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Artigo
administração

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema central 

as parcerias entre o setor público e o privado. A 

Parceria Público-Privada (PPP) é entendida como um 

privados, que estabelece vínculo jurídico entre eles, 

visando à implantação ou gestão, no todo ou em 

parte, de serviços, empreendimentos e atividades 

de interesse público (JOSLIN, 2004).

Este trabalho se orienta pela seguinte 

indagação: O que são Parcerias Público-Privadas 
(PPP), como são estruturadas e quais são seus 

potenciais benefícios e riscos para o caso brasileiro? 

O objetivo geral desse trabalho é compreender o 

modelo de PPP institucionalizado  no Brasil e estudar 

as principais correntes que abordam esse tema. 

Apesar da crescente implementação desse 

tipo de parceria no Brasil, poucos são os estudos 

desenvolvidos. Assim, essa pesquisa de cunho 

estabelecer um quadro geral de análise das PPP no 

Brasil. Sua viabilidade está vinculada à coleta de 

dados de fontes secundárias; que não impõe nenhum 

empecilho metodológico. 

O artigo está estruturado da seguinte maneira: 

do surgimento das PPP; em seguida, são delineadas 

posteriormente, se faz uma análise da Legislação; e, 

por último, são apresentados os debates referentes 
ao tema.

2. AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

De acordo com Fadul (1999), a crise do Estado 

Moderno é principalmente evidenciada pela crise dos 

serviços públicos, sobre os quais evidenciam a base 

do Estado intervencionista (Estado do Bem-Estar ou 

welfare state, Estado nacional-desenvolvimentista). 

Essas crises se consolidam na incapacidade dos 

governos atenderem às demandas sociais que se 

(FADUL, 1999). 

No momento atual, o esforço de investimento 

diante das enormes necessidades projetadas. Desse 

modo, a viabilização dos empreendimentos de infra-

estrutura demandados pelo crescimento econômico 

passa, então, pela mobilização de novas fontes de 

setor privado e/ou externo (MPOG, 2002).

Dessa forma, o governo agora enfrenta o 

desafio da estruturação de um novo arcabouço 
institucional e legal adequado para a nova realidade 

existente na questão do financiamento para 

investimento de caráter público, no qual o setor 

público não é mais o provedor de todo o crédito, 

mas ainda desempenha sua liderança estratégica, 

espaço para o desenvolvimento de parcerias, onde 

ambos setores reconhecem o que há de melhor 

no outro, buscando uma complementaridade que 

trará enormes ganhos para a sociedade. Nesse 
contexto, cresce a importância do desenvolvimento 

e implementação de modelos inovadores que 

recepcionem o setor privado na oferta de serviços 

de utilidades públicas (MPOG, 2002). 
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infra-estrutura – energia, portos, ferrovias, hidrovias, 

aeroportos, transportes de massa, construção de 

estradas, recuperação da malha rodoviária, aviação 

e investimentos ligados a escoamento da produção 

– criou-se a base jurídica do instituto das PPP, com 
o advento da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 

2004, e subseqüente regulamentação através dos 

Decretos nºs. 5.385/05 (institui o Comitê Gestor de 

Parceria Público-Privada Federal - CGP) e 5.411/05 

(constitui o Fundo Garantidor de Parcerias Público-

Privadas - FGP).

aos outros mecanismos legais existentes, sendo eles: 

a Lei de concessões (Leis nº. 8.987/95 e 9.074/95) 

e a Lei de Licitações (Lei nº 8666/93). Fiocca (2004) 

existentes: na Lei de Concessões, o setor privado 

pode construir e administrar as operações, mas só 

é autorizado a receber pagamentos do setor público 

para atender à modicidade das tarifas; na Lei de 

Licitações, o setor privado é essencialmente um 

fornecedor para o governo e não é autorizado a cobrar 

taxas de uso de serviços e é limitado a contratos de até 

cinco anos; enquanto que a Parceria Público-Privada 
permite diferentes combinações de remuneração de 

serviços, por períodos mais longos.

Em s íntese, a Le i  das PPP trata dos 

procedimentos e casos nos quais pode ocorrer a 

contratação de uma Parceria desse tipo. Para facilitar 

o entendimento, será apresentado um resumo das 

exigências presentes nessa Lei:

Permissão de diferentes tipos de remuneração, 

com ou sem cobrança de tarifas dos usuários do 

bem/serviço.

Valor do empreendimento acima de R$20.000.000,00 

(vinte milhões de reais).

Contratação atendendo à Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar nº 101/00). Para assegurar 

dos projetos não pode ultrapassar 1% da receita 

corrente liquida da União. Esse limite foi imposto 

também aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios.

Criação do fundo garantidor das PPP, para dar 

segurança ao pagamento dos empreendimentos. 

Esse fundo é formado por ativos públicos, mas 

administrados pelo setor privado.

formado para executar e administrar um contrato de 

PPP.A empresa participante tem de alocar pelo menos 

20% em recursos próprios.

É importante lembrar que nos contratos 

administrativos o interesse público prepondera sobre 

A possibilidade de atração de capitais privados 
no cenário como no Brasil de relativa escassez de 

recursos públicos pode viabilizar a realização de 

investimentos e permitir a redução de gargalos 

da infra-estrutura econômica. Essa idéia é um 

Parcerias Público-Privadas (PPP). Além da questão da 

em infra-estrutura econômica, alivio das condições 

de pobreza de parcela da população e a expansão 
dos serviços públicos. 

As parcerias público-privadas procuram 

parceiro, de forma a garantir que o contribuinte 

qualidade (MPOG, 2002).

Moreira e Carneiro (1994) observam que 

alguns condicionantes essenciais: 1) estabilidade 
econômica do país hospedeiro; 2) credibilidade do 

governo, também denominado como fator risco-país; 

serviços públicos para os quais pretende desenvolver 

parceria com o setor privado, em conjunto com um 

claro quadro regulatório; 4) mercado de capitais 

consolidado, com capacidade e experiência para 

emissão de títulos de longo prazo; 5) mercado de 

seguros com disposição de várias modalidades de 

portfólios com características distintas frente a 

e compor funding adequado às peculiaridades dos 

empreendimentos; 7) fundos de pensão e entidades 

de previdência privada atuantes. Sendo que, os dois 

primeiros, segundo os autores, são pontos básicos 

para a decisão de investimento do setor privado.

As  expe r iência s  in ternac ionai s  vêm 

demonstrando as possibilidades de associação 
entre interesses público e privado na viabilização 

e implementação de investimentos em diversos 

setores da infra-estrutura econômica e serviços 

públicos há algum tempo. As PPP têm sido adotadas 

satisfatoriamente em diversos países, como Reino 

Unido, EUA, Portugal, Holanda, Irlanda, África do Sul 

e Canadá. Todavia, longe de representar exclusividade 

das nações desenvolvidas, as PPP já constituem uma 

realidade importante nos países da Europa Central e 
da própria América Latina, com destaque nesse caso 

para México e Chile.

3. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO

Na atual circunstância, após o empenho do 

governo brasileiro como reconhecimento da grave 

crise que vive o país, pela falta de investimentos em 
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o interesse privado. “Cada projeto de PPP exigirá um 

contrato bem elaborado, que forneça à sociedade 

a prestação do serviço publico e ao ente privado a 

justa remuneração do capital investido” (CAMPOS 

NETO, 2005).

4. MODALIDADES E CLASSIFICAÇÕES 
DAS PPP

Foram analisadas as características de alguns 

tipos de parceria público-privadas propostas pela 

das parcerias entre o setor público e o privado são 
variadas, de acordo com a perspectiva adotada por 

cada autor e pelo legislador, podendo se dar numa 

visão jurídica, como o faz Di Pietro (1996); numa 

visão econômica, caso de Diniz (1997); bem como 

outras perspectivas citadas ao longo do presente 

artigo.  

Em primeiro lugar, devemos esclarecer os 

tipos de parceria entre o setor público e privado 

descritos na Literatura. É dentre essas modalidades 
que estarão englobadas as PPP, não se podendo fazer 

múltiplas e variadas, ao contrário da Inglaterra, onde 

elas já são um “tipo puro” de interação entre o Estado 

e o setor privado. 

Di Pietro (1996), em seu estudo sobre as for-

mas de parcerias na Administração Pública brasileira, 

relaciona as seguintes modalidades: Privatização; 

Concessão de Serviço Público; Concessão de Obra 

Pública; Permissão; Autorização; Franquia; Terceiri-
zação; Convênio; Fomento; e outras formas.

Já Diniz (1997), propõe o seguinte quadro, 

jurídicos das Parcerias:

Fonte: DINIZ (1997)

MODALIDADES DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (CLASSIFICAÇÕES)

A compreensão da tabela exige o esclarecimento 

de alguns conceitos. O modo de atuação é a forma 

com que se dá a parceria: tandem

onde não há a atuação conjunta dos atores públicos 
e privados, já side-by-side são as parcerias nos quais 

o setor público e privado trabalham lado-a-lado, 

comprometidos com os resultados da prestação do 

serviço ou obra pública, em que o governo participa 

ativamente na alocação de recursos, juntamente 

com o parceiro particular, abstendo-se de ficar 

simplesmente fora ou na retaguarda do processo, 

numa simples condição de agente regulamentador 

informa se, no Brasil, a modalidade em questão já 

está devidamente regulamentada juridicamente.

Não é objetivo deste artigo detalhar as 

características de cada uma dessas modalidades, 

porém, assim como Diniz (1997), considera-se como 

PPP somente as parcerias que permitem o modo de 
atuação side-by-side, ou seja, aquelas em que o 

parceiro público tem participação econômica.

A divisão presente na Lei 11.079/2004 

primeira é a concessão patrocinada, na qual a 

remuneração do ator privado se dá através das tarifas 

cobradas pelos usuários diretos do serviço, mais uma 

contraprestação pública de até 70 % (setenta por 

cento) do valor total da remuneração devida. A outra 
concessão administrativa, 

onde os recursos destinados à remuneração do setor 
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privado são, exclusivamente de responsabilidade do 

setor público. 

De acordo com Di Pietro (2005), “isto permite 

concluir que a concessão administrativa constitui-se 

em um misto de empreitada (porque a remuneração 
é paga pelo parceiro público) e de concessão de 

serviço público (porque o serviço prestado pode ter a 

natureza de serviço público e está sujeito a algumas 

normas da Lei 8.987)”.

No parágrafo segundo da Lei das PPP, é 

condicionada a existência de parceria apenas nos 

casos que envolverem contraprestação pecuniária do 

parceiro público ao privado, remetendo ao modo de 

atuação side-by-syde, proposto por Diniz (1997) e 

a existência de Parceria Público-Privada.

5. DEBATES

debates acerca das PPP, os quais se complementam 

e se confundem: o primeiro se refere ao modelo 
teórico, a dispositivos jurídicos, e também a críticas 

ao papel intervencionista do Estado, numa ótica mais 

subjetiva. O segundo grupo de discussão se dá no 

caso concreto da Lei 11.079/2004, em vigor no país, 

abordando o caso real da lei brasileira e os riscos 

inerentes ao governo e à iniciativa privada.

A maioria das discussões gira em tornos dos 

atrativos e garantias oferecidas ao setor privado 

para se engajar numa parceria. É nesse sentido que 
o governo brasileiro se empenhou na aprovação 

três “pilares”, de acordo com Joaquim Levy (Valor 

Econômico, 2004), sendo eles: previsibilidade, 

garantia de retorno ao investidor e evitar a 

criação de novos “esqueletos” (dívidas bilionárias à 

administração pública). 

Como os contratos de PPP podem ter duração 

de até trinta e cinco anos, há uma grande preocupação 

com o surgimento de “novos esqueletos”, isto é, 
o comprometimento de receitas futuras para o 

pagamento do parceiro privado, desconsiderando 

a capacidade posterior do Estado de arcar com 

pode estar, desse modo, prejudicado e indo contra 

os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). Soares e Campos Neto (2004) receiam que 

“essa política venha a promover um novo legado de 

esqueletos, ou seja, um desequilíbrio entre receita e 
despesas de longo prazo”. Respostas a essas críticas 

são dadas no sentido de que as decisões tomadas 

nos grandes investimentos superam o tempo de 

um mandato político, além dos benefícios gerados 

poderem ser aproveitados pelos governos futuros.

Mesmo com o compartilhamento de riscos, 

objetiva-se que as despesas dos empreendimentos 

tenham financiamento primordialmente privado, 

sendo consideradas a alavanca para multiplicar 

os projetos de obras e serviços públicos. Mas isso 

não elimina a possibilidade de que o ente privado 
busque recursos junto ao BNDES, outros bancos e 

organismos públicos, além dos fundos de pensão 

bilionários como Previ, Petros e Funcef. Nesse caso, 

como aconteceu no caso das privatizações. Caso 

isso venha a acontecer, um possível fracasso nos 

investimentos traria prejuízos para o setor público 

duas vezes: como um dos responsáveis diretos pelo 

através dos organismos acima citados. Essa questão 

importância, já que a capacidade de investimento 

depende muito menos dos recursos próprios dos 

acionistas e muito mais da capacidade da própria 

empresa de conseguir financiamento (NASSIF, 

2004). 

essas parcerias a necessidade de mecanismos que 

facilitem a tomada de empréstimos pela Sociedade 

dando garantias reais no caso de inadimplemento 

por parte do tomador. Então, conceitos como o 

de  e step-in-rights passam a ser 

discutidos como meios de se facilitar esse processo 

de captação de recursos no mercado. O project 

permite dividir o risco entre o empreendedor e 

de caixa do empreendimento após sua implantação. 

É extremamente útil na implantação e expansão 

de negócios, principalmente naqueles que exigem 

elevados investimentos. De acordo com Pasin e 

que tem um desenho mais voltado para a realização 

nos ativos do próprio projeto, com baixa ou nenhuma 

solidariedade dos patrocinadores, cabendo às partes 

Já os step-in- rights, ou direito de ingresso, é a 

permissão,  

de queda nos níveis de retorno a patamares que 
comprometam o cumprimento das obrigações futuras. 

A Lei 11.079/2004 assegurou o direito de ingresso 

nos contratos de PPP. Para Pasin e Borges (2003), os 

step-in-rights são interessantes para segurança dos 

sociedades tomadoras de empréstimos, funcionando 

como uma garantia a mais para tais agentes. E já que 

os volumes de recursos necessários são altos, essas 
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garantias são essenciais, permitindo inclusive um 

custo mais baixo de capital, com juros menores.

Detalhadas as discussões, passamos ao quadro 

no qual são mostrados, de um lado, os possíveis riscos 

gerados com a adoção e implementação das PPP e, de 

outro, as vantagens que poderão ser alcançadas com 

tal modelo. Se as PPP vão atrair interesses do setor 

privado, somente experiências futuras mostrarão, 

mas Ciro Gomes (Folha Online, 2005) acredita que 

elas terão um papel coadjuvante na melhoria da 

Estado brasileiro suportar.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O setor de infra-estrutura tem  freqüentemente 
representado o ponto crucial para as estratégias de 

desenvolvimento econômico da maioria dos países 

em desenvolvimento. Tem implicações tanto na 

econômico como um todo. No Brasil esse fato não 

é diferente. Antigamente o Estado teve o papel de 

principal provedor da infra-estrutura produtiva, sendo 

o responsável pelo desenvolvimento econômico e 

pelo progresso social. Contudo, recentemente, vem 
ocorrendo um intenso debate relativo à reforma do 

que constantemente desestabilizam os governos, 

paralelamente a inovações tecnológicas e demandas 

sociais as quais o Estado não consegue acompanhar. 

Dessa forma, constata-se que os recursos são 

em infra-estrutura projetadas.

Uma das alternativas para esses problemas 

visadas pelos governos é passar de uma situação de 

provedor de recursos públicos para mobilizador de 

recursos privados através de parcerias. Assim,   este 

contexto em que surgiram, tipos de estruturação e 

modalidades e levantar os potenciais benefícios e 

riscos dessas parcerias.
Salienta-se que este trabalho propôs uma 

estruturação e organização das idéias referentes a 

esse assunto, servindo como base para futuras e mais 

aprofundadas pesquisas.

QUADRO – CUSTO/ BENEFÍCIO DAS PPP
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