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Desafios do Governo

Desafios do governo na

implantação de projetos

Falta de Capacidade Técnica

Apoio Político Institucional

Pouca informação sobre os

reais custos do projeto

Para lidar com estes desafios na implantação de projetos, muitas vezes os 

governos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) têm de recorrer ao 

expertise e capital do setor privado.

Falta de Recursos Financeiros



Participação do Setor Privado

Investimento em Infraestrutura¹ com crescente Participação do Setor Privado

nos últimos anos, por grupo de países com diferentes perfis de renda

(US$ bilhões)

¹Insfraestrutura: Setores de Energia, Telecomunicação Transporte, Água e Saneamento

Fonte: Banco Mundial
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Relacionamento do Público e Privado

Relacionamento do Setor Público e Privado no âmbito legal

Lei federal de 

Licitações nº 

8.666

1993

1995

Lei de 

Concessões

nº 8.987

2004

Lei de PPPs

nº 11.079



Concessão Comum

Delegação da prestação de serviço pelo poder concedente à pessoa jurídica ou

consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua

conta e risco e por prazo determinado.

Tipos

✓ Concessão de Serviço Público

✓ Concessão de Serviço Público Precedida da Execução de Obra Pública

✓ Permissão de serviço público

Poder Concedente Concessionária Usuário
Concede

Presta Serviço

Tarifa

Relação entre Poder Público (Poder Concedente), ente privado 

(Concessionário) e usuários dos serviços concedidos



PPP Patrocinada

Lei federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 2.004

Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade

patrocinada ou administrativa

Concessão Patrocinada: concessão de serviços públicos ou de obras públicas em

que se cobra tarifa dos usuários

Poder Concedente Concessionária Usuário
Concede

Presta Serviço

Tarifa
Remunera



PPP Administrativa

Concessão Administrativa: contrato de prestação de serviços nos quais a

Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens

Quando a administração for usuária direta do serviço

Poder Concedente Concessionária

Concede

Presta Serviço

Remunera

Quando a administração for usuária indireta do serviço

Poder Concedente Concessionária Usuário
Concede Presta Serviço

Remunera
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Projetos Elegíveis a PPP

Projetos com as seguintes características são elegíveis a PPP

✓ Valor superior a R$ 10 milhões;

✓ Prazo de vigência não inferior a 5 anos, nem superior a 35 anos;

✓ Remuneração pelo parceiro público ao parceiro privado somente após a

disponibilização do serviço;

✓ Remuneração variável ao parceiro privado vinculada ao seu desempenho;

✓ Compartilhamento de risco entre o parceiro público e o parceiro privado;

✓ Adimplência das obrigações financeiras do parceiro público relativamente

ao parceiro privado asseguradas através de fundo garantidor.



Projetos Elegíveis a PPP

Projetos específicos de prefeituras, de estados ou comuns aos dois casos.

➢ Iluminação pública

➢ Cidade digital

➢ Coleta e tratamento de resíduos sólidos, inclusive por consórcios intermunicipais

➢ Saneamento

➢ Saúde: unidades básicas, centros de diagnóstico, prontos socorros, 

maternidades e hospitais 

➢ Educação: construção de escolas, ampliação, manutenção e informatização

➢ Praças, centros culturais, parques, estacionamentos, abrigos e sinalização

➢ Rodoviárias, portos e aeroportos

➢ Atendimento ao cidadão (tipo Poupatempo e outros)

➢ Prédios públicos, inclusive centros administrativos

➢ Mobilidade urbana (Metrô, trens metropolitanos, VLT e VLP)

➢ Rodovias e ferrovias



Etapas para Viabilizar uma PPP

Estimativa de Prazo para Estruturação de um Projeto de PPP

(*) Os prazos poderão variar de acordo com as características de cada projeto.

30 

dias
60 a 90 dias 60 dias60 dias 45 dias 45 dias

E
ta

p
a
 0

Iniciativa 

Privada 

apresenta um 

projeto ao 

Governo

E
ta

p
a
 1 Governo analisa e 

aprova o projeto

Publicação de 

Chamamento 

Público do Projeto

(10 dias Consulta a 

MIP)

E
ta

p
a
 2

Consolidação da 

Modelagem 

E
ta

p
a
 5 Consulta Pública das 

Minutas de Edital e 

Contrato

E
ta

p
a
 6

Publicação do Edital de 

Licitação para 

Concessão/PPP

E
ta

p
a

7 Entrega das 

Propostas

E
ta

p
a
 8

Assinatura 

do Contrato 

PMI (270 a 300 dias*)

15 

dias

E
ta

p
a
 3 Elaboração 

dos Estudos 

(PMI)

E
ta

p
a

4



Por que PPP? (1/2)

Os seguintes itens são apresentados como vantagens de uma PPP na

implantação de um projeto

✓ Poder público não precisa definir o modo de prestação de serviço ou

fornecimento do bem;

✓ Recursos públicos não são imediatamente disponíveis;

✓ Remuneração pelos serviços apenas com a operação efetiva dos serviços

contratados;

✓ Contraprestação variável de acordo com a qualidade da prestação de serviços;

✓ Menor tempo de execução dos projetos, e metas de prazo atingidas com mais

frequência;



Por que PPP? (2/2)

✓ Compartilhamento dos riscos;

✓ Desnecessárias sucessivas licitações e, por consequência, simplificação da

gestão;

✓ Agregação de expertise, agilidade e eficiência do parceiro privado.



Empecilhos a uma PPP

Limite Orçamentário na Contratação de PPP

A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos

Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter

continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes

tiver excedido, no ano anterior, a 5% da receita corrente líquida² (RCL) do exercício

ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes

excederem a 5% da receita corrente líquida projetada para os respectivos

exercícios

Fundo Garantidor

Requisito da PPP: Garantia de pagamento de 3 a 6 meses de contraprestações por

meio de fundo garantidor criado com essa finalidade.

²Receita Corrente Líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 

transferências correntes e outras receitas também correntes consideradas as deduções previstas em Lei, e serve de base para o cálculo 

dos limites estabelecidos na LRF.
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Panorama no Brasil

Resumo da Quantidade de

Projetos de PPP, por Ente

federativo, em 2016 e 2017

Fonte: www.radarppp.com, em 19 de novembro de 2017.

Ente Concedente Projetos

União 37

Estados 115

Distrito Federal 8

Municípios 298

Consórcios Públicos 8

Total de projetos 472



Panorama no Brasil

Distribuição dos 105 projetos de PPP assinados por Setor.

Fonte: www.radarppp.com, em 21 de maio de 2018.
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Modelagem de uma PPP

Trabalho “Interdisciplinar” entre:

Modelagem 

Econômica
Modelagem 

Jurídica

Modelagem 

Técnica



Modelagem de uma PPP

Modelagem Técnica de uma PPP

✓ Delimitação do escopo

✓ Análise técnica da viabilidade das áreas escolhidas para implantação do projeto

✓ Projeto de referência construtiva (engenharia)

✓ Concepção arquitetônica e inserção urbanística

✓ Descrição do escopo do empreendimento (detalhamento das responsabilidades

do parceiro privado e do público)

✓ Descrição dos serviços a serem prestados pelo privado e receitas acessórias

✓ Composição e critérios de consolidação do valor dos Investimentos (CAPEX)

✓ Composição e critérios de consolidação do valor dos custos operacionais

(OPEX)

✓ Elaboração dos Indicadores de Desempenho



Modelagem de uma PPP

Modelagem Econômica de uma PPP

✓ Elaboração de modelo financeiro, que segue a metodologia do fluxo de caixa

livre, a partir dos valores de CAPEX e OPEX definidos pela equipe técnica

✓ Estimativa da TIR via WACC

✓ Elaboração de cenários de acordo com as necessidades do Poder Concedente

✓ Análise de sensibilidade das principais variáveis do modelo

✓ Estruturação da fórmula de contraprestação

✓ Elaboração de anexos financeiros aos documentos que viabilizam o processo

licitatório

✓ Análise de Value for Money do projeto

✓ Impactos fiscais



Contraprestação

Contribuição a ser paga à concessionária durante o prazo da concessão, com a finalidade de

amortizar os investimentos a serem realizados no empreendimento econômico objeto da PPP,

satisfazendo determinado critério como, por exemplo, TIR. Reajustada pelo IPCA.

Forma da Contraprestação

Pode ser 

vinculada ao uso 

ou ocupação

Atrelada ao 

desempenho na 

prestação dos serviços

Parcela Fixa Parcela VariávelContraprestação =

A parcela variável da contraprestação deve respeitar o Índice de Cobertura do Serviço da

Dívida definido pelo BNDES (ICSD).

𝐼𝐶𝑆𝐷 = 𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ÷ 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 𝑑𝑎 𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎



Modelagem de uma PPP

Modelagem Jurídica de uma PPP

✓ Avaliação legal de todo o processo de estruturação do projeto e apoio às demais

áreas

✓ Matriz de Riscos

✓ Estruturação do Edital, Contrato de Concessão e anexos pertinentes a equipe

jurídica

✓ Acompanhamento na Audiência Pública

✓ Suporte na fase de Consulta Pública



Matriz de Riscos

Princípio Básico: alocar risco à parte que melhor pode gerenciá-lo

A identificação dos riscos e a previsão de instrumentos adequados à sua mitigação

no contrato tornam possível uma gestão eficaz destes riscos e uma maior eficiência

do projeto. Tendo isso em vista, a regra geral para alocar o risco envolve sua

atribuição à parte que pode geri-lo de modo mais eficiente.

Exemplo de possíveis riscos em uma PPP para construção de um Complexo

Prisional:

Risco Surgimento
Produção de 

Efeitos
Alocação

Atraso na obtenção da licença 

prévia;
Planejamento Obras Privado

Atraso na transferência dos 

direitos relativos ao imóvel onde 

será construído o COMPLEXO 

PRISIONAL, necessários ao 

início das OBRAS, seja a que 

título for, pela CONCEDENTE à 

CONCESSIONÁRIA;

Planejamento Planejamento Público

Matriz de Riscos - Riscos Ambientais

Impacto Meios de mitigação

Atraso do início das obras.
Início do procedimento de 

obtenção de licença prévia o 

Atraso do início das obras.

Obtenção das autorizações 

eventualmente necessárias o 

quanto antes, para que haja a 

transferência assim que for 

celebrado o contrato; alternativas 

temporárias que possibilitem o 

início das obras.
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Perspectivas

O sucesso das parcerias será determinado por uma adequada modelagem

e estruturação dos projetos, bem como pela atuação dos agentes

executores, público e privado, plenamente capazes e interessados.

Há, ainda, espaço para ampliação no número de projetos de PPPs em

todos as instâncias de governo. O modelo de Parceria-Público Privada pode

dinamizar os investimentos em infraestrutura e acelerar a implementação

de serviços públicos no País.

No entanto, o limite de 5% do valor da Receita Corrente Líquida

empenhados na contratação de PPP é fator limitante na criação de novos

contratos.


