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Roteiro

1. Experiência Internacional com Estruturação de Projetos;

2. Análise do Cenário nos Estados;

3. Análise dos Projetos Estruturados pela AEP;

4. Como Mitigar as Limitações Apresentadas até aqui pelas 
PMIs?

5. Conclusões.
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Experiência Experiência Experiência Experiência 
Internacional com Internacional com Internacional com Internacional com 
Estruturação de Estruturação de Estruturação de Estruturação de 

ProjetosProjetosProjetosProjetos



Proposta Não Solicitada = PMI
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� Na experiência internacional, um dos modelos utilizados para obter 
projetos da iniciativa privada são as Propostas Não Solicitadas 
(“Unsolicited Propolsal”)

� Na Proposta Não Solicitada, o privado identifica uma possibilidade de 
projeto e propõe estruturá-lo ao Poder Público. 

� A principal característica deste modelo não é quem é o responsável 
pela identificação do Projeto, mas sim que o privado, interessado na 
futura licitação, estrutura o projeto.

� Por isso, No Brasil, podemos considerar que PMI é equivalente às 
Propostas Não Solicitadas , pois nos dois mecanismos o projeto é 
estruturado pela iniciativa privada. 



Experiências Internacionais

• Países de referência (Austrália, Nova Zelândia, Canada, União Europeia 
e Reino Unido):

� Setor de infraestrutura maduro; 
� Grande experiência regulatória na estruturação e licitação de 

projetos;
� Extensa carteira de projetos de PPP.

• Países em desenvolvimento que estão utilizando o modelo de PMI:
• Chile
• Coreia do Sul 



Países

6Source: Closing America’s Infrastructure Gap (2014), Deloitte.



Países de referência – Estruturação de PPPs

Planejamento Estruturação do Projeto Licitação

� Planejamento de 
longo prazo

� Prioridades de 
investimento bem 
definidas.

� Iniciativa do Governo: 
Infraestrutura,  
investimentos prioritários  

SEM PMI

� Iniciativa Privada: projetos 
inovadores

� Alguns países não fazem 
PMI (RU, UE e CA*).

� Outros apenas de forma 
excepcional (AU, NZ)

PMI

� Projetos Simples : 
processo competitivo, 
sem necessidade de 
negociação.

� Projetos complexos : 
negociação/interação 
com o mercado.  

� Há negociação direta 
se houver elementos 
que o transformam em 
um negócio único.

* Governo Federal e a maioria das Províncias não têm regulamentação sobre PMI 
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Objetivos

• Flexibilidade para estruturar um contrato mais apropriado para o Público e 
o Privado e para uma melhor alocação de riscos

• Capturar a expertise técnica e as inovações detidas pelo privado 

• Melhorar o entendimento sobre as expectativas públicas e sobre as 
necessidades do parceiro privado

• Aumentar a atratividade do projeto e a competição no leilão

Países de Referência – Projetos Complexos

Complexidade e 
riscos dos Projetos

Necessidade de 
interação com setor 
privado



Estruturação do Projeto Licitação

� Governo desenvolve 
um plano de negócios 
robusto, uma análise 
VfM e uma minuta 
contratual e comunica 
ao setor privado, de 
forma ampla e clara, os 
requisitos do projeto;

� Consultores externos 
tem um papel relevante 
desde a preparação 
inicial do projeto

� Pré-qualificação: negociação com um número limitado de 
licitantes. Sucessivos estágios, com o objetivo de reduzir o 
número de soluções/licitantes em cada estágio (UE) ou 
interações sucessivas até a seleção do licitante vencedor 
(NZ e AU) 

� Desenho detalhado da PPP e as soluções de serviço são 
definidas durante a fase de diálogo. 

� O processo deve ser transparente e resistir ao escrutínio 
externo e interno. Isso pode ser alcançado pelo uso de um 
consultor externo independente / “consultor de probidade”.

� No RU e na NZ, o reembolso dos custos aos licitantes 
derrotados só é permitido em circunstâncias excepcionais, 
quando for necessário para estimular a competição. 

Países de Referência – Estruturação sem PMI

Projetos Complexos:

Fonte: Competitive Dialogue in 2008, HM Treasury and Role and Use of Advisers, 2014, EPEC



Países de Referência – Projetos Complexos
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Identificação do 
Projeto

Viabilidade
financeira riscos financiabilidade

Realizar outros 
estudos

Detalhamento do 
modelo de PPP e 

elaboração da 
minuta do contrato

Escolha do modelo
licitatório

Publicação do 
Edital e pré-
qualificação

Fase 1: 
Seleção do 
Projeto e 
definições

Fase 2: 
Avaliação da 
utilização de 

PPP

Fase 3:
Antes de 
lançar a 
licitação

Estudos de pré-
viabilidade e de 

viabilidade

Value for Money

Phase 4:
Bidding 
Process

Definição do 
critério de 

julgamento da 
proposta

Interação com 
licitantes

Avaliação das 
propsotas e 

seleção do licitante
vencedor

Homologação do 
resultado e 

celebração do 
contrato

Fonte: Competitive Dialogue in 2008, HM Treasury and Role and Use of Advisers, 2014, EPEC

Preparação do Projeto



Países de referência – Consultores Externos

11Fonte: http://www.eib.org/epec/resources/publications/role_and_use_of_advisers_en.pdf



Países de Referência– “Probity Advisor”
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• Consultor de Probidade (“Probity Advisor”) é um assessor externo 
contratado pelo governo para garantir a transparência e a lisura do 
processo. 

• Empresas privadas são especialmente preocupadas com a 
propriedade intelectual e com informações comerciais confidenciais. O 
risco percebido é que o Governo pode querer selecionar bons itens de 
cada licitante para desenvolver a sua solução preferida. A presença 
do Consultor de Probidade ajuda a mitigar essas preocupações.

• O Consultor de Probidade também identifica possíveis conflitos de 
interesse de licitantes durante a fase de licitação. 
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Assimetria de 
Informação e 
Conflitos de 

Interesse

Custos de 
Transação

Risco de captura

Estudos de 
Viabilidade 

Detalhados e 
Capacidade Técnica

Pré-qualificação

Transparência
(Confidencialidade)

Problemas Formas de Mitigação

Lições aprendidas

Exemplos

RU e Australia limita o 
dialogo com 4 a 6 

participantes e Canada 
com 3 a 4

“Probity advisors” na 
Australia e relatório de 
status do projeto no RU

Contratar consultores 
externos desde o inicio 
do projeto melhora a 

capacidade do Governo 
de criar modelo de 

negócio. Desenvolver 
capacidade interna �

IUK. 

Projetos Complexos Dialogo com o mercado
privado



PMI – Países de Referência
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• Em alguns países, há previsão legal que não permite PMI (RU, CA, 
UE*):

� Falta de transparência; 
� Pode facilitar interesses especiais;
� Pode reduzir a competição:

• Outros consideram PMI apenas como exceção e sob circunstancias 
específicas (AU, NZ):

� O maior objetivo é promover inovação (novos conceitos e 
tecnologias);

� Não pode fazer parte da carteira de projetos de infraestrutura do 
Governo;

� Deve ser um projeto com uma ideia inovadora;
� Não pode comprometer o orçamento público. 

*A Diretiva da União Européia não considera Propostas não Solicitadas



Planejamento Estruturação do Projeto Licitação

� Não há 
planejamento 
central . 
Carteira de 
projetos e as 
prioridades 
não estão 
claramente 
definidas.

� Governos têm baixa 
capacidade técnica e 
dificuldades em contratar 
consultores independentes para 
desenvolver estudos de 
viabilidade.

� Projetos são preparados pelo 
potencial licitante, a quem é 
dada exclusividade para 
desenvolver os estudos. 

� Procedimento restrito 
(regras de pré-qualificação).

� Negociação direta com o 
proponente original.

� Não há evidencia de 
diálogo competitivo, o que 
pode ser explicado pela 
necessidade de capacidade 
técnica para gerenciar o 
processo. 

PMI

Procedimento licitatório

Países em desenvolvimento– Estruturação de PPPs

SEM PMI

� As informações sobre esse 
modelo são escassas. 



PMI – Países em Desenvolvimento
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• Alguns países, em que os governos têm baixa capacidade técnica e financeira 
para desenvolver os projetos por conta própria, usam o modelo de PMI como o seu 
principal instrumento para obter projetos de infraestrutura. 

• O objetivo é obter o balanço ideal entre encorajar as empresas privadas a preparar 
os projetos sem perder a transparência e os ganhos de eficiencia de um processo 
competitivo.

� Combinação de vantagens no processo para o proponente original e a 
realização de uma licitação competitiva
� Bonus � valor adicional aplicado à proposta técnica ou financeira do proponente 

original
� “Swiss Challenge” � Proponente original tem o direito de cobrir qualquer oferta 

superior
� “Best and Final Offer” � Proponente original tem a vantagem de 

automaticamente participar da última rodada da licitação

� Reembolso dos custos: vencedor do leilão ou o governo pagam os custos 
da estruturação do projeto ao proponente original. 

Fonte: Hodges, J; Deallacha,G. Unsolicited Infrastructure Proposals, 2007 



PMI – Lições Aprendidas
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o Lição 1- Perfil dos Países : 
• PMI são mais usadas em países em desenvolvimento com baixa 

capacidade técnica e financeira. 

o Lição 2 – Características do Processo :
• Alguns países reembolsam o custo da estruturação do Projeto 

ao proponente original.
• Há autorização exclusiva para o proponente original desenvolver 

os estudos
• Vantagens no processo licitatório para encorajar o mercado 

privado a apresentar novas propostas. 



PMI – Lições Aprendidas
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• Na Coreia do Sul, 90% das licitações foram vencidas pelo proponente 

original. 

• Nas Filipinas, 92% das licitações foram vencidas pelo proponente original.  

Eles fizeram mudanças na regulação, removendo o critério de novos 

conceitos ou tecnologias para elegibilidade de uma PMI. 

• Em Taiwan, dos 29 projetos licitados apenas em um houve mais de um 

licitante (2006). 

Fonte: Hodges, J; Deallacha,G. Unsolicited Infrastructure Proposals, 2007 

o Lição 3 - Resultados : 
• Falta de competição e transparência.

Exemplos



PMI - Chile

19Fonte: IFC presentation, 2011, Gobierno de Chile, 2012 and Hodges, J; Deallacha,G. Unsolicited Infrastructure Proposals, 2007

• No Chile, PMI representa 12% do total de investimentos do programa de 
concessões (2007). 

• Investimento em PMI por projeto é, em média, de US$75 milhões (2007)

• Número de iniciativas diminuiu, os privados reclamam que o premio não é 
suficiente para dá-los vantagem no processo competitivo. 39% dos projetos foram 
vencidos pelo proponente original (2012).

• Processo está sendo muito demorado

• Unidade de Concessão está realizando projetos em todos os setores, o que 
dificulta o gerenciamento e a priorização



PMI – Coreia do Sul
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• Na Coreia do Sul, 90% das licitações foram vencidas pelo proponente 

original (2007). 

• O governo fez esforços recentes para realizar mais projetos por conta 

própria, pois eles podem implementá-los de acordo com seu plano de 

investimentos em infraestrutura e com suas prioridades (2011).

• A Agência Coreana de PPP (PIMAC) tem um importante papel como um 

centro de conhecimento na Coreia, com uma grande contribuição para o 

fortalecimento institucional. 

• Mesmo em PMI, PIMAC KDI desenvolve um robusto estudo de 

viabilidade alternativo, para o governo mitigar a assimetria de 

informações com o mercado privado.

Source: Public–Private Partnership Infrastructure Projects: Case Studies from the Republic of Korea, KDI and ADB, 2011 and 
Hodges, J; Deallacha, G. Unsolicited Infrastructure Proposals, 2007 
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Análise do Cenário nos Análise do Cenário nos Análise do Cenário nos Análise do Cenário nos 
EstadosEstadosEstadosEstados



A Experiência Estadual com PPPs
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Mandato Estadual Mandato Estadual

Fonte: PMI nos Estados. PPP Brasil, 2013

A PMI tem se mostrado um instrumento cada vez mais utilizado pelos 
Estados na definição de novos projetos de concessão e PPP:

Do total de 101 PMIs estaduais publicadas entre 2007 e junho de 
2013, 79% foram publicadas a partir de 2011.



A Experiência Estadual com PPPs
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Estado Data de Publicação Decreto

Minas Gerais 03/07/2007 44.565                   

Pernambuco 20/09/2007 1                           

Sergipe 06/06/2008 1                           

Rio Grande do Sul 09/09/2008 1                           

Alagoas 17/10/2008 4.067                     

Ceará 27/09/2010 30.238                   

Bahia 28/02/2011 12.653                   

Goiás 09/06/2011 7.365                     

São Paulo 30/08/2011 57.289                   

Espírito Santo 01/11/2011 2.889                     

Rio de Janeiro 07/11/2011 43.277                   

Mato Grosso 28/12/2011 926                        

Rondônia 05/03/2012 16.559                   

Santa Catarina 08/05/2012 962                        

Paraná 21/12/2012 6.823                     

Decretos PMI

A partir de 2011, a PMI 
ganhou papel de destaque 
na estruturação de 
projetos de infraestrutura, 
respaldada pela 
publicação dos decretos 
estaduais que regulam sua 
utilização



A Experiência Estadual com PPPs
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O instrumento tem sido utilizado por diversos Estados :



A Experiência Estadual com PPPs
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Em uma ampla gama de setores:



A Experiência Estadual com PPPs
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0

1

2

Quantidade de concorrentes por projetos estaduais c om 
contratos celebrados entre 2013 e 2014

Fonte: Dados divulgados pelo PPP Brasil (maio/14) e dados públicos disponíveis na Internet
* Os contratos dos projetos VaptVupt -CE e do Hospital da Zona Norte-AM também foram celebrados, mas não 
foram encontrados dados públicos sobre a quantidade de licitantes



A Experiência Estadual com PPPs
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O grande número de PMIs em elaboração ainda não gerou 
um volume representativo de projetos em andamento:

31% chegaram 
à fase de 
licitação

54% 
chegaram 
à fase de 
Consulta 
Pública

8 PMIs chegaram à fase 
de licitação:
• 6 já tiveram seus 

contratos celebrados
• Destas, 5 tiveram 

apenas1 participante no 
leilão



A Experiência Estadual com PPPs
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3% chegaram à 
fase de licitação

15% chegaram 
à fase de 
Consulta 
Pública

Na amostra acima a única PMI estadual que chegou à 
fase de licitação e teve o contrato assinado foi a PPP 
do Maracanã (3%).



A Experiência Estadual com PPPs
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Projeto Ente Governamental Ano Publicação PMI

Hospital Sorocaba 2014

BRT Sorocaba 2014

Resíduos Sólidos Goiânia 2014

Tecnologias Educacionais Santa Catarina 2014

Ponte Rio-Niterói Governo Federal 2014

TI Gestão Pública Mato Grosso 2014

Construção e Gestão de Fóruns São Paulo (E) 2013

Logística de Medicamentos São Paulo (E) 2013

Trens Intercidades São Paulo (E) 2013

Metrô Curitiba Curitiba 2013

Iluminação Pública São Paulo (M) 2013

Metrô Porto Alegre Porto Alegre 2013

PR - 323 Paraná 2013

Saneamento básico Paraty 2013

Unidades Escolares Espírito Santo 2013

Saneamento Básico Vila Velha 2013

Saneamento Básico Santo André 2013

Estacionamentos Públicos Rio de Janeiro (M) 2013

Hospital Infantil Espírito Santo 2013

Tecnologias Educacionais São Paulo (E) 2013

Saneamento básico Salto 2013

Anel Viário Rio de Janeiro (M) 2013

Centro esportivo Distrito Federal 2013

PPP Exército Governo Federal 2013

Iluminação Pública Alagoas 2013

Atualizar BR 040 e BR 116 Governo Federal 2013

Unidades Prisionais São Paulo (E) 2012

Linha 18 - Bronze São Paulo (E) 2012

VLT Goiânia Goiânia 2012

Centro de eventos Minas Gerais 2012

Resíduos Sólidos Ribeirão Preto 2012

Alguns exemplos de PMIs recentemente publicadas :

Mesmo com a aparente 
baixa taxa de sucesso, 
os governos continuam 
utilizando as PMIs para 
estruturação dos 
projetos
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Pontos Críticos

▪ Assimetria de Informação

▪ Falta de incentivo à competição no leilão

▪ Natural conflito de interesses

▪ Falta de incentivo à realização de estudos
de maior custo/complexidade

▪ Elaboradores dos estudos não têm a
necessária isenção para assessoria aos
governos ao longo das etapas do processo
licitatório

Modelo PMI

Governo

▪ Falta de experiências anteriores

▪ Falta de capacidade técnica e institucional
para gestão do processo

▪ Falta de prioridades na definição dos
projetos

Baixas 
Taxas de 
Sucesso 
das PMIs

e
Baixa 

Competição 
nos Leilões

Resultado

A Experiência Estadual com PPPs
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Análise dos Análise dos Análise dos Análise dos 
Projetos Projetos Projetos Projetos 

Estruturados Estruturados Estruturados Estruturados 
pela AEPpela AEPpela AEPpela AEP



Projetos da AEP
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5 5

23

4

0

5

10

15

20

25

Structuring (- 3yrs) Structuring (+ 3yrs) Concluded Projects Suspended Projects

Projetos AEP (EBP + IFC)

Total de Projetos Capex estimado Taxa de sucesso*

37 R$ 66 Bilhões 72%

*Taxa de Sucesso = Concluded / (Structuring+3yrs + Concluded + Suspended) 



Taxa de Sucesso

33

0

5

10

15

20

25

Federal State Municipal

Suspended Projects

Concluded Projects

Structuring (+ 3yrs)

Structuring (- 3yrs)

Federal Estadual Municipal

Taxa de 
Suceso

87% 100% 36%
Potencial

de alcançar
82%



Projetos por Setor
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38%

13%
13%

11%

11%

8%

3%

3%

Projetos por Setor

Rodoviário

Mobilidade urbana

Aéreo

Outros

Saúde

Saneamento

Portuário

Educação



Processo Competitivo
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Number of 
Proposals

74% dos projetos tiveram 3 ou mais propostas na licitação.

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de propostas

Projects



Duração da Estruturação
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7
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Duração

Projects

Duration 
(years)

74% dos projetos foram estruturados em 2 anos ou menos



Sumário dos Projetos da AEP

37

Projetos AEP 
(Média)

Número de Propostas Duração

5 1,6

Conclusão:

• Projetos têm um bom nível de competição

• Projetos foram estruturados em um período curto

• Há lições a serem aprendidas nos projetos com municípios
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Como Mitigar as Como Mitigar as Como Mitigar as Como Mitigar as 
Limitações Limitações Limitações Limitações 

Apresentadas até aqui Apresentadas até aqui Apresentadas até aqui Apresentadas até aqui 
pela pela pela pela PMIsPMIsPMIsPMIs????



Resumo – Problemas das PMI
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Falta de Capacidade 
Técnicado Governo

Falta de 
competição

Baixa taxa de 
sucesso

PMI é o principal modelo para estruturar projetos de  no Brasil e está 
enfrentando os seguintes problemas:

Falta de planejamento

Conflito de interesses e falta de transparência estão presentes no Brasil e em 
outros países que usam PMI

PMI: Hodges, J; Deallacha,G. Unsolicited Infrastructure Proposals, 2007 

Dificuldade em 
contratar consultores 

externos

Projeto 
estruturado 

pela 
inciativa 
privada



Resumo – Ações Mitigadoras
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Assimetria de 
informação e conflito 

de interesses
Falta de transparência

Estudos de 
viabilidade sem 

conflitos de interesse

“Probity advisors” na 
Australia e relatório 
de status do projeto 

no RU
Desenvolver capacidade interna� IUK. 

Contratar consultores externos. 

Market Sounding
Roadshow
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pelo Governo



Etapas Básicas do Processo
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O Poder Público deve estar estruturado para performar as ati vidades
críticas do processo:

Chamamento

� Definição dos 
projetos prioritários

� Estudos 
preliminares para 
definição do escopo 
da PMI

� Definição dos 
critérios de 
autorização e 
seleção

Análise dos Estudos

� Equipe técnica 
qualificada para 
avaliação técnica dos 
estudos apresentados

� Aprofundamentos 
possíveis/necessários 
dos resultados

� Definição dos valores a 
serem ressarcidos

Publicação do Edital

� Elaboração das minutas 
de edital/contrato e 
anexos técnicos

� Acompanhamento do 
processo licitatório 

Chances de sucesso do projeto de acordo com o nível  de engajamento do 
Governo em cada etapa

Maior Menor



Etapas Básicas do Processo
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Chamamento Público:

1. O Poder Público deve definir quais são as áreas de atuação e projetos
prioritários, levando em conta, inclusive, as limitações orçamentárias
impostas existentes. Isto evita que tanto o ente público quanto a iniciativa
privada envidem esforços em estudos com pouca chance de efetivação;

2. A clara definição do processo e dos critérios a serem seguidos para
autorização e posterior avaliação dos estudos é etapa fundamental para o
sucesso do projeto, garantindo que os estudos realizados estarão em linha
com os objetivos de governo;

3. Projetos de alta complexidade (ex: metrô) podem exigir a elaboração de
estudos prévios por parte do governo para que determinadas questões
críticas sejam definidas previamente a elaboração dos EVTEA pelo mercado;

4. Ao mesmo tempo, projetos com alto custo/complexidade podem demandar
algum tipo de instrumento que permita que os estudos sejam feitos por um
número restrito de empresas, de modo a estimular a qualidade do trabalho a
ser realizado;



Etapas Básicas do Processo
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Análise do Estudos:

1. Há um forte incentivo para que os participantes do processo busquem algum
tipo de direcionamento nos estudos que gerem vantagens no futuro processo
licitatório. A análise técnica dos estudos deve permitir que o governo
identifique tais conflitos de interesse e que tome as medidas necessárias
para mitigá-los;

2. O governo deve possuir equipe técnica qualificada para análise criteriosa e
seleção dos estudos a serem utilizados que busque minimizar a assimetria de
informação entre o Governo e o Privado no processo de análise dos estudos.
Este trabalho pode, inclusive, demandar a contratação de suporte técnico
especializado;

3. O processo de análise pode identificar a necessidade de realização de
estudos mais aprofundados sobre determinados temas fundamentais para o
sucesso do projeto (ex: estudos de mercado para definição das barreiras de
entrada no processo licitatório);

4. O processo de análise deve também viabilizar a definição do valor a ser
ressarcido, com base na qualidade dos estudos apresentados e de sua
adequação ao escopo solicitado na autorização.



Etapas Básicas do Processo
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Publicação do Edital:

1. Importante que governo esteja preparado e conte com o suporte adequado
para definir as minutas a serem utilizadas na etapa de Consulta Pública e
posterior publicação definitiva do Edital;

2. As minutas devem espelhar as conclusões oriundas do processo de análise
dos estudos técnicos, permitindo que as definições dos temas chave para o
sucesso do projeto (ex: definição dos investimentos obrigatórios) estejam
livres de conflitos de interesse presentes nos estudos e representem
claramente o interesse público;

3. Os documentos finais devem também eliminar as vantagens que as
empresas que tiveram seus estudos selecionados teriam no processo
licitatório, tornando o leilão mais competitivo. A divulgação integral dos
estudos de viabilidade apresentados pode colaborar para este fim.
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ConclusõesConclusõesConclusõesConclusões



46FONTE: Análise da equipe

Consequências

• Definição de projetos 
prioritários;

• Termos de Referência 
claros que especifiquem os 
objetivos a serem 
cumpridos pelo EVTEA;

• Investimentos na 
qualificação técnica das 
equipes governamentais, 
com suporte externo isento 
quando necessário;

• Elaboração de documentos 
jurídicos que reflitam o 
interesse público e eliminem 
conflitos de interesse 
presentes nos EVTEA.

• Ausência de definição de 
prioridades por parte dos 
governos;

• Falta de experiências 
anteriores e necessidade de 
maior qualificação técnica nas 
equipes de governo;

• Conflito entre os interesses 
das empresas que elaboram o 
EVTEA (foco na licitação) e o 
governo;

• Assimetria de informação entre 
as empresas que tiveram seus 
estudos selecionados, o 
governo e os demais 
interessados no processo.

Principais Problemas

DIAGNÓSTICO SOBRE STATUS ATUAL DAS  PMIs :

Conclusões

• EVTEAs que não 
refletem o interesse 
público;

• Baixo percentual de 
projetos concluídos;

• Baixa competividade 
nos leilões. 

Ações de Governo
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Backup
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Experiência da Experiência da Experiência da Experiência da 
AEP/BNDESAEP/BNDESAEP/BNDESAEP/BNDES



O QUE FAZ A AEP?

� Financiamento de estudos e pesquisas
para a orientação de políticas públicas,
identificação e elaboração de projetos que
possam viabilizar investimentos
estruturantes.

� Fomenta, estrutura e coordena projetos de
infraestrutura que serão objeto de
concessões públicas e Parcerias Público-
Privadas (PPPs).

Área de Estruturação de Projetos - AEP
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0

Estruturação de ProjetosPlanejamento Setorial 
de Longo Prazo

Produtos Atuais

Execução e 
Acompanhamento 
do Projeto

FEP

EBPPSP

PPPs e Concessões

Área de Estruturação de Projetos - AEP Área de Financiamento 

BNDES

Área de Estruturação de Projetos - AEP

BNDES



• Apoia a expansão do investimento em infraestrutura através de
concessões e PPPs

• Estrutura e modela projetos de concessão pública e PPP em todas as
esferas governamentais

Realização de 
estudos 
técnicos

Modelagem e 
avaliação 

econômico-
financeira

Suporte  na 
Elaboração de 

editais e 
contratos

Licitação

Assinatura do 
contrato com 

o parceiro 
privado

• Parceiros institucionais:
� Estruturadora Brasileira de Projetos - (EBP)
� International Finance Corporation (IFC) e Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID) – (PSP)

Área de Estruturação de Projetos (BNDES/AEP)

Área de Estruturação de Projetos - AEP
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PSP EBP

Objetivo: auxiliar os diversos entes de governo no Brasil com suporte técnico

(equipe dedicada) e financeiro para o desenvolvimento de projetos de 

infraestrutura (concessões e PPPs) de maneira imparcial e transparente, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país e criando

oportunidades de investimento para o setor privado.

Área de Estruturação de Projetos - AEP
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Estruturação de 
Projetos

IMPACTO

Redução de 
Incerteza

Alocação
Adequada de 

Riscos

Financiabilidade
Leilão

Competitivo

Melhora na
Qualidade do Serviço

Detalhamento das 
Obrigações e dos 

Indicadores de 
Desempenho

Área de Estruturação de Projetos - AEP
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Ausência de 
Conflito de 
Interesse

Remuneração

Os estudos são
remunerados com 
taxa de successo

paga pelo vencedor
da licitação

Envolvidos na estruturação não têm
interesse na participação do Leilão

Participação além da elaboração
dos EVTEA • Suporte ao longo das estapas do 

processo licitatório até a assinatura
do contrato de concessão

• Participação na elaboração dos 
documentos para licitação

• Alinha os incentivos
do governo e do 
estruturador do 
projeto

Área de Estruturação de Projetos - AEP



Aeroportos

Educação

Arenas

� Concessão dos Aeroportos de Guarulhos, Viracopos (SP) e Brasília (DF)
� Concessão dos aeroportos do Galeão (RJ) e de Confins (MG)

� BR - 040 (DF/MG); BR - 116 (BA/MG a MG/RJ); BR -101 (RJ-ES a BA); BA-
093 (BA) 

� Concessão e arrendamento de portos e terminais portuários 

� Saneamento no Rio de Janeiro (RJ) e na Serra (ES) 
� COPASA – Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG)

� Centro de Diagnósticos por Imagem (BA)
� Hospital  do Subúrbio na Bahia
� Hospital Metropolitano em Belo Horizonte (MG)

� Educação Infantil e Fundamental em Belo Horizonte (MG) 

� Estádio Mineirão em Belo Horizonte (MG)

� Nova Rodoviária de Belo Horizonte (MG)

� Estacionamentos em Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP)

Saneamento

Mobilidade 
Urbana

Saúde

Rodovias

Portos

Área de Estruturação de Projetos - AEP



BNDES/AEP na Estruturação de Projetos Estaduais

Área de Estruturação de Projetos - AEP

• Até o presente momento, a AEP, juntamente com a EBP e o PSP,
participou da estruturação de 6 projetos estaduais, sendo que 5 já
chegaram à fase de Licitação (83% do total).



BNDES/AEP na Estruturação de Projetos Federais

Área de Estruturação de Projetos - AEP

• Os Projetos Federais estruturados pela AEP\BNDES que chegaram à
fase de Licitação (realização do leilão) tiveram um considerável número
de concorrentes e um tempo médio de estruturação de 1 ano e 7 meses.

* A BR 262 MG/ES teve leilão vazio e a BR-153 terá leilão dia 23/05/2014



BNDES/AEP na Estruturação de Projetos Estaduais

Área de Estruturação de Projetos - AEP

• Os Projetos Estaduais estruturados pela AEP\BNDES que chegaram à
fase de Licitação (realização do leilão) tiveram um considerável número
de concorrentes e um tempo médio de estruturação de 2 anos.



BNDES/AEP na Estruturação de Projetos Municipais

Área de Estruturação de Projetos - AEP

• Os Projetos Municipais estruturados pela AEP\BNDES que chegaram à
fase de Licitação (realização do leilão) sempre geraram concorrência
tiveram um tempo médio de estruturação de 1 ano e 5 meses.


