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I. O Racional de um Projeto de PPP

1. Pano de fundo:

A. Concepções de Economia Política: Qual papel do Estado para o 
desenvolvimento econômico?

B. Private Participation in Infrastructure (PPI):
� Dados sobre PPI no Brasil:

o http://ppi.worldbank.org/explore/ppi_exploreCountry.aspx?counto http://ppi.worldbank.org/explore/ppi_exploreCountry.aspx?count
ryId=104

� Dados sobre PPI no mundo:
o http://ppi.worldbank.org/explore/ppi_exploreRankings.aspx
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I. O Racional de um Projeto de PPP

1. Pano de fundo (cont.):
C. Desestatização no Brasil

� Anos 1990:

� Razões Teóricas:

i. Técnicas gerenciais corporativas aplicadas à Gestão Pública:
� Redefinição das funções do Estado

ii. Discurso da eficiência: público v. Privado
� Foco na questão fiscal
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� Razões Práticas: “Crise do Estado” – Bresser-Pereira:

i. Agigantamento do Estado
ii. Limitada capacidade de investimentos
iii. Ineficiência
iv. Crise Fiscal
v. Perda da Capacidade de Governança
vi. Agravante: Globalização



I. O Racional de um Projeto de PPP

1. Pano de fundo (cont.):
C. Desestatização no Brasil (cont.)

� Anos 2000 e atualmente:

� Razões Teóricas:

i. Técnicas gerenciais corporativas aplicadas à Gestão Pública:
� Redefinição das funções do Estado

ii. Discurso da eficiência: público v. Privado
� Progressivo deslocamento do foco: da questão fiscal para a busca de 
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� Progressivo deslocamento do foco: da questão fiscal para a busca de 
eficiência econômica na contratação

� Razões Práticas:

i. Viabilizar investimentos em infraestrutura pública por meio do envolvimento 
do setor privado

ii. Busca por novos modelos de estruturação de projetos de infraestrutura mais



I. O Racional de um Projeto de PPP

1. Pano de fundo (cont.):
D. Nova relação entre público e privado na gestão pública: “Estado Regulador”

� Lógica econômica dessa nova relação:

i. Características dos setores de infraestrutura:

� Ligados a necessidades básicas da população
� Monopólio Natural
� Rede
� Intensivos em capital
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Intensivos em capital

ii. Sistemas de Regulação

� Rate of return regulation

� Price Cap regulation

� Reflexos institucionais:

i. Desenho institucional: Agências Reguladoras Independentes

� Autonomia técnica, financeira e hierárquica

ii. Regime Contratual

� Longo prazo
� Relacional



I. O Racional de um Projeto de PPP

1. Pano de fundo (cont.):
D. Marco Legal

� PND (8.031/90; 9.491/97)

� ECs: 8/95; 9/95; 19/98; 20/98; 41/2003

� Lei 8.987/95; 9.074/95; Leis Setoriais (9.427/96; 9.472/97; 
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� Lei 8.987/95; 9.074/95; Leis Setoriais (9.427/96; 9.472/97; 

9.478/97 etc.); Lei 10.520/02; Lei 11.079/04; Lei 12.462/11; 

Lei 12.766/12 etc.



I. O Racional de um Projeto de PPP

1. Pano de fundo (cont.):
D. Marco Legal: Estrutura econômica (capacidade de geração de receita do 

projeto)  v. estrutura jurídica

PPP
Lei 

11.079/04

Concessões
8.987/95 e
leis setoriais

PPP
11.079/04

e
Lei das 

Projetos auto-
sustentáveis
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11.079/04 Lei das 
Licitações e 
Contratos 

Administrativos
8.666/93 

sustentáveis

Projetos tradicionais de investimento 
público

Projetos parcialmente 
sustentados com 

contraprestação pública

Fonte: Slide desenvolvido por Marcos Contardi, na época consultor do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento alocado na 
Unidade de PPP do Ministério do Planejamento e aproveitado na disciplina “Parcerias na Administração Pública” da graduação da 
FGV DIREITO RIO, em 2011.2, com o Prof. Maurício Portugal Ribeiro.



II. Tipos de PPP

� Parcerias Público-Privadas (PPPs)

i. Sentido amplo: Relações de parceria entre setores público e 
privado:

� Estatais, Joint Ventures, Privatização, PFIs, BOT etc.

ii. Sentidos específicos da Lei 11.079/04:ii. Sentidos específicos da Lei 11.079/04:

� Concessão Patrocinada:

o = concessão comum + contraprestação pública

� Concessão Administrativa

o = prestação de serviço à Adm. Púb. no longo prazo



Lógica econômica das PPPs

Obra 
+ Manutenção

Obra 
Pura

� Investimento em infraestrutura pelo 
setor privado

� Amortização e remuneração 

• Concessões patrocinadas: Tarifa + 
contraprestação pública + receitas 
acessórias

• Concessões administrativas: pela 
contraprestação pública + receitas 

II. Tipos de PPP

PPP e Concessão

Especificação  do projeto básico e 
projeto executivo + Financiamento
+ Obra + Manutenção + Operação

Obra + Manutenção
+

Operação

contraprestação pública + receitas 

acessórias

� Necessidade de contratos de longo 
prazo

� O serviço é operado por quem 
investe na infra-estrutura:

• Incentivo para aumento da eficiência

• Fiscalização sobre o “output”



PPPs: Definição legal – Lei 11.079/04

Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na
modalidade patrocinada ou administrativa.

§ 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras
públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando
envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

II. Tipos de PPP

pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

§ 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva
execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

§ 3o Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida
a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.



II. Tipos de PPP

�Características Gerais dos Contratos de PPP

� O Contrato envolve a realização dos projetos, construção, 
financiamento, operação e transferência dos bens, quando do seu 
vencimento, para o Poder Público

� Contratos de longo prazo - 5 a 35 anos

� Contraprestação pública condicionada à efetiva prestação dos serviços 
e à performance do parceiro privado

� Pagamento público garantido por seguro ou garantias emitidas por 
fundo garantidor
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II. Limites

� Não se pode contratar PPPs:
� Para mera contratação de pessoal, mera aquisição de equipamentos ou 

mera realização de obras públicas
� Quando o valor do contrato for inferior a R$ 20 milhões
� Quando o Contrato tiver prazo inferior a 5 anos ou superior a 35 anos
� Limite fiscal: União 1% da RCL; Estados e Municípios 5% da RCL. 

Lei 11.079/04:
Art. 2º (...)
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Art. 2º (...)
§ 4o É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada:
I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou
III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de 
equipamentos ou a execução de obra pública.
(...)
Art. 28. 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% (cinco por cento) 
da receita corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) 
anos subsequentes excederem a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida projetada para os 
respectivos exercícios.



Questões para discussão

� É possível fazer uma PPP, na modalidade concessão
administrativa, para a construção, operação e
manutenção de uma rodovia?

� É possível fazer uma PPP, na modalidade concessão
administrativa, para a construção, operação eadministrativa, para a construção, operação e
manutenção de um estádio de futebol, na qual,
eventualmente, o valor de contraprestação pública paga
à concessionária seja zero?
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Obrigado!
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International Finance Corporation / PPPInternational Finance Corporation / PPP

Email: mlennertz@ifc.org

Tel.: (21)2525-5855
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