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RESUMO: Este artigo estd Jiindamentado no terna da cooperaçao entre os setores pib1ico

e privado na realização de serviços de infra-estrutura no Brasil. Essa parceria decorre da
crise do Estado brasileiro, que como ocorreu em outros paises, viu-se incapacitado de realiz.ar
investimentos requeridos pela sociedade. Assim, corn a recente ediçao da Lei das Parcerias
Püblico-Privada no Brasil, procuramos enfocar os aspectos conceituais da lei, observadas as
experiências externas, oferecer contribuiçoes teóricas acerca do assunto aqueles responsdveis pela
Administraçao PzThlica.

PALAVRAS - CHAVE: Parceria Pib1ico-Privada, Infra-Estrutura, Escassez de Recursos,
Administração Pub/lea, Investimento, Financiamento.

1. Introducao
A Parceria Pitb1ico-Privada - PPP no Brasil deu os primeiros passos para sua
efetiva aplicacao a partir da ediçao da Lei no 11.079/04, a qual institui normas gerais
para licitacao e contratação no âmbito da administraçao püblica. Antes disso, porém,
grandes debates foram lancados pelos mais variados setores do governo e estudiosos da
area, acerca dos fatores históricos que !evaram a necessidade de se criar urn mecanismo
capaz de suprir a crescente demanda pot serviços de infra-estrutura frente a escassez de
recursos da administraçao pib!ica.
A despeito dos inümeros trabaihos e debates produzidos sobre o tema, os quais
envolveram não 56 órgáos e setores ligados

a area püblica, mas tarnbém os vários setores

da iniciativa privada - que como futuros parceiros da Administraçao Püblica nesta nova
maneira de atuação, interagiram na importante tarefa de identifIcaçao de erros e correção
de rumos -, notou-se que no meio académico o assunto é ainda bastante incipiente,
principalmente em cursos de extensão voltados para administraçao püblica. Desta forma,
este fator ültimo foi peca motivadora para a escoiha do tema para e!aboraçao do artigo ora
apresentado.
0 presente trabaiho objetiva, corn base nos aspectos que nortearam a adoçao das
I
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PPPs no mundo e suas respectivas experiências, trazer para a análise o caso brasileiro nos
seus aspectos histórico-econômico e legal, para, ao final, oferecer subsIdios ao entendimento
acerca da operacionalidade desta nova modalidade de concessão inserida no mundo
jurIdico através da recente ediçao da Lei das PPPs.
Será dada abordagem ao tema no que se refere a experiência internacional, trazendo
para análise a prática vivenciada no pals berco onde as PPPs foram introduzidas - Reino
Unido, bern corno no pals onde o modelo de concessão ora analisado foi aplicado sem o
devido sucesso, o qual póde servir de exemplo de quais os rumos são infrutIferos de serem
seguidos -Portugal. Por fim, outras duas experiéncias onde o instituto da Parceria PüblicoPrivada deram certo, trazendo mais urn exemplo da Europa - Espanha e outro da America
Latina-Chile.
A experiência Brasileira, assim como nos palses desenvolvidos, possui fatores históricos
como o crescimento da divida püblica e a crise fiscal, que resultou na necessidade de se
respeitar as restriçöes orçamentárias, reduzindo o deficit fiscal via aumento de arrecadaçao
e reduçao do gasto piib1ico. Nesse sentido, estarernos apresentando os fatores econômicos
que levaram o Estado a urn processo de obsolescencia na oferta e realizaçao de dos serviços
de infra-estrutura e que foi fator fundamental para que o pals adotasse o instituto das PPPs
como forrna de suprir a caréncia na oferta de serviços essenciais a populacão.
Assim, dentro do cenário ern que se encontrava a economia nacional e, ern função
do sucesso que a rnodalidade de concessão sobre a forma de PPP vinha logrando em
outros paIses, também o Brasil editou a sua própria Lei.

A vista disso, neste trabaiho serão

abordados também, os aspectos gerenciais da Lci das PPP no Brasil, de forma a entender o
que é a Parceria Püblico-Privada, como ela será aplicada, bern como as principais questóes
legais envoltas ao terna.
Após a exposicao conceitual nao

so dos motivos histórico-econômicos que levaram

a adoçao das Parcerias Püblico-Privadas, rnas tarnbém dos principais pontos abordados
na Lei que a instituiu, em contribuiçao

a

análise e refiexão do modelo, trataremos dos

principais riscos e benefIcios que poderão ser encontrados corn a implantacao de programas
de concessóes sob a modalidade da parceria püblico-privada no Brasil.
A fonte rnetodológica utilizada no presente trabaiho foi a pesquisa documental,
realizada através do levantamento de inforrnaçoes em livros, periódicos e artigos, bern
como a pesquisa virtual, sendo esta ültima justificada pelo pouco tempo em que as PPPs
figurarn no meio Püblico-juridico, rnotivo pelo qual poucos trabalhos teóricos foram
desenvolvidos ate o mornento.
2. Experléncia Internacional

Os anos 80 marcaram o inlcio de profundas modificacoes na ação econômica
104

Rev, do Tdb. de Cantos I Recife

I

viOl n161 p103-126 i 2005

Frendendo a pa.r;

rad r

estatal pelos governos dos paIses membros da Organizacao para a Cooperacao e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tendo na vanguarda as administraçoes Reagan
e Thatcher, respectivarnente nos EUA e no Reino Unido, esse processo traduziu-se numa
ampla tendência de desregulamentacao setorial, particularmente no âmbito fInanceiro,

a

acompanhada de reversão da progressividade da ordem tributária e induçao seleriva
competicao internacional. Corn variada intensidade, esses movimentos estenderam-se a
praticamente todos os paIses do globo, refletindo-se no padrao das relaçoes entre os setores
piiblico e privado (BRITO & SILVEIRA, 2005).

Ainda, Segundo Brito & Silveira (2005) urn dos refiexos mais nitidos desta tendéncia,

foi a reorganizacáo patrimonial do setor pzblico, através da desestatizacáo, que inteiferiu
decisivamente na forma de provisao de bens e serviços piblicos. Soma-se a isso, as fortes
crises carnbiais da segunda metade dos anos 90 que acabaram por forçar regimes fiscais
contracionistas de palses emergentes da Asia e da America Latina. Já na Europa, a crescente
importância estratégica do bloco regional de comércio e investimento, como resposta
recrudescimento da concorréncia internacional, irnpôs aos seus paises severos critérios de
ajustamento e coordenaçao macroeconômica.
Desta forma, a provisao de serviços de infra-estrutura foi diretamente afetada por
essas tendéncias, onde governos de diversos paIses, incapacitados de dar continuidade
a un-ia tradicao histórica de flnanciamento fiscal dos grandes investirnentos püblicos,
identificararn na Parceira Ptlblico-Privada, uma alternariva para viabilizar projetos de
infra-estrutura e de provisão de serviços püblicos.
Foi no Reino Unido que a parceria piThlico privada deu-se corn major intensidade.
Em 1992, sob a administracao do conservador John Major, foi lançado o ernbriao do
prograrna de parceria inglés, corno base em projetos desenvolvidos sob urn instrumento
denorninado Iniciativa para o Investimento Privado (em ingles, PFI de Private Finance

Initiative). Nessa modalidade de associaçáo ptiblico-privada, o setor püblico mantém a
responsabilidade pela provisao de parte dos serviços (por exemplo, o setor privado constrói
e mantém a infra-estrutura hospitalar, mas o setor pñblico fornece os medicos e o resto
do pessoal necessário). 0 objetivo principal do PFI era viabilizar projetos por meio do
financiarnento privado, uma vez que a capacidade de irnplementá-los da forma tradicional,
se nao estava esgotada, estava ao menos reduzida pelos limites impostos pelo tratado de

Ivlaastricht.2
0 Tratado de Maaslricht estabeleceu fundamentos para a futura integraçao politica da Uniào Européia-UE, onde se destacam acordos de
segurança e politca exterior, assim como a confirmacao de uma Constituicao Politica para a Uniâo Europea, a ntegraçao nionetána e o
disciplinarnento da politica fiscal dos paises da Zoria do Euro para a introduçao de uma tarifa ünica. Entre as medidas impostas, está o teto de
3% do PIB para o défict pibIico, para paises membros da UE.
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Os objetivos do PFI foram sendo corrigidos e adaptados ao longo do tempo, de
forma que em 1996 no governo de Tony Blair o Private Finance Initiative, foi rebatizado
de Public Private Partnershp ou em Portugués, Pareceira Ptiblico Privada - PPP.
Brito & Silveira (2005) acerca do Programa de Parceria do Reino Unido, assim
informam:
( ... ) o programa tinha por objerivo mudar a forma de contraraçao de obras e serviços
pt'iblicos, saindo da maneira tradicional de aquisiçao de ativos para uma Iógica de compra
de serviços. A busca por alternativas de financiamento permanecia no centro da questao,
mas o objetivo major passou a ser a eficincja na contrataçao de serviços ptiblicos.

Do contexto, verifica-se que a Parceria Ptiblica-Privada, no seu sentido mais
inovador da expressão, foi concebida na Inglaterra no inIcio da década de 90, onde após
urn perfodo de erros e acertos, passou a lograr sucesso nos projetos desenvolvidos, fator
motivador para que as PPPs fossem adotadas em diversos outros paIses, como Portugal,
Holanda, Irlanda, Africa do Sul e Canada. Vale ressaltar ainda que as PPPs não são uma
exclusividade de paIses desenvolvidos, pois constituem urna realidade importante em palses
da Europa Central e na própria America Litina, onde se destacam o Mexico e o Chile.

2.1 A Experiência Inglesa
A experiência inglesa é a mais emblemática, pois é fruto de projetos desenvolvidos
e testados desde o ano de 1992 quando o conceito de PFI (Private Finance Initiative) foi
introduzido. Desde a introducao do instrumento das PPP, o governo britânico já assinou

564 projetos de PFI/PPP, que totalizaram urn valor de capital de US$ 54 bilhôes, o que
representou 11 % de todo investirnento ptiblico dos anos de 1998 a 2002 (CNI, 2004). 0
Governo britânico assinou ate 2003 compromissos superiores a £100 bilhOes em contratos
de PPP corn vencimento ate 2006. Mais de urn terço do valor total dos contratos referiramse a investirnentos na area de transportes, saüde, defesa, educaçao, trabaiho e previdéncia,
presIdios e meio ambiente.
0 objetivo das PPPs no Reino Unido viu-se inicialmente frustrado por fatores
corno falta de coordenacao inicial e priorização insuficiente, corn muitos projetos sendo
tocados ao mesmo tempo e de forma muito rápida. A correção de rumos incluiu a formaçao
de uma força-tarefa do Tesouro para coordenar os projetos, a definiçao de prioridades,
a remoção de obstáculos técnicos e uma abordagern flexIvel que perrnitiu que as PPPs
admitissem outros modelos além do modelo tIpico conceber, construir, financiar e operar
(CNI, 2004).
'Dados divulgados pelo Ministérlo do Planejamento, Orçamento e Gestao brasileiro em trabaiho divulgado sobre as PPPs, disponivel em http:
/Iwww.planejamento.gov.br/planejamento_investimento/conteUdo/noticiasppp
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0 Ministro do Tesouro e Indüstria do governo britânico, Nigel Griffiths, no
Seminário Internacional "Parceria Püblico-Privada na Prestacao de Serviços de Infraestrutura" promovido pelo BNDES, MRE e BID em novembro de 2003, informou que
os projetos executados sob a forma de PFI/PPP, permitiram, em media, uma economia
de 17% ao governo britânico em relaçao as formas convencionais de oferta de serviços
püblicos, onde 75% dos projetos forarn concluIdos dentro do prazo e 80% dentro do
orçamento previsto, contra urn percentual de 30% dos projetos convencionais, hem como
que, ern uma sondagem do National Audit Office 5 realizada em 2001 corn autoridades
responsáveis pelos serviços püblicos, constatou-se que 81% estavam satisfeitos corn a
relaçao preco-qualidade obtida corn o instituto da Parceria Püblico-Privada.
Ainda, no mesmo pronunciamento, o Ministro do Tesouro e Indüstria do governo
britânico elencou o conjunto de caracterIsticas-chaves dos contratos de PPP, responsáveis
pelo aumento da relacao preco-qualidade, quais sejam:
A transferéncia para o setor privado dos riscos que ele está mais apto a administrar
(riscos operacionais, obsolescéncia tecnológica e outros);
Remuneraçao do setor privado apenas contra a prestaçao do serviço claramente
especificado (nenhum pagamento

e feito durante a fase de construcao);

0 longo prazo de vigéncia dos contratos (tempo suficiente para a recuperação do
investimento) e,
A concorréncia na licitaçao.

Como se verifica, as PPPs no Reino Unido passaram pot urn perlodo de maturaçao
desde sua implantacao ate os dias de hoje, rnaturação essa responsável para que lograssem
êxito nos projetos desenvolvidos sobre tal rnodalidade de concessão, de forma que os erros
do passado fossem sendo erradicados por definitivo para o sucesso dos que ainda viriam a
ser implantados, o que nos permite concluir que as parcerias püblico-privadas foram para
O

Reino Unido, uma forma eficiente e eficaz de aumentar os investimentos e modernizar

os serviços piiblicos. E, em comparacao

as formas tradicionais de contratação, a PPP

representou para aquele pals uma econornia de recursos e uma meihoria da relaçao precoqualidade dos serviços prestados.
Vale ressaltar ainda que dentro deste processo de aperfeicoamento de modelos,
verificou-se a preocupacão de manter a legitimidade dos atos, tanto para o setor piiblico,
quanto para o privado. Todas essas razóes foram fatores determinantes para que outros
paises adotassem, corn base no modelo Britânico, as PPPs como forma de suprir as
necessidades de investimentos püblicos.
Disponivel em http: llw.bndes.gov.brfconhecimento/pubIicacoes/cataIogos_PPPaSP
'lnstituiçao independente do Govemo ligada ao Padamento, equivalente ao Tribunal de Contas no Brash.
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2.2 Outras Experiências
Vários outros palses além do Reino Unido introduzirarn o conceito de PPPs,
movidos pela necessidade de fazer frente a investimentos crescentes em infra-estrutura
corn a consequente reducao de recursos fiscais. Estirna-se que 60 paIses já adotam ou
estão introduzindo o instrurnento da Parceria Wiblico-Privada corno forma de suprir
investimentos em infra-estrutura e serviços.
Dentre os palses corn destaque na utilizaçao das PPPs podernos citar na Europa:
Portugal, Irlanda, Holanda e Espanha. Fora da Europa: Japao, Australia, Africa do Sul,
Canada, Mexico e Chile.
No Seminário que expôs a experiência das Parcerias Ptiblico-Privadas na Europa 6 ,
representante do Banco de Investimento Europeu (BIE), Hug Goldsmith informou que os
projetos firianciados por PPPs nos paIses da União Européia em sua rnaioria, são voltados
para a realização de infra-estrutura de transporte, sendo tal sisterna bastante diversificado,
tendo cada pals urn modelo de acordo corn o seu respectivo arcabouço legal.
2.2.1 Espanha
Na Espanha, a partir dos anos 90 desenvolveram-se vários Projetos sob a forma de
Parceria Püblico-Privada (Asociacián Pi.b1ico 11'rivadi1 - APP). Os projetos desenvolvidos
sob tal modalidade de concessão, assim como ern outros palses, tiverarn o objetivo de
suprir a caréncia de obras e serviços de infra-estrutura e forarn impulsionados por vários
fatores que ocorriarn na Europa naquele perlodo, dentre des podernos destacar o fato
de os organismos pi:iblicos estarem contribuindo fortemente corn o setor privado, corn

a elaboraçao e execução dos processos licitatórios, bern como de
que as instituiçôes financeiras multilaterais aconseihavam os paIses em desenvolvimento a
o firn de dar suporte

aplicaçao de tal modalidade de concessão.
Dentro desse cenário, a Espanha passou a aplicar a rnodalidade da PPP corn o
fim de cornpatibilizar a crescente dernanda por obras de infra-estrutura e a necessidade
contenção do deficit püblico, tudo isso corn o suporte dos rnercados financeiros que
estavarn dispostos a fornecer os recursos necessários para a execuçao das obras.
A Lei de Concessôes para PPP na Espanha contribuiu sobrernaneira para o éxito
dos Projetos tocados, urna vez que irnpôs regras rigorosas no que se refere a qualidade
dos serviços a serem realizados pelo parceiro privado, quando introduziu indicadores de
qualidade associados a recornpensas e penalizacoes. Segundo Vassallo (2005) a introduçao
de indicadores de qualidade em concessôes de rodovias na Espanha tiveram trés razóes
& Realizado em 27 de abril de 2005 pelo Ministéno do Planejamento, Ministéno da Fazenda e Fundo Monetário Internacional.
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para existir: a) a aprovacão da nova Lei de Concessóes; b) a necessidade de dar urn serviço
mais orientado ao usuário e c) a decisão da Comissão Européia sobre o tratamento das
PPPs no deficit e da dIvida p6blica. 7
Ate novembro de 2003 o Governo Espanhol havia assinado 114 projetos de PPP,
em contratos para obras de: autopistas, thneis de carretas e pontes, aeroportos e operacóes
aeroportuárias, portos e terminais de contéineres, transporte de trens de mercadoria e
sistemas de trânsito rápido. 8
Pode-se considerar que a Espanha é urn dos paIses da Europa, onde o instituto das
Parcerias Pi.'jblico-Privadas deu certo. Segundo avaliaçao divulgada pelo Governo Espanhol
no Serninário Internacional sobre Pareceria Páblico-Privada na prestacao de serviços de
infra-estrutura, as razôes para o êxito no desenvolvimento de tais projetos são as formas
de contratação similares

as

PPPs realizados a mais de 40 anos; marco jurIdico estável;

boa relaçao entre os setores p(iblico e privado; marco legal adaptado aos interesses dos
mercados financeiros e uma indüstria de construção financeiramente capaz e técnica.
2.2.2 Portugal
Assim como em outros palses da Europa, também em Portugal a falta da capacidade
de investimento püblico para acompanhar o crescimento econômico acabou por gerar
insuficientes realizaçoes de obras e serviços p(iblicos de infra-estrutura, razão que levou o
Governo Portugués a instituir a Parceria Pt'iblico Privada como ferramenta para contornar
tal crise.
Em Portugal utilizou-se largamente a PPP na construção de estradas. Nesse pals,
em diversas rodovias, lançou-se mao do modelo de pedagio-sombra (sem cobrança do
usuário). Este sistema passou a ser aplicado nas estradas onde o volume de trafego nao
conferia o retorno suficiente dos projetos, nele a viabilidade da rodovia era garantida pelo
Estado.
Porém, os contratos sob a modalidade de PPPs em Portugal foram norteados de
falhas que comprometeram significativarnente os resultados alcançados, dentre as faihas
mais latentes, podemos citar: a) o lançamento independente dos projetos; b) composicao
contratual dos concessionários; c) menosprezo das possiveis desvantagem e riscos, como
pot exemplo, os riscos ambientais. Tudo isso acabou por gerar a incapacidade do setor
püblico de gent o processo.
Costa & Silva (2003), informaram que corn o lançarnento independente de
A CE impOe que o risco da demarida e o nsco de disponibilidade (indicadores de qualidade) devein ser trarisferidos ao setor pnvado para que
a inversâo nâo se contabihze inicialmente em urn deficit püblico.
Dados apresentados pelo Gnipo Dragados no Serninário Internacional Parcena Püblico-Privada na prestaçao de serviços de infra-estrutura,
promovido pelo MRE-BID-BNDES, em 13 de novembro de 2003.
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projetos, o governo verificou que a partir de 2008 o Orçamento do Estado nao aguentaria
corn a totalidade das despesas corn os projetos rodoviários, tais fatos se derarn porque
houve, segundo eles, urna estimativa do custo individual e do custo total dos projetos,
quando deveria haver uma estimativa do custo anual. Assim, na falta de urna noção de
capital lirnitado, lançaram-se todos os projetos independentemente da sua importância
nacional. 0 resultado desta falta de gerenciamento foi que ate 2003, de todos os projetos,
apenas alguns poucos que já se encontravam adjudicados foram objeto de estudo para
verificaçao da possibilidade de renegociaçao de contratos e os restantes foram adiados.
Em análise

as

faihas ocorridas na implantaçao de projetos das PPPs em Portugal,

principalmente no que se refere aos projetos de major vulto implantados por aquele
pals, a principal liçao que se tira é que investimentos em projetos sobre a forma de PPPs
envolvem prazos de amortizaçao que ultrapassarn o tempo normal de uma legislatura
e chegam a passar de geracóes. E a soluçao para este problema seria a necessidade de
existir urn consenso politico alargado para garantir a execuçao dos projetos e incentivar
o investirnento privado, bern como se ter em mente que a avaliaçao técnica

so é possivel

quando se faz urn estudo rigoroso das desvantagens e riscos.
Após urn periodo de erros e acertos, Portugal veio adequando tantos os projetos
em andarnento, como os novos projetos de forma a garantir sua executabilidade. Segundo
estudo realizado pelo Ministério do Planejamento, Orçamcnto e Gestão Brasileiro, o
prograrna de PPP irnplementado em Portugal a partir de 1998, possibilitou urn rápido
desenvolvimento de uma rede de rodovias de aka qualidade, o que ate 2006, representará
a duplicaçao de toda a extensão da maiha de auto-estradas concedidas em urn perlodo de
10 anos. 0 modelo está sendo tambérn aplicado

a

construçao e operaçao de hospitais,

ferrovias c trens urbanos.
2.2.3 Chile
No inlcio dos anos 90 o Chile encarava urn deficit em infra-estrutura de US$ 11
bilhôes e a necessidade do Estado de equilibrar os investimentos corn a forte demanda de
serviços sociais. Assim, frente a recursos insuficientes para investir e urna visão de mercado
voltada para as PPPs como alternativa para contornar tais problema.s, o Governo Chileno
firrnou urn consenso politico para utilizaçao da Parceria Páblico-Privada corno forma de
suprir investimentos em tais areas. Dentro deste cenário foi editada a Lei de Concessôes,
que tornou o Chileo pals sul-americano onde mais se utilizou a PPP em sentido amplo.
Neste pals o modelo de concessóes de serviços püblicos c de infra-estrutura passou
a vigorar em máltiplos setores a partir da ediçao cIa Lei de Licitaçoes sob a modalidade de
PPP, mornento em que se pôs em prática urn grande niimero de contrato de concessôes,
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principalmente na recuperacão e manutenção de rodovias.
Vassallo (2005), acerca da análise dos projetos em infra-estrutura rodoviária
informa que os primeiros contratos não puseram énfase em indicadores de qualidade,
mas unicamente em indicadores de seguridade vial 9 e que os critérios estabelecidos para a
obtençao de resultados foram mInimos. Desta forma verificou-se que as regras que geriarn
e conduziam os contratos erarn insuficientes para a obtençao de resultados positivos,
motivo pelo qual se iniciou urn trabaiho de redefiniçao de indicadores de qualidade, os
quais foram inicialmente aplicados em projetos pilotos que ao final acabararn por surtir
resultados positivos, corroborando assim

Os IIOVOS

rurnos definidos para a execução dos

projetos.
Vale destacar aqui trés indicadores de qua!idade utilizados pe!o Chile para ava!iar
Os

projetos de infra-estrutura viária, quais sejam: a) Indice de compromisso patrimonial

(mede o nivel de investimentos realizados pelo concessionário); b) Indice de seguridade
vial (contrasta a seguridade vial em funçao da intensidade/capacidade de circulaçao); c)
Indice de qualidade do serviço (avalia, através de urn conjunto de indicadores, o nIvel de
serviço que se preta ao usuário) e d) divide-se urn Indice de qualidade para os serviços
técnicos e urn Indice de qualidade percebida pelos usuários.
Dentro desse cenário, pode-se dizer que o Chile alcançou resu!tados positivos, uma
vez que segundo dados divu!gados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Brasileiro os investimentos rea!izados da década de 1992-2002 forarn em torno de US$3,4
bi!hôes, bern corno que de 1994 ate 2005 foram executados 36 projetos no rnontante de
US$6 bilhóes. Desses, vinte e quatro são do setor de transporte, nove aeroportos, duas
prisóes e urn reservatório, sendo que vinte deles já esrão em operação.
3. As PPPs no Brasil

3.1 Coitexto histórico econômico
Por vqta dos anos 30, o Estado brasi!eiro era o principal agente produtor e
fomentador da economia nacional, via industrializaçao. A montagem desta infra-estrutura
coube ao Estado, primeiro porque o volume de investimentos a ser aplicado era altIssimo e
seu retorno muito lento e, segundo, porque o setor privado nacional não tinha condiçoes
de faze-b, bern como inexistia a idéia de investirnento internacional que se tern hoje
(POLTRONIERI, 2004).

Seiuridade Vial: Termo amplamerite utilizado por paises como a Espanha, Chile e Mexico para indicar aspectos relacionados
das auto-estradas no que se refere ao fluxo do tráfego e a prevençao de acidentes.
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0 governo era responsável por quase todos os setores da economia. Fornecia bens
e serviços e realizava investimentos diretamente ou através de empresas estatais. Para tal,
usava tanto recursos fiscais, corno recursos próprios das empresas, mas tambérn recorria a
emprestimos e financiamentos internacionais e nacionais, fator esse responsável pelo alto
grau de endividamento do setor püblico nacional. Assirn, ate fins da década de 80 não
existia motivo para suspeitar da atuação da administracao püblica na presracão direta de
serviços püblicos. A realidade mudou corn o esgotamento das fontes internacionais de
recursos disponiveis nas décadas de 50 e 70 e a estagnação estrutural da Administraçao
como urn todo.
André Franco Montoro Filho, ern artigo publicado no Boletim da Fundaçao
Instituto de Pesquisas Econômicas - PIPE, assirn comenta acerca do esgotamento das
fontes de recursos:
Na verdade, desde a década dos oitenta, o governo, em todos Os seus nIveis e em
suas empresas, passou a conviver corn acentuadas restriçoes de crédito, praticamente
inviabilizando os investimentos nestes setores. Houve assim uma drstica reduçao
no volume de investimentos, gerada tanto pela incapacidade de financiamento como
pelas dificuldades de geraçao de recursos próprios, em grande parte comprometidos no
pagamento do serviço da dIvida contraida anteriormente.

Como se verifica, dentro deste cenário o Estado brasileiro após algumas décadas
passou a sofrer urn processo de paralisia dos serviços piiblicos essenciais de infra-estrutura
e, pelo quadro que se apresentahoje, podemos dizer que os setores mais atingidos foram os
de transporte, energia, telecornunicaçao e saneamento básico. 0 Estado chegou ao lirnite
da responsabilidade da administraçao, uma vez que esses serviços estavam próximos de urn
colapso na sua disponibilizaçao para a sociedade em geral.
A década de 90 foi marcada pela tentativa de transformar o Estado e racionalizar
O

setor püblico, implantando a privatizaçao e mantendo na administraçao pi.'iblica apenas

os rneios institucionais de controle e regulaçao. Portanto, o Estado assume urn papel de
mediador de forças entre

Os

vários segmentos sociais e econôrnicos. Nesse contexto, como

atrair o investimento privado para auxiliar o Estado no cumprirnento de suas obrigacoes
legais no que se refere as necessidades básicas e fundamentals da sociedade? As PPPs surgem
corno alternativa.

3.20 Surgimento das PPPS no Brasil
No Brasil, iniimeras são as causas deterrninantes do surgimento da Parceria PüblicoPrivada, a qual decorre mais do que de uma opçao de natureza polItico-ideológica cia própria
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crise do Estado brasileiro, cuja vertente financeira o incapacita a realizar os investimentos
que a sociedade requer. Se, de urn lado, o setor püblico não tern condiçoes de atender

as

demandas sociais, a iniciativa privada busca mercados alternativos para utilizaçao de sua
capacidade empresaria!, financeira e administrativa ociosa, em função do longo perlodo
recessivo que o pals vem atravessando (LODOVICI & BERNAREGGI, 2005).
Neste sentido, as PPPs surgem como uma modalidade de contratação em que
Os entes püblicos e as organizacoes privadas, mediante o compartilhamento de riscos

e corn financiamento obtido pelo setor privado, assumem a rea!izaçao de serviços e
empreendirnentos ptiblicos.
A PPP é urna modalidade de contrato a ser desenvolvida em paralelo aos contratos
de concessão já existentes, permitindo urn amplo leque de atividades que incluern
principalmente projetos de infra-estrutura. Em sentido mais amplo, representa o trabaiho
conjunto dos setores püblico e privado, em cooperacao, para oferecer infra-estrutura e
serviços

a populacäo alcancada pelo empreendimento.
Para Brito & Silveira (2005) duas questoes permeiam o debate econômico em

torno da justificativa de se adotar urn programa de Parceria Ptiiblico-Privada, qua! seja, a

obtençao de espaços orçarnentdrios para viabilizar investimentos em urn qul2dro de restrifáo
fiscal e a eficiencia na prestafao de servifos ptblicos.
Pe!o ponto de vista dos citados autores, a PPP pode ser urna alternativa para viabilizar
investimentos, frente a uma escassez de recursos gerada pela necessidade de contenção de
gastos püb!icos, em confronto corn a crescente demanda pela oferta de serviços de boa
qualidade, como contrapartida

a pesada carga de impostos a que o contribuinte brasileiro

é obrigado a arcar.
0 chefe do Departamento deAssessoria Econômica do Ministério do Planejamento,
Demin Fiocca, em traba!ho elaborado acerca do papel das PPPs na retomada do Crescimento
sustentáve!, afirma que o Brasil precisa e!evar o nIvel de investimentos em infra-estrutura,
urna vez que a crise energética de 2001 causou a perda de 3% do PIB e, segundo sua
aná!ise o novo modelo de concessão a ser adotado no Brasil poderá, por exemplo, estimu!ar
O investirnento em geracao de energia, setor estratégico para dar suporte

a retomada do

crescimento.
Frente a esses problemas, a Parceria Páb!ico-Privada surge como urn mecanisrno
que visa a maximizaçáo da atração do capital privado para a execução de obras püb!icas e
serviços, por meio de concessão, bern corno para a prestacao de serviços que a adrninistraçao
páblica seja usuária direta ou indireta, suprindo a escassez de recursos pi.ib!icos para
investimento de curto prazo.
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Assim, levando-se em consideraçao o cenário internacional que já contava corn uma
considerável experiéncia nos programas de parceria como forma de suprir as necessidades
de investimento, também o Brasil, frente ao quadro econômico que se encontrava, iniciou
em 2002 a discussão sobre a adoçao de urn programa de parcerias püblico-privada, discussão
essa que culminou na elaboraçao do Projeto de Lei no 2.546, de 2003, que buscou adaptar
o atual marco legal de contrataçao previsto na Lei de Licitaçoes e de Concessoes de serviços
Páblicos'°, de forma a permitir alteraçaes que potencializasse o sistema de parceria e o seu
elemento de distinçao, qual seja: o compartilharnento dos riscos e o financiamento privado.
Desta forma e, após mais de urn ano de discussão em torno do referido Projeto de Lei, foi
editada em 30 de dezernbro de 2004 a Lei no 11.079 11 a qual instituiu normas gerais para a
Iicitaçao e contratação de Parceria Püblico-Privada no ârnbito da Administraçao Püblica.
4. Os Aspectos gerenciais da Lei no 11.079/04 (Lei das PPPs)
0 modelo Brasileiro de PPP recepcionado pela Lei no 11.079, de 30 de dezembro
de 2004, define a Parceria Ptiblico-Privada como urn contrato de prestacao de serviços
entre o setor püblico e o privado, sendo vedada a celebraçao de contratos que tenham por
objetivo ánico o fornecirnento de mâo-de-obra ou equiparnentos. Estabelece ainda urn
valor mInjmo de contrato de R$20 milhoes (art. 2°, § 40, I) e urn prazo rnInimo de cinco
e máximo de 35 anos para os contratos de parceria ja incluindo eventual prorrogacao (art.
5°, J)
A flxaçao de urn valor mInimo para os contratos de PPP teve como objetivo afastar
a possibilidade que serviços de baixo valor contratual, contratados normalmente pela Lei
no 8.666193, viessem a serem licitados corno PPP.
A deflniçao legal de urn valor rnInimo para o firrnamento de contratos sob a
modalidade de PPP, se faz necessária em funçao da complexa estrutura contratual, a qual
envolve elevados custos de transaçao, nâo sendo, portanto, adequados a projetos e serviços
de pequena escala, em que urn potencial ganho de eflciência não comportaria os custos de
transação associados (BRITO & SILVEIRA, 2005).
De forrna geral, o setor páblico indica os resultados esperados, ou serviços e obras
pretendidos e o setor privado concebe o projeto no contexto da tednologia por ele julgada mais
adequada, executa, financia e opera pelo tempo e nas condiçoes deflnidas contratualmente.
Vale ressaltar aqui que segundo o art. 70 da Lei no 11.079/04 a contraprestacao da
° Lei n° 8.666/93 (Lei de Lictaçaes) e Lei n' 8.987/95 e 9074195 (Lel de Concessao de Serviços PUbUcos).
PubIcada no Diãrto Oficial da União em 31112/2004
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Administraçao Püblica será obrigatoriamente precedida da disponibilizacao do serviço,
objeto do contrato, ou seja, a remuneração somente será devida ao parceiro privado, após
a entrega da obra ou do serviço licitado, podendo variar de acordo corn as metas e padróes
de desempenho (parágrafo ünico do art. 60).
0 regirne aplicável

as

PPPs adota ainda, uma estrutura conceitual que define

como Parceria Püblico-Privada o contrato administrativo de concessão, na modalidade
patrocinada ou administrativa.
O § 1 0 do art. 2° prevê que na concessão patrocinada, poderá haver adicionalmente

a

tarifa cobrada dos usuários, uma complementacao de receita pela autoridade püblica

em forma de contra presracao pecuniária. Neste caso, por se tratar de prestacao de
serviço püblico ao usuário, aplica-se subsidiariamente o disposto na lei de concessóes.
Para exemplificar citamos o caso de uma concessão de rodovia, onde a cobranca de tarifa
módica nao seria suficiente para recuperar o investimento e remunerar o capital, sendo
necessário, portanto, a complementacao de receita pela autoridade pLiblica para tornar

0

empreendimento viável.
No que se refere a concessão administrativa, o § 20 do art. 20 define-a como sendo
urn contrato de prestação de serviços que a administraçao ptiblica seja usuária direta ou
indiretamente, cabendo a ela o pagamento integral ao parceiro privado. Corno exemplo,
citamos contratos para construçäo, manutenção e gestao de hospitais e escolas püblicas
que, embora exista urn beneficiário, no caso o cidadão, é a própria administracao a usuária
indireta do sistema, por ser ela a compradora do serviço prestado pelo parceiro privado.
Outro ponto importante de que trata a Lei das PPPs é acerca da repartição de riscos
entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato principe e álea' 2
econômica extraordinária, prevista no inciso V do art. 4° e inciso III do artigo 5 0 . Para
Brito & Silveira (2005), este dispositivo representa uma alteraçao significativa do regime
tradicional de reparticão de riscos entre a administraçao e os entes privados, uma vez que
nos contratos administrativos em geral, regidos pela Lei 8.666/93, o poder püblico arca
com o onus integral desses riscos, e, no caso da Lei no 8.987/95,

OS

riscos dos contratos

são transferidos para o ente privado.
Neste novo paradigma em que o setor püblico e o setor privado realizarn
investimentos em parceria, associando eficiência privada e visao püblica de longo prazo,

Os

riscos de construção e operacão são transferidos ao setor privado o que induz, ao primeiro,
11 Fato Principe: paralisaçao defintiva ou ternporária do trabaiho, por ato de autondade. Uma das espécles da força major.
Alea: Probabilidade de perda concomitante a probabilidade de lucro, Dicionário Aurélio Eletrônico - Sec. XXI.
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a eficiência e ao setor piiblico, quando compartilha os riscos de dernandas, a viabilidade do
investimento.Vale ressaltar ainda que a lei de PPP quando permite, ainda contratualrnente,
o compartilhamento de riscos entre o setor ptiIblico e o setor privado está introduzindo urna
importante mudança no direito administrativo brasileiro, quando resguarda no processo,
os interesses do ente privado.
Como resultado deste compartilhamento de riscos, deverá se estabelecer urna Matriz
de Risco' 3 para orientar a producao dos contratos de concessão, corn utna nova divisão
de riscos entre os Poder Ptjblico e o Parceiro Privado, onde essa disposicao implicará ern
contratos mais flexIveis, que possarn incorporar variaçóes de risco ao longo da vida das
concessôes.
A Lei no 11.079/04 trouxe também uma importante inovação que merece destaque
na nova modelagem, no que se refere a Sociedade de Propósiros EspecIficos - SPE 14 , onde
o art. 90 disciplina que, antes da celebraçao do contrato de PPP entre o setor Pdblico e o
Privado, deverá ser constituIda entre ambos urna SPE para implantar e gerir seu objeto.
Neste caso, a Lei trata ainda do direito do Parceiro Privado de intervir no controle da
respectiva sociedade, em caso de inadimpléncia dos contratos de financiamento ou de
queda dos nIveis de retornos a patarnares que comprotnetam o cumprimento das obrigacoes
futuras. Porérn, o dispositivo legal (art. 50 20, I ) que prevé a transferéncia do controle
da sociedade, não altera a prerrogativa da administraçao de intervir na concessionária para
garantir a seguranca e a continuidade da prestacao do serviço.
FIERES (2005), em artigo elaborado sobre as SPEs no âmbito das PPPs, cita o item

55 da versão portuguesa constante do Livro Verde sobre as PPPs na Uniâo Europeia, a qual
trata da importância de uma entidade dotada de personalidade jurIdica para urn meihor
controle das operacoes contratuais ao longo do tempo, conforme trecho abaixo:
A cooperacao directa entre o parceiro pi'iblico e o parceiro privado no quadro de uma
entidade dotada de personalidade jurIdica permite ao parceiro péblico manter urn nIvel
de controle relativamente elevado sobre o desenrolar das operaçóes, que pode adaptar ao
longo do tempo, em funçao das circunstâncias, através da sua presença entre os accionistas
e nos órgaos de decisão da entidade comurn. Permite igualmente ao parceiro póblico
desenvolver a sua experiéncia própria da exploracao do serviço em causa, corn recursos ao
apoio de urn parceiro privado.

13

Matriz de Risco é urn método, ou sisterna, capaz de localizar e definhr, corn razoável rnargern de segurança, areas de trabaiho mais
passiveis de oferecer oportunidade de distorcoes a ilicitudes, capazes de gerar beneficios para seus autores e concomitante prejuizo, ou Iesao
operacional, para a entidade alvo dos desvios.
14
A Sociedade de Propásitos Especificos - SPE é urna das formas societánas existentes no ordenamento brasileiro e tern natureza de urna
Corporate joint venture forrnada entre Os setores privado e pUblico, não estando o controle societão nas mãos da administraçao, para que
assim não se caracterize uma sociedade de economia mista. A SPE no ârnbito da PPP, em seu art. 9° e paragrafos, estabelece algumas
restriçes censitárias qualitativas e quanhitativas ao quadro de söcios.
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Na carona dos argumentos sobre a SPE na modalidade de PPP da Europa, podemos
concluir que tal instrurnento poderá set utilizado pelo Estado como meio para orientar a
alocação de recursos particulares na consecução de interesses pübiicos para os contratos de
parceria, bern como de manter urn acompanhamento mais detaihado no desenvolvimento
dos projetos. Porém, sornente corn a utilizaçao diuturna das Sociedades de Propósitos
EspecIficos se poderá dizer de sua eficiéncia ou nao enquanto meio de realizaçâo de
interesses pübiicos.
Outro ponto importante a set destacado da Lei é ø fato de que a abertura do
processo licitatório estará condicionado a fatores que visern a manutenção do equilfbrio
econômico-orçamentário do ente P6biico, quais sejam: a) eiaboraçao de estimativa do
irnpacto orçamentario-financeiro nos exercIcios ern que deva vigorar o contrato de parceria;
b) declaraçao do ordenador de despesa de que as obrigacoes contraldas pela adrninistraçao
no decorrer do contrato são compatfveis corn a lei de diretrizes orçamentárias e estão
previstas na lei orçamentária anual; c) estimativa do flaxo de recursos püblicos para o
curnprimento, durante a vigéncia do contrato e pot exercIcio financeiro, das obrigacoes
contracdas pela Administraçao Püblica; d) seu objeto deve estar previsto no piano plurianual
em vigor no âmbito onde o contrato será ceiebrado; e) submissão de minuta do edital e de
contrato a consulta pi'iblica; licença ambiental prévia ou expedicao das diretrizes para o
licenciamento ambiental.
Observa-se do estudo acirna descrito, que as previsoes legais foram norteadas pelos
principais aspectos positivos e negativos observados em experiéncias externas, notadamente
corn reiaçao ao caso Portugal, que teve como principal razão de resultado o ineficiente e
mau pianejarnento e gerenciarnento do orçamento püblico.
De modo a atenuar possIveis riscos ao não cumprimento das obrigacoes
pecuniárias contraldas peia administraçao püblica nos contratos de PPP, os CapItulo III
da Lei no 11.079/04, trata em seu art.

80

e incisos, que serão permitidas vincuiaçóes de

receitas, instituiçOes de fundos especiais, contratação de seguro-garantia corn organismos
rnultilaterais, aiém daqueia prestada por fundo garantidor ou empresa estatal criada
para essa finalidade. 0 art. 16 da mesma Lei ainda prevé que a União, suas autarquias
e fundaçoes ptlbhcas participarao, corn o limite global de R$ 6 biihoes de reais para
Fundo Garantidor de PPP, o qual terá a finaiidade de garantir o pagarnento das obrigacoes
pecuniárias assumidas peio parceiro püblico.

o

art. 22 da Lei em análise condiciona a União a contratar sob a modalidade

de PPP somente quando as despesas de caráter continuado do conjunto das parcerias já
contratadas não tiverem excedido, no ano anterior, a 1% da Receita Corrente LIquida-RCL
''
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do exercIcio, bern como as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 anos subsequentes,
nao poderão exceder a 1% da RCL projetada para os respectivos exercicios. Tal assertiva
teve corno finalidade evitar que as obrigacoes corn o pagamento da contraprestaçáo püblica
representassem risco de indisciplina fiscal e viessem a comprometer a parce!a substancial
do orçarnento püblico.
Irnportante também frisar que o art. 28 dá o mesmo tratamento, no que Se refere
a limitaçao para a concessão de garantias e transferéncias vo!untárias que a Uniáo fará aos
Estados, Distrito Federal e MunicIpios, onde deverá ser observado o comprometimento do
limites de 1% da Receita Corrente Lfquida corn contratos de Parceria Páblico-Privada.
Urn dos pontos mais destacados na experiência internacional como fundamental
para a boa conducao dos programas de PPP é a existéncia de urn órgao püblico central,
responsável por coordenar a implementacao dos projetos, desenvo!ver expertise 15 em PPP
e disseminá-la pelos órgaos da adrninistraçao ptthlica (BRITO & SILVEIRA, 2005).
Neste prisma, a Lei de PPP definiu ern seus arts. 14 e 15 as cornpeténcias do
órgao gestor das PPPs, de!egando a composicáo do rnesrno por representantes indicados
nominalmente pelo Ministério da Fazenda, Casa Civil da Presidéncia da Repiiblica e
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, onde este ültimo será o responsável pela
coordenaçao das atividades do órgao. Assim, todos os editàis sob a modalidade de PPPs,
estarão subordinado ao Orgao Gestor que analisará, procederá a licitaçao, acompanhará e
fiscalizará a execução dos contratos.
Assim, dentro dos aspectos gerenciais disciplinados pela Lei no 11.079/2004,
podemos concluir, utilizando-se das palavras de Brito & Silveira (2005) de que a parceria
piblico-privada

e urn modelo de contratação de serviços piiblicos em que a remuneração

do particular é feita parcialmente ou integralmente, pelo Estado. E uma mudança na lógica
de aquisicão de ativos para urn de compra de serviços, que acarreta alteraçao fundamental
na estrutura de incentivos de contrato. Sendo responsável pelo projeto, construção,
financiamento e operacao dos ativos necessários

a disponibilizaçao do serviço, o particular

é incentivado a adotar uma visão integrada do ciclo de vida do empreendirnento, o que
estirnula, além da eficiência, meihor qualidade na prestacao do serviço.

5. Riscos e Beneficios Das PPPs
Conforme visto ate aqui, o modelo de cooperacâo entre o setor püblico e privado
preconizado pela PPP, apresenta-se como alternativa as necessidades sociais principairnente
em infra-estrutura e serviços piibiicos. No piano internacional, as PPPs tern, de forma
'5

EXPERTISE: S.f., pericia, avaliaçao ou cornprovaçao realizada por experto. Dicionáo Aurélio Eletrônico - Sec. XXI

118

Rev, do Trib. do Contas i Recite i v.16 1n. 1 6 1 p.1O3-l262OO5

geral, atendido

as dernandas. Nao sern, contudo, ter sido preciso sanar algumas faihas

encontradas no decorrer da irnpiernentacao. No Brasil, as parcerias já nascern corn a
vantagern de poder implementar este novo rnodelo de conrratação, considerando como
bi'jssola os erros e acertos observados nas experiências externas. Assim, a partir desta
percepcao, trazernos neste capItulo, sintese de estudos sobre o terna que nos rnostram
pontos de riscos e benefIcios que se pode ter corn as PPPs, e que para o caso Brasil, ern suas
esferas governamentais, poderao servir corno referéncia ern suas açôes.

5.1 Riscos
Sobre as dificuldades de se forrnatar as parcerias piblico-privadas, a pesquisadora
do Departamento de Adrninistraçao da UNB, professora Joslin (2004) bern resume corno
sendo urna das cornplicacoes o fato das parcerias serem de naturezas distintas e terern
atores diferenciados (setor pi.'iblico e privado). Nessa relaçao é importante ressairar a
responsabilizacao e os pesos atribuIdos a cada parceiro. Aqui faremos urn breve relato dos
principais pontos crIticos atribuIdos sob o ponto de vista do setor piiblico.

5.1.1 As PPPs e a responsabilidade fiscal - endividainento piblico.
Constitui uma das diretrizes para a contratação da parceria ptIblico-privada,
conforrne previsto no art. 40, inciso IV da Lei no 11.079/04 a "responsabilidade fiscal na

celebracao e execução das parcerias ".
Desperta este dispositivo para os riscos que as contrataçóes em longo prazo podern
representar para Administraçao Pt'iblica. 0 efetivo compromisso financeiro assurnido pela
Administraçao, na forma de contraprestação, deve ser suportada pelos orçarnentos seguintes
ao da assunção da despesa. Diante disso, a Lei das PPPs, em seu artigo 10, disciplina
que a contratação seja precedida de licitação na modalidade concorréncia, resguardada
por estudos técnicos que atendam aos parârnetros de metas fIscais previstos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, e condicionando seus efeitos financeiros nos perIodos seguintes a
cornpensacao do aumento permanente da receira ou reduçao perrnanente da despesa.
Em continuação, a Lei de PPPs também irnpoe que seja elaborada estirnativa
do irnpacto orcarnentário-financeiro nos exercIcios em que devam vigorar o contrato
de PPP; que seja observada a cornpatibilidade corn a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
Lei Orçamentária anual e Piano Plurianual, bern como outras providéncias que possarn
resguardar as finanças püblicas nao

so corn vistas a vigéncia total do contrato, como o

acornpanharnento do orçarnento ano a ano.
Podemos deduzir dos regrarnentos, que a Lei quer assegurar que a contraprestacao
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pela Administracao Páblica seja suficiente para que no perlodo da vigéncia do contrato,
possa cobrir o compromisso financeiro assumido, bern como os riscos. Caso contrário,
estaremos mais urna vez diante de urn fato ja historicamente notado na econornia brasileira,
que é postergar a dIvida e acarretar ainda mais o endividamento páblico futuro. Alias,
uma das preocupaçóes despertadas pela instituiçao das PPPs diz respeito

a

credibilidade

no governo em honrar contratos que poderao durar algumas décadas. A propósito da
questao orçamentária, este foi urn dos problemas detectados na experiéncia implementada
em Portugal, que estouraram o orçamento püblico e tiveram que suspender algumas
contrataçóes.

5.1.2 - Eleiçao de Prioridades
A experiéncia portuguesa nos traz urn outro ponto que compromete o resultado
da parceria na modalidade de PPP: o lançamento independente de projetos. Sem
gerenciamento sobre o orçamento do Estado, lançaram-se todos os projetos independentes
de sua importância, acarretando renegociacao de contratos e adiarnento de pianos de
ação. A licao que se tira, como forma de conter riscos, é que as principais decisóes sobre
investirnentos governamentais obedecam a urn planejamento capaz de sinalizar os objetivos
da ação governamental e as prioridades de alocação dos recursos püblicos no médio e
longo prazo.
Os critérios na escoiha de projetos devem obedecer a urn programa de investirnento
para assegurar o meihor uso dos recursos püblicos na execução da provisão de serviços
püblicos. Assirn devem ser considerados na contrataçao de uma PPP: a dernanda social, as
opcoes de contratação, e a estimativa do montante mInimo de recursos piblicos capazes
de viabilizar o projeto.

5.1.3 Açoes de importncia estratégica
No que se refere

as açóes de importância estratégica Jurua (2004) lança importante

questionamento acerca da possIvel cobiça internacional sobre rios e florestas, ou ainda
sobre recursos minerais e energéticos, podendo haver o aproveitarnento desse tipo de
contrato para garantir o usufruto de nossas riquezas naturais por urn longo perlodo de
tempo, a tItulo de contraprestacao dos contratos de parceria.
Este é urn importante ponto de reflexão que a Administracao Püblica deverá
observar para que as contrataçaes náo se revistam de instrumento para o crescimento
sustentável e encontrem espaco para interferir em matérias de soberania nacional. Esta
possibilidade está disposta no art.
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a contraprestacao da Administraçao P'iblica poderá ser feita por outorga de direitos em
face daAdministraçao Piiblica; e, por outorga de direitos sobre hens püblicos dominicais' 6 .
E bastante razoável, então, que nao se perca de vista as açOes de importância estrarégica
e assim sejam tomadas medidas que resguardem areas vitais de interesse nacional, por
exemplo: exploracao e producao de petróleo e gas natural; e, setor elétrico corn a instalaçao
de usinas hidroelétricas e termoelétricas. Vale lembrar que a transferéncia de domInio dos
bens dominicais exige lei autorizativa, avaliaçao prévia e licitaçao.

5.1.4 Garantia aos investidores
0 financiamento privado das parcerias nao elimina a possibilidade de que o parceiro
privado busque financiar-sejunto a organismos ofIciais de crédito. Assim, do que se entende
do disposto no art. 5°,

§20,

Inciso III, da Lei no 11.079/04, as obrigacoes constituldas pelos

financiadores do projeto junto aos fundos e empresas estatais garantidores das parcerias,
poderao ser repassadas ao goverrio como resgate de operacóes. Neste caso, não nos parece
que os riscos estejam efetivamente sendo compartilhados, restando ao Estado arcar, em
verdade, corn os riscos de crédito.

5.2 - BenefIcios
De inIcio ressaltamos a proposta original das PPPs que é tornar viáveis
economicamente projetos de investimenro de interesse da administraçao püblica, de forma
a atrair capitais privados para o seu fInanciamento.

A vista desta propositura e diante das

evidéncias internacionais, foram notados os principais aspectos positivos, representativos
da inovação que poderá trazer essa nova modalidade de contrataçao. Abaixo elencamos:
Alternativa

a

necessidade de investimentos - como condiçao a retomada e

sustentação do crescimento econômico do pals;

Recursos significativos corn a captacao de recursos privados - permite ao governo
aumentar o investimento em infra-estrutura scm aumentar seu endividamento,
pelo menos em curto prazo;

Amplo leque de investirnentos - permite suprir demandas em variadas areas
como seguranca püblica, habitaçao, saneamento básico, infra-estrutura viária ou
elétrica;

Capacidade gerencial e tecnológica próprias do setor privado - maior capacidade
6
Bens pübhcos dornnicais, também charnados dominiais - SãO OS prôprios do Estado coma objeto real, nao aphcadas nem ao uso conlum,
riem ao uso especial, tais coma as terrenos ou terras em geral, sabre os quais tern senhoria, a moda de qualquer propnetáno, ou que, do
mesrno modo, the assistam em conta de direito pessoal.
MELLO, CelsoAnténlo Bandeira de. Curso de DireitoAdministrativo. Editora Malheiros. São Paulo: 1999.
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administrativa e de inovaçáo tecnológica, o que emprestaria urn nIvel mais elevado
de eficiência ao setor piiblico, resultando na reforma e moderniaçao dos serviços;

e) Vinculaçao do retorno financeiro a quatidade da obra elou exploraçâo da
atividade - meihoria da relação custo-benefIcio na prestacão dos serviços corn
o estabelecimento de metas de resultados, que deverâo servir de referéncia para o
cômputo da rernuneração da entidade privada.

1) Compartllhamento de riscos - cada contrato da PPP deverá definir diferentes
nIveis de transferncia de risco.

Em linhas gerais as PPPs apresentam-se como alternativa positiva

a atual situação

econômico-financeira e social do Brasil - situaçao esta cultivada a longas décadas de
deficit püblico e a elevado custo social. Assim, representam importante instrumento para
viabilizar investimentos em infra-estrutura e serviços de utilidade püblica, utilizando-se
de novo padrão de financiamento. Contudo, para um crescimento sustentável em longo
prazo, devem ser observados os parâmetros dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal,
como forma de garantir a transparéncia na utilizaçao de recursos páblicos no decorrer de
variadas gestóes. De fato, as repercussôes polIticas e econômicas

so poderâo ser notadas pela

sociedade brasileira no decorrer da efetiva implementacao de contrataçoes na modalidade
de Parceria Püblico-Privada.

6. Conclusâo
Em sIntese, a Parceria Páblico Privada foi originalmente concebida na Europa
na década de 90 para suprir as demandas sociais, uma vez que o poder püblico já não
dispunha de crédito financeiro suficiente para o atendimento das necessidades sociais corn
investirnentos, especialmente em infra-estrutura. Para o setor privado, por sua vez, tal
medida pôde representar a busca de solucoes pelas "imperfeicoes" do mercado, oferecendo
novas formas de atuaçao frente ao afunilamento de campos mercadologicos a explorar' 7
Nessa relaçao de interesses, as PPPs passaram entâo a ser utilizadas por governos,
ultrapassando continentes, corno instrumento de reformulaçao de açôes, polIticas e
atividades governarnentais corn vistas ao atendimento dos anseios sociais frente a escassez
de recursos. Contudo, nern sempre as experiéncias foram bern sucedidas e, em razão da
necessidade de readequacao a esta nova rnodalidade de contrataçao, procedimentos tiveram

11 0 ponto de vista do setor privado não foi objeto deste trabaiho, contudo, trouxemos a citaçao para lembrar que existe o outro lado para a
qual a parceria pode apresentar-se também como alternativa positiva na busca de investimentos.
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que ser revistos, revelando-se positivamerite na maioria dos palses onde foi utilizada.
Do panorama geral, passamos ao ponto focal deste trabaiho que, evidentemenre sem
pretensóes de esgotar o tema, foi o de informar, através de uma visao geral dos modelos de
PPPs utilizados ao redor do mundo e experiéncias efetivamenre implernentadas, baseados
em erros e acertos observados em outros palses, fazer ama análise conceirual dessa nova
modalidade de contratação, na forma especificada pela lei brasileira den0 11.079/04 - Lei
das Parcerias Püblico-Privadas.
Neste sentido, esta modalidade de contrataçao surge, com a parceria entre os
entes páblicos e as organizacóes privadas, onde a principal distinçao das Leis brasileiras
já existentes, de Licitaçoes (8.666/93) e de Concessóes de Serviços Püblicos (8.987/95),
está nos elementos chaves: compartilhamento dos riscos e financiamento privado.
Vimos tambérn que ha duas formas de parceria: a modalidade patrocinada - quando,
complementarmente

a garantia de risco-retorno ao setor privado, ha a complementacao

pecuniária prestada pelo Poder Püblico; e, a modalidade administrativa - quando a empresa
toca a obra, encarrega-se de administrar a atividade para a qual a obra foi construIda e,
recebe para isso desembolsos do governo previstos em contrato.
Mais urna inovação observada na Lei de PPPs, diz respeito

a Sociedade de Propósito

Especifico - SPE, entidade dotada de personalidade juridica que surge corno instrumento
que poderá ser utilizado pelo Estado como meio para orientar a alocaçao de recursos
particulares na consecução de interesses püblicos nos contratos de parceria, bern como,
manter urn acompanhamento mais deralhado no desenvolvimento dos projetos.
Em contraposicao, frente aos problemas que poderao existir, considerando-se
inclusive experiências externas, reunimos, nas avaliaçoes de estudiosos do terna, as principais
criticas a instituição das PPPs. Destas elegemos a questao orçarnentária como importante
ponto a ser observado, dado ao compromisso financeiro a que o Estado ira se submeter
por longo prazo; a irnportância de eleicao de prioridades; e, o risco de interferéncias
internacionais em questoes de caráter estratégico corno, por exernplo, exploracao de
recursos naturals.
Em resumo, os fatores crIticos para o sucesso das PPPs são: comprornisso politico,
legislacão adequada, expertise, priorizacao de projetos e a existéncia de urn fluxo regular
e previsivel de provisao dos serviços e pagamentos. Os dois primeiros dizern respeito ao
ambiente institucional no qual os contratos serão firmados: a estabilidade econômica,
polItica e social e a existéncia urn marco legal e regulatorio forte o bastante para garantir a
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confiança do investidor privado no cumprimento dos contratos. Os demais fatores dizem
respeito a administraçao e operacionalizacao dos projetos de PPP.
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