
Regulação Econômica



Sobre a Delta
Fundada em 2000, a Delta é uma empresa brasileira de consultoria econômica 

e financeira que disponibiliza sofisticadas soluções em Desenvolvimento Local & 

Logística, Estratégia & Operações, Finanças Corporativas e Regulação Econômica. O 

diferencial destas soluções está na utilização de modernos métodos analíticos.

Nossa reputação é baseada em casos de sucesso e capacidade de pesquisa. Ética, 

inovação, trabalho em equipe, alianças estratégicas e capacidade analítica são os  

princípios adotados pela Delta para agregar valor aos seus clientes.

Regulação Econômica
As inúmeras formas de intervenção do Estado são responsáveis pela dinâmica dos 

investimentos, contratos, qualidade dos serviços e, até mesmo, a descontinuidade de 

negócios. Em particular, a regulação econômica tem um papel cada mais relevante 

na definição do ambiente competitivo onde as concessionárias de de prestação de 

serviço público atuam.

A Delta oferece diversas soluções nesta área: benchmarking, contabilidade regulatória,  

modelagem econômica & financeira e revisão tarifária & equilíbrio de contratos. 

Estas soluções utilizam modernas ferramentas quantitativas e estão voltadas para a 

otimização das necessidades dos clientes, sejam públicos ou privados.



Benchmarking

A análise comparativa da produtividade 
e da eficiência, comumente conhecida 
como benchmarking, é uma das prin-
cipais ferramentas adotadas pelos re-
guladores em revisões tarifárias. Esta 
análise exige um tratamento cuidado-
so da heterogeneidade e do grau de 
ineficiência entre concessionárias, que 
define o seu desempenho. 
A Delta possui experiência em: (i) mí-
nimos quadrados ordinários ajustados 
(COLS), (ii) análise envoltória de dados 
(DEA) e (iii) análise de fronteiras esto-
cásticas (SFA).

Modelagem econômica &
financeira

As modernas ferramentas de análise 
econômica e financeira permitem a 
elaboração de projeções, cenários e 
simulações. Além disso, contribuem 
para o entendimento da dinâmica da 
concessionária, sob a parametrização 
definida no seu contrato de concessão 
e a otimização do seu valor.
A Delta possui experiência em: (i) simu-
lação de Monte Carlo, (ii) modelagem 
com equações estruturais, (iii) análise 
de regressão, (iv) análise de fatores, 
(v) análise de clusters e (vi) análise de 
séries temporais.

Contabilidade regulatória

A contabilidade regulatória disponibili-
za informações sobre a concessionária 
em formatos que atendem ao ordena-
mento jurídico e à operação do negó-
cio, minimizando os riscos associados 
à assimetria de informações entre as 
diversas partes interessadas na con-
cessão (firma, consumidores, agentes 
públicos). Ela é, cada vez mais, um dos 
principais temas considerados pelos 
reguladores em revisões tarifárias.
A Delta possui experiência em: (i) defi-
nição e implementação de modelos e 
(ii) comparação de melhores práticas.

Revisão tarifária & equilíbrio
de contratos

A revisão tarifária e, particularmente, o 
equilíbrio de contratos, é um dos prin-
cipais temas que deve ser considera-
do na definição da estratégia de uma 
concessionária. É ela que, em última 
instância, assegura a justa remunera-
ção dos acionistas, a qualidade do ser-
viço oferecido, a modicidade tarifária e 
o programa de investimentos ao longo 
de todo o ciclo regulatório.
A Delta possui experiência em: (i) mo-
delos baseados em incentivos, (ii) es-
tratégia para audiências públicas, (iii) 
simulação de tarifas e resultados e (iv)  
modelagem de equilíbrio de contratos.
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