”, o concessionário deve realizar uma pesquisa bimestral junto aos usuários
com uma amostra pré-definida pelo governo, e representativa da diversidade de
usuários. Desta forma, se 90% ou mais usuários estiverem satisfeitos, o concessionário
ganha nota 1 (um) entre 90% e 85% nota 0,7; entre 85% e 70% nota 0,5; e menos de 70%
de visitantes satisfeitos a nota cai para 0,2.
Vale destacar que cada indicador tem uma forma particular de medição,
previamente definida segundo o Edital. Os resultados obtidos serão posteriormente
auditados, em alguns casos pelo poder concedente e em outros por uma auditoria
externa.
Fonte: Edital de consulta pública (2013). Anexo IV, p.21 e
<http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-em-elaboracao/rota-lund1/Edital%20e%20Anexos.zip/view>. Acessado em 09 de agosto de 2013.
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Anexo 7 – Modelo de Remuneração Mensal ao Concessionário
PM = (CP/12)*NFm – [Rm*(P+Km+Mm)+Nm*T]
Onde:
 PM = a parcela pecuniária mensal;
 CP = a contraprestação anual vencedora do leilão;
 Rm = receitas das atividades acessórias no período (no caso, mensal);
 R = receitas das atividades acessórias no período (no caso, anual);
 P = participação mínima do governo nas receitas de atividades acessórias:
o P= 2%
 Km = fator de ajuste como função do número de visitantes:
o K=0% se visitantes ≤ (100 mil /12)
o K= Mínimo [10%; 5,0%*(visitantes- (100 mil/12)) / (100 mil/12)]
 Mm = fator de ajuste como função da receita:
o M= 0% se R ≤ (R$ 50 milhões/12)
o M = Mínimo [4%; 2%* (R -R$ 50 milhões/12)/ (R$ 50 milhões/12) ]
 Nm = número de visitantes no período (no caso, mensal);
 T = taxa por visitante:
o T = R$ 3,00
 NFm = nota final atribuída ao mês em apuração pelo quadro de indicadores
de desempenho descrito no Anexo IV – Manual de Indicadores de
Desempenho do CONTRATO
Segundo o Anexo IV, p. 12-13 evidenciam que: “A obtenção pela CONCESSIONÁRIA,
em um grupo de indicadores de desempenho de resultado inferior a 25% (vinte e
cinco por cento) do valor total possível do grupo, acarretará:
a) multa de 0,005% (cinco milésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO;
b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do VALOR DO CONTRATO,
na hipótese em que a obtenção de resultado inferior ao limite de 25% se der
em 2 (dois) ou mais indicadores ou se der por 2 (dois) meses consecutivos,
ainda que em indicador(es) distinto(s).
c) caducidade do CONTRATO, na hipótese em que a obtenção e resultado
inferior ao limite disposto de 25% se der por 6 (seis) meses consecutivos,
ainda que em indicador(es) distinto(s).
Fonte: Edital de consulta pública (2013). Anexo VI, p.3-4 e Anexo IV, p.12-13. Disponível em:
<http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-em-elaboracao/rota-lund1/Edital%20e%20Anexos.zip/view>. Acessado em 09 de agosto de 2013.
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Anexo 8 – Variação da Contraprestação Mensal em função da Nota Final de
Desempenho nos Indicadores de Impacto para uma visitação de 249 mil pessoas/ano.

Contraprestação Mensal (CP)

$300.000
$200.000
$100.000
$0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

($100.000)
($200.000)
($300.000)
($400.000)

Nota Final de Desempenho

CP Positiva (governo paga ao concessionário)

CP Negativa (concessionário paga ao governo)

Nota: Para fins de análise, considerou-se uma “visitação estimada média” de 249mil pessoas no ano.
Ademais, considerou-se a contraprestação anual como a simples soma das 12 parcelas mensais, sem
considerar-se sazonalidades, pagamento do ajuste anual, e possibilidade de caducidade por notas de
desempenho abaixo de 0,25 por mais de seis meses (Anexo IV, p.12-13).
Fonte: dos autores.

Nº de Visitantes

Anexo 9 – Projeção de Visitação das UCs da Rota Lund (em 1000 pessoas/ano)
450
400
350
300
250
200
150
100
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-

106
100 103

109 112

116 119

130
123 126

134 138

142

94 97
99 102
89 91
93 96
84 86
81
79
85 88 90
76
83
74
80
70 72
73 76 78
63
67 69 71
61 63 65
56
60
58
56
49
50 52 53 55
42
40 45
183
35
35
158 163 167 172 178
132 136 140 144 149 153
25 30
107 111 114 117 121 125 128
104
101
98
95
93
90
72 81
45 54 63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ano da concessão
Visitantes - Peter Lund

Visitantes - Rei do Mato

Visitantes - Sumidouro

Fonte:
Edital
consulta
pública
(2013).
Anexo
XI,
p.11-12.
<http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-em-elaboracao/rota-lund1/Edital%20e%20Anexos.zip/view>. Acessado em 15 de ago. 2013.
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Anexo 10 – Variação na Contraprestação pela Variação da Receita Acessória
Exemplo 1 – Cenário de Baixa Visitação – 105 mil visitantes
NFm: Nota Final de Desempenho Mensal
1
CP: Contraprestação Bruta (ano)
R$ 6.000.000,00
Rm: Receita Atividades Acessórias (mês)
R$ 875.000,00
R: receitas das atividades acessórias no período (no caso, anual);
R$ 10.500.000,00
P: Participação mínima do governo nas
receitas das atividade acessórias
2%
Número de Visitantes (ano)
105.000
Km: fator de ajuste como função do número de visitantes:
o
visitantes (10,5mil/12) ≥ (100 mil /12); então K = Mínimo [10%; 5,0%*(10,5mil (100 mil/12)) / (100 mil/12)]; logo neste caso Km = 0,0025
Mm: fator de ajuste como função da receita:
o
(R$10,5milhões) ≥ (R$ 50 milhões/12); então M = Mínimo [4%; 2%* (10,5mil -R$ 50
milhões/12)/ (R$ 50 milhões/12) ]; logo neste caso: Mm = 0,03
Nm: Número de visitantes no período (mês)
8750
T: Taxa por visitante
R$ 3,00
Ticket médio
R$ 100
PM = (6.000.000/12)*1 – [875.000*(0,02+0,0025+0,03)+8750*3] = R$427.463,50
Exemplo 2 – Cenário de Alta Visitação – 550 mil visitantes
NFm: Nota Final de Desempenho Mensal
1
CP: Contraprestação Bruta (ano)
R$ 6.000.000,00
Rm: Receita Atividades Acessórias (mês)
R$ 4.583.000,00
R: receitas das atividades acessórias no período (no caso, anual);
R$ 55.000.000,00
P: Participação mínima do governo nas
receitas das atividades acessórias
2%
Número de Visitantes (ano)
550.000
Km: fator de ajuste como função do número de visitantes:
o
visitantes (550mil/12) ≥ (100 mil /12); então K = Mínimo [10%; 5,0%*(550mil - (100
mil/12)) / (100 mil/12)]; logo neste caso Km = 0,1
Mm: fator de ajuste como função da receita:
o
(R$55milhões) ≥ (R$ 50 milhões/12); então M = Mínimo [4%; 2%* (55mil -R$ 50
milhões/12)/ (R$ 50 milhões/12) ]; logo neste caso: Mm = 0,04
Nm: Número de visitantes no período (mês)
45.833
T: Taxa por visitante
R$ 3,00
Ticket médio
R$ 100
PM = (6.000.000/12)*1 – [4.583*(0,02+0,1+0,04)+45.833*3] = -R$370.833,00
Nota: Para fins de simplificação considerou-se “R” = Receita Anual, onde R = 12*Rm.
Fonte: dos autores.
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Anexo 11 – Fluxo de Caixa do Projeto

Fonte: Edital consulta pública (2013). Anexo XI, p.25.
1/Edital%20e%20Anexos.zip/view>. Acessado em 15 de ago. 2013.
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