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Devagar é que não se vai longe

Parcerias público-privadas e 
desenvolvimento econômico

Guilherme N. de Lacerda 





Digo: o real não está na saída nem na chegada; 
ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.
Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, p. 92

Corro atrás do tempo 
Vim de não sei onde 

Devagar é que não se vai longe 
Eu semeio o vento 
Na minha cidade 

Vou pra rua e bebo a tempestade
Chico Buarque, Bom Conselho, 1972





À Tereza, companheira de longa travessia,  
que faz o caminho mais leve...

e à Julia e Larissa, frutos maravilhosos  
que surgiram no caminhar, e nos fazem eternos.
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 Uma janela para o mundo dos 
investimentos em infraestrutura

O livro de Guilherme Lacerda é uma importante contribuição 
ao debate sobre a problemática do investimento público no Brasil. 
Sua experiência profissional como professor universitário, diri-
gente de investidores institucionais como a FUNCEF e diretor de 
um banco de desenvolvimento como o BNDES proporcionaram-lhe 
uma oportunidade única de discorrer sobre o tema.

Durante seu período em posições estratégicas no governo, o 
país foi beneficiado pelo ciclo de crescimento que teve no segundo 
mandato da Presidência Lula e no início do primeiro mandato da 
Presidência Dilma. Descobriu-se que disponibilidade de recursos e 
vontade política eram condições necessárias, mas não suficientes 
para fazer certas coisas acontecer.

Na ocasião, o país teve a maior janela de oportunidade desde 
o regime autoritário para alavancar o crescimento econômico em 
função de uma combinação de estabilização macroeconômica, 
ajuste fiscal, reformas econômicas, políticas regulatórias, boom de 
commodities e políticas públicas - industrial, científica e tecnoló-
gica, de inovação e de infraestrutura.

Mecanismos como parcerias público-privada (PPP) e conces-
sões passaram a ser discutidos e explorados como opções desti-
nadas a impulsionar investimentos. Concursos públicos foram reali-
zados com a finalidade de prover a administração pública e bancos 
de desenvolvimento de quadros técnicos capazes de dar suporte ao 
esforço de governo e do setor privado de promover as inversões de 
que o país precisa.

Guilherme Lacerda foi protagonista destes tempos e nesta 
publicação compartilha sua experiência de profissional que foi 
parte das soluções econômicas, financeiras, institucionais e legais 
produzidas para viabilizar a alavancagem dos investimentos naquela 
quadra da história do país. Trata-se de um texto que combina sua 
formação acadêmica com reflexões ex-post sobre sua vivência – rica 
contribuição e rara à compreensão dos desafios nacionais em um 
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setor pouco explorado do ponto de vista da literatura econômica.
Os programas de formação nas áreas de gestão e políticas 

públicas possuem um grande déficit de publicações na esfera de 
investimentos em infraestrutura. O livro de Guilherme Lacerda 
será intensivamente utilizado como material didático, além de ser 
leitura fácil para dirigentes, empresários, acadêmicos e demais inte-
ressados no tema. Em tempos em que a expertise anda em declínio, 
a disponibilização dos conteúdos abordados nesta publicação será 
de grande valia para seus leitores.

Francisco Gaetani,
Professor da EBAPE/FGV



11

Apresentação e agradecimentos

A motivação para desenvolver esta pesquisa veio de uma antiga 
reflexão pessoal sobre as dificuldades de nosso país em sustentar 
taxas satisfatórias de investimento, especialmente nas infraestru-
turas econômica e social. As carências gritantes nestas áreas saltam 
aos olhos por todos os espaços do país. Em alguns segmentos houve 
significativos avanços e, em outros, nem tanto; continuamos com 
padrões internacionais sofríveis que impactam toda a população e, 
de forma mais impiedosa, aqueles grupos sociais que mais neces-
sitam. São exemplos, dentre tantos, as caóticas organizações de 
nossas cidades com deficientes estruturas de mobilidade urbana 
e de habitação, os sofríveis números de saneamento básico e de 
manejo de resíduos sólidos, as escassas bases de logística e de inte-
grações regionais, bem como as ausências de equipamentos de 
saúde, educação, segurança pública e atenção social nos municípios 
brasileiros. A outra face desta realidade é revelada pelos números 
perversos de nossa condição social e um crescimento econômico 
pífio e excludente, colocando o nosso país no pódio da lista mundial 
de desigualdade de renda e riqueza.

Um fator que, indiscutivelmente, tem forte determinação sobre 
as taxas de investimento do Brasil são as exorbitantes taxas de juros 
que atravessaram décadas, levando a uma financeirização da riqueza 
e da renda e empoçando recursos que poderiam ser destinados a 
investimentos reais. O custo de capital do Brasil e as deficientes 
alternativas de financiamento de longo prazo são determinantes de 
primeira grandeza que travam os investimentos privados. De outra 
parte, os investimentos públicos acabam por ser variáveis de ajuste 
em estreitos orçamentos dos três entes federativos. Mas, a arma-
dilha do baixo crescimento do país é composta por uma teia de 
vetores, além desses determinantes associados ao custo de capital 
e ao orçamento público. A credibilidade jurídica e institucional, a 
estrutura normativa e a cultura corporativa e empresarial também 
são elementos de relevo nesse cenário. 

Portanto, tem-se pela frente uma realidade complexa que 
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requer um olhar mais amplo sobre a ambiência legal e normativa 
que restringe movimentos e inibe iniciativas dos agentes econô-
micos. Faz parte deste quadro os emaranhados de controles e 
normas que tornam as esferas governamentais espaços labirínticos 
que impedem ganhos de eficácia dos processos. Esse foi o ponto de 
partida pensado para diagnosticar a realidade nacional e propor 
aprimoramentos na ambiência para os investimentos se efetivarem.

O tema de análise é objeto de um efervescente debate. Há um 
consenso – pelo menos em linhas mais gerais – de que é preciso 
aperfeiçoar a legislação e buscar soluções para destravar os investi-
mentos no país.

A questão não é nova e continua sendo ponto central no diag-
nóstico dos entraves da economia brasileira para crescer com distri-
buição de renda. Lembro-me que no final de 2006, logo após o 2º 
turno da eleição presidencial, o vitorioso Presidente Lula comen-
tava entusiasmado ao chegar a um evento da revista Carta Capital 
em São Paulo, que iria lançar logo no início de 2007 um programa 
especial para tirar os investimentos em infraestrutura do papel. E 
isso realmente aconteceu com o PAC 1. Na oportunidade, comentei 
que tal iniciativa iria repetir o caminho exitoso adotado por Jusce-
lino Kubistchek, ao criar grupos técnicos exclusivos e não inseridos 
dentro da burocracia existente para tocar o seu Plano de Metas. 
Agora, olhando os números das duas décadas do atual século vê-se 
que houve, por um bom tempo, um crescimento contínuo das 
taxas de investimento do país. Tal avanço atinge o seu auge (de 
uma série desde 1995) em 2013, quando chega a 20,9% do PIB. 
Contudo, as conquistas obtidas caíram depois, de forma vertiginosa 
e, nos últimos anos, voltaram a se situar entre 15% e 16% do PIB 
apenas. Essas são as menores taxas das últimas cinco décadas, e 
mensuradas sobre uma economia que minguou desde 2014.  Essa 
realidade profundamente incômoda precisa ser debatida de frente, 
sem diversionismos. Espera-se que o conteúdo deste livro seja uma 
contribuição para esse debate.

As sugestões lançadas neste trabalho partem do diagnóstico 
de nossa realidade, leva em conta as experiências internacionais e 
visam exatamente reorganizar normas de relacionamentos entre os 
parceiros públicos e privados. O intuito é indicar alternativas para 
que um empreendedorismo verdadeiro se manifeste e se converta 
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em ações concretas, que gerem atrativos resultados econômicos 
privados e que, simultaneamente, aprimorem a produtividade sistê-
mica e favoreçam o bem-estar das coletividades.   

A pesquisa que deu origem a este livro foi desenvolvida de 
setembro/2018 a setembro/2019 com apoio da ENAP – Escola 
Nacional de Administração Pública, dentro do Programa Cátedras. 
Francisco Gaetani, então presidente daquela entidade e reconhecido 
especialista da gestão pública brasileira incentivou-nos a preparar 
o projeto inicial, a partir de diálogos que mantínhamos sobre o 
tema. Sou duplamente grato a ele que também aceitou o convite 
para redigir o prefácio desta edição.  Na ENAP sou grato a toda 
equipe técnica com a qual me relacionei, em especial o Eduardo 
Paracêncio, que me auxiliou a organizar contatos para diálogos 
com especialistas. 

Este estudo absorveu comentários e avaliações de várias 
pessoas conhecedoras do tema, ligadas a diferentes órgãos públicos 
e empresas. Todas elas estão devidamente relacionadas. Sou grato 
a elas pelos tempos dispendidos e os diálogos profícuos. Alguns 
deles são amigos e parceiros de longa data, com os quais convivo 
desde outros tempos. Destaco, em especial, Jorge Arraes, Andrey 
Neri, Christiano Lins, Maurício Borges e Samy Kopit. Guilherme 
H. Pereira e Álvaro Ramalho, dois amigos e professores tarim-
bados, fizeram comentários ainda quando se estruturava o projeto.  
Leonardo Ribeiro, professor de Direito Regulatório na FGV-Rio 
e autor de livros sobre infraestrutura e regulação, ofereceu-me 
a oportunidade de um profícuo diálogo, junto com a experiente 
advogada Simone Bissoto, do escritório LL advogados e ex-dire-
tora jurídica da holding Brasil Ferrovias (englobava a Ferronorte, 
Ferroban e Novoeste).  Ela, junto com Elias Nigri, Armando Guerra,  
Hilmar de Moraes, Ricardo Giambroni, Wilson Quintella e todos 
os demais membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
da Brasil Ferrovias, foram importantes parceiros para a superação 
dos imensos desafios que aquela holding enfrentava em 2003. 
Aquele tempo (2003-2006, até a alienação para a ALL Logística) 
foi marcante para estimular-me no estudo dos gargalos da infraes-
trutura brasileira. Lucília Azevedo revisou uma versão quase final, 
fez correções para adequar o texto às normas e deu orientações 
sobre a organização do trabalho. Larissa Lacerda leu todo o texto 



final, adequou os diagramas, quadros e gráficos e ajustou vícios de 
escrita. Júlia Lacerda contribuiu na busca e organização dos dados 
utilizados. João Tavares, um amigo que sabe como poucos encaixar 
em expressões e frases as reflexões do mundo que nos cerca, leu o 
trabalho e fez sugestões valiosas para estruturar o texto em etapas 
de “um caminhar”, de forma a torná-lo menos árido aos leitores. 

Nestes tempos atuais, a energia e o entusiasmo para ir adiante 
e pesquisar sobre assunto tão técnico às vezes perdiam tração e 
tonalidade. Assim, sou reconhecido a algumas pessoas por seus 
apoios e orientações, que têm nos fortalecido e dado ânimo para 
seguir em frente. Em especial, ressalto Guilherme Favetti, Rafael 
Favetti, Fabiano Silva, Júlio Oliveira e o Dr. Sergio Levcovitz. Jalisson 
Lage, economista dos bons, ex-aluno, amigo perene e ex-assessor 
em várias etapas de nossas jornadas, deu contribuições valiosas na 
redação e na estrutura do texto, já no apagar das luzes.

Também quero expressar meu agradecimento ao Prof. Alberto 
Castro, da Universidade Católica do Porto que, desde os tempos de 
meu doutoramento, e agora, mesmo de longe, mais uma vez revelou 
sua carinhosa atenção em diálogos e reflexões. Da mesma forma, 
registro meu agradecimento pela atenção e sugestão de leituras 
dadas pelo Gesner Oliveira, organizador de uma valiosa coletânea 
sobre o tema e um grande conhecedor do assunto.  

A maioria dos dados das tabelas e gráficos das PPPs brasileiras 
foi obtida através do site www.radarppp.com. Os conteúdos que 
seus editores difundem é de grande relevância para o país. Por fim, 
ressalto a boa interlocução que tenho mantido com o João Baptista 
e o Rian Narcizo Mariano da Letra Capital Editora, na etapa de 
edição do trabalho. 

É certo que todas as eventuais falhas na forma e conteúdo são 
da minha inteira responsabilidade.  



15

Lista de siglas 

ABDIB – Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de 
Base

ABGF – Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e 
Garantias S.A. (Lei 13.529/17)

ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previ-
dência Complementar.

ABVCAP – Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital

AL – América Latina

ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais.

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres

ANI – Agência Nacional de Infraestrutura – Chile

BACEN – Banco Central do Brasil

BANDES – Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A.

BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.

BID – Banco Interamericano do Desenvolvimento

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BNH – Banco Nacional de Habitação

CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina

CE – Comunidade Europeia

CEPACs – Certificados de Potencial Adicional de Construção 

CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina 

CIDE – Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico

CMN – Conselho Monetário Nacional

CODEMIG – Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes



● Guilherme N. de Lacerda 

16 

EMIP – Empresa Mineira de Parcerias

EPEC – European PPP Expertise Centre 

EPL – Empresa de Planejamento e Logística S.A.

ETAV – Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A.

EUI – Economist Intelligence Unit 

FAGE – Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do estado 
da Bahia

FGBP – Fundo Garantidor Baiano de Parcerias

FGIE – Fundo Garantidor de Investimentos de Infraestrutura

FGP – Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (Lei 
11.079/04)

FGV – Fundação Getúlio Vargas

FPE – Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

FPM – Fundo de Participação dos Municípios 

IFC – International Finance Corporation (Banco Mundial)

IMAPP – Instituto Mexicano de Asociaciones público Privadas 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

LDO – Lei de diretrizes Orçamentárias

MCMV – Programa Minha Casa Minha Vida

MIP – Manifestação de interesse Privado

MPF – Ministério Público Federal

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico

OSCIPs – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento

PEF (I e II) – Programa Emergencial de Financiamento

PIB – Produto Interno Bruto

PIL (1 e 2) – Programa de Investimento em logística

PMI – Procedimento de Manifestação de Interesse

PPI – Programa Piloto de Inovação - 2005

PPP – Parceria Público-Privada 



Devagar é que não se vai longe ●

17

PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar

PROINVESTE Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e 
Distrito Federal 

RCL – Receita Corrente Líquida

RDC – Regime Diferenciado de Contratação

RSU - Resíduos sólidos urbanos

SPE – Sociedade de Propósito Específico

STN – Secretaria do Tesouro Nacional

TAV – Trem de Alta Velocidade

TCU – Tribunal de Contas da União

UBS – Unidade Básica de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Saúde

VPL – Valor Presente Líquido



18 

Lista de entrevistados
(Entrevistas realizadas no período de  
setembro de 2018 a agosto de 2019.)

1. ALBERTO GOMES SILVA. Presidente da Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro. 
CDURP. Rio de Janeiro. 2012-2016.

2. ALEXANDRE OTTONI SALLES. Professor do Departamento 
de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo. UFES. 
Vitoria. 

3. ANDRÉ LUIZ VITAL. Técnico do Tribunal de Contas da 
União. TCU. Brasília. 

4. ANDREY NERI. Sócio da Elemental Consultoria. Brasília. 
5. ANTÔNIO PINHEIRO SILVEIRA. Vice-Presidente de Infraes-

trutura do Banco de Desenvolvimento da América Latina. 
CAF. Bogotá, 2018-2019

6. BRUNO DARIO WERNECK. Tauil & Chequer Advogados 
(T&C). São Paulo, 2019.

7. CHRISTIANO LINS LOPES. Sócio da Elemental Consultoria. 
Brasília

8. DANIEL CARVALHO. Gestor da Secretaria do Planejamento 
e Gestão (SEPLAG) Governo do Distrito Federal. Brasília. 2019

9. GILBERTO PERRI. Secretário Executivo da Frente Nacional 
de Prefeitos - FNP. Brasília. 2019

10. IAN GUERREIRO. Gerente do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social - BNDES. Brasília. 

11. IGNÁCIO FOMBONA. Diretor – Departamento de Assessoria 
Financeira do Banco de Desenvolvimento da América Latina. 
CAF. Caracas. 2018-2019 

12. JOÃO VELOSO. Diretor da Secretaria do Planejamento e 
Gestão (SEPLAG) Governo do Distrito Federal. Brasília. 2018

13. JORGE ARBACHE. Vice-Presidente para o Setor Privado do 
Banco de Desenvolvimento da América Latina. CAF. Lima. 
2018-2019.



Devagar é que não se vai longe ●

19

14. JORGE ARRAES. Presidente da CDURP (2010/2011) e Secre-
tário da Secretaria Especial de Concessão e Parcerias Públi-
co-Privadas (2012/2016). Coordenador do Projeto Porto Mara-
vilha. Rio de janeiro. Sócio da Elemental Consultoria - Brasília.

15. JOSÉ EDUARDO FARIA DE AZEVEDO. Secretário de Desen-
volvimento Econômico do Governo do Espírito Santo, 2015-
2018. 

16. LUÍS GUILHERME PIVA. Vice-Presidente do Banco do 
Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, 2015-2018. Belo 
Horizonte. 

17. MARCELO FERNANDES. Chefe de Departamento do BNDES. 
Rio de Janeiro. 2018-2019

18. MARCELO BEMERGUY. Técnico do Tribunal de Contas da 
União. TCU. Brasília. 2019

19. MAURÍCIO LEMOS BORGES. Diretor do BNDES. Rio de 
Janeiro. 2003/2016

20. MAURÍCIO DUQUE. Presidente do Banco de Desenvolvi-
mento do Espírito Santo (BANDES). Vitória, 2019.

21. MAURICIO MUNIZ. Secretário do Programa de Aceleração 
do Crescimento. PAC. Brasília. 2013-2016

22. NELSON SIFFERT. Superintendente da área de infraestrutura 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDES. 
Rio de Janeiro. 2008-2016

23. RODOLFO TORRES. Superintendente de Infraestrutura do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDES. Rio 
de Janeiro. 2015-2018

24. SAMY KOPIT MOSCOVITCH. Assessor de Diretoria do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (2006-2015) 
e Gestor da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. 
ABDI. Brasília. 2017-2019

25. VANIALUCIA LINS SOUTO. Coordenadora do Programa 
de Parcerias de Investimentos PPI. Secretaria Geral da Presi-
dência da República. Brasília. 2016-2019



20 

Lista de ilustrações

Diagramas

Diagrama 1: Relação Poder concedente/Concessionário
Diagrama 2: Relação Financiador/Tomador do crédito
Diagrama 3: Relação Autoridade reguladora/Concessionário

Tabelas

Tabela 1 – Modalidade PPPs por Período – (2006-2018)
Tabela 2 – PPPs por Ente Federativo – (2006-2018)
Tabela 3 – PPPs por Setor (2006 -2018)

Gráficos

Gráfico1 – PPPs por Ente Federativo. Anual. (2006 – 2018).
Gráfico 2 – Contratos Regulares e com pendências ou interrompidos.
Gráfico 3 – PPPs por Ente Federativo - (2006 – 2018). 
Gráfico 4 – PPPs por Setor e Período. (2006-2018)
Gráfico 5 – Investimento privado em infraestrutura na América 
Latina (1990 – 2012) 
Gráfico 6 - Número de projetos de Infraestrutura-Parcerias na A. 
Latina e Caribe.
Gráfico 7 – PPPs-Europa: Valor e número de Projetos (2003-2013)
Gráfico 8 – PPPs-Europa: Valor e número de Projetos (2009-2018)
Gráfico 9 – PPPs-Europa: Valor e número de projetos por País (2014-
2018).

Figura

Figura 1: Mapa do Brasil. Número de PPPs por Estado.



21

Sumário

PRIMEIROS PASSOS

Introdução: Infraestrutura, parcerias  
e o desafio do desenvolvimento nacional .................................... 27

1. Referências teóricas para análise das  
Parcerias Público-Privadas ............................................................ 35

1.1. Breve retrospectiva do debate em torno do papel  
do Estado e o seu relacionamento com o setor privado ....... 35

1.2. Duas referências teóricas que se integram: a Nova 
Economia Institucional e a Teoria da Agência ...................... 38

1.3. A legitimidade das parcerias e a importância da 
mensuração do conceito “valor para o dinheiro” ................. 48

2. Os investimentos em infraestrutura  
no Brasil e as parcerias com o setor privado (2003-2015)  ......... 51

2.1. Os investimentos em infraestrutura  
no 1º. Mandato Lula (2003 a 2006). ....................................... 51

2.2. O 2º. Mandato Lula e o Lançamento do Programa  
de Aceleração de Crescimento (PAC 1) .................................. 55

2.2.1. Síntese dos resultados do PAC-1 ............................. 62

2.3. O PAC 2, os investimentos em infraestrutura de 2011  
a 2015 e os Programas de Investimento em Logística  
(PIL 1 em 2012 e PIL 2 em 2015).......................................... 63

2.3.1. Síntese dos resultados do PAC 2  ............................ 66

2.4. AS PPPs no período 2003-2015 e as ausências de parcerias 

(no conceito estrito) entre os investimentos federais .............. 68

CONHECENDO O TERRENO

3. As inovações institucionais implantadas  
a partir da Lei 11.079/2004  ......................................................... 77



● Guilherme N. de Lacerda 

22 

3.1. Os aspectos gerais da legislação brasileira  
de PPPs e análise das adequações realizadas  
a partir de 2012 ........................................................................ 77

3.2. As modalidades de garantia nas concessões  
públicas especiais ..................................................................... 84

3.3. Segurança contratual com enfoque nos potenciais  
riscos inerentes a parcerias de longo prazo ........................... 90

3.4. As cláusulas de garantias presentes nos contratos  
de concessões públicas (comuns e especiais) ......................... 91

4. Legislações dos entes federativos e registros das PPPs  
estaduais e municipais ................................................................... 97

4.1. As legislações estaduais e municipais: coletânea  
e comentários ........................................................................... 97

4.2. As PPPs e os investimentos em infraestrutura  
dos estados e municípios a partir de 2008 ............................. 110

4.3. Descrição e Avaliação das PPPs brasileiras:  
dimensões e características ..................................................... 112

OUTROS CAMINHANTES

5. As Parcerias Público-Privadas na América Latina: caracterização 
dos modelos e destaques das principais legislações ...................... 125

5.1. Aspectos gerais das PPPs na América Latina ................. 125

5.2. A trajetória dos investimentos em infraestrutura  
por meio de PPPs na AL a partir dos anos 1990 ................... 127

5.3. Os Financiamentos das concessões públicas  
na América Latina ................................................................... 133

5.4. As legislações e as estruturas de PPPs em países  
da América Latina ................................................................... 137

5.4.1. Chile .......................................................................... 137

5.4.2. Uruguai ..................................................................... 139

5.4.3. Peru ........................................................................... 142

5.4.4. México ....................................................................... 144

5.4.5. Colômbia  ................................................................. 147



Devagar é que não se vai longe ●

23

5.5. Os destaques dos projetos de infraestrutura  
na América Latina e de seus modelos de PPPs ..................... 151

5.6. Observações gerais sobre as concessões públicas  
na América Latina e seu impacto nas grandes cidades ........ 154

6. Características gerais das Parcerias Público-Privadas  
na Europa ................................................................................... 157

6.1. As Parcerias Público-Privadas em Portugal:  
registros gerais e comentários ................................................ 163

VENCENDO A CORRIDA DE OBSTÁCULOS

7. Destaques do diagnóstico sobre as Parcerias Público-Privadas  
e recomendações para aprimoramentos  ..................................... 171

Prazo de concessão dos projetos a serem licitados................ 177

Os critérios para a disputa na licitação .................................. 177

Demonstração de que a parceria é a melhor alternativa.  
Teste do “valor pelo dinheiro” ................................................ 178

Atualização das legislações nacionais:  
transparência e accountability .................................................. 179

Definição de prazos e de padrões para exame das propostas 
por parte dos Tribunais de Contas ........................................ 179

Empoderamento dos usuários na fiscalização  
das concessões  ......................................................................... 180

Coordenação centralizada nas administrações públicas ...... 180

Proposição de projetos por parte de interessados  
da iniciativa privada ................................................................ 181

Diálogos Competitivos ............................................................ 182

Pacificar as possibilidades de cobrança de taxas municipais 
ou tarifas pela prestação de serviços de coleta e gestão dos 
resíduos sólidos urbanos ......................................................... 183

Revisão da incidência tributária sobre os preços públicos ... 184

Contratação de seguro para os gestores públicos  
– Superar o “apagão das canetas” .......................................... 184

Compartilhamento de riscos .................................................. 186



● Guilherme N. de Lacerda 

24 

Exigências para revisões contratuais...................................... 187

As garantias nos contratos de concessões especiais.............. 188

Uso das outorgas oriundas de concessões comuns ............... 190

Valorização da importância dos investidores institucionais 
nacionais, em especial os fundos de pensão ......................... 191

Alternativas de financiamento dos projetos .......................... 195

8. Considerações finais .................................................................. 201

Apêndice - Legislações relacionadas a PPPs de países  
da América Latina e Portugal....................................................... 209

Chile .......................................................................................... 209

Colômbia .................................................................................. 209

Equador .................................................................................... 210

México ...................................................................................... 211

Peru ........................................................................................... 212

Uruguai ..................................................................................... 212

Portugal .................................................................................... 213

9. Referências ................................................................................. 214

ANEXOS

Anexo 1 - Tabela 1.1. Lista e caracterização  
das PPPs no Brasil - 2006-2018 ..................................................... 222

Anexo 2 - Gráficos (economia brasileira) para suporte  
ao capítulo 2 ................................................................................... 229



25

PRIMEIROS PASSOS





27

Introdução 

Infraestrutura, parcerias e o desafio do 
desenvolvimento nacional

Esta pesquisa examina as possibilidades de parcerias público-
privadas serem instrumentos eficazes para a implantação de projetos 
de infraestrutura no Brasil. 

O desenvolvimento do texto considera, em primeiro plano, que 
os patamares dos investimentos em infraestrutura estão, há várias 
décadas, aquém das necessidades do país. Há uma concordância 
geral entre os analistas econômicos, independentes de suas 
concepções teóricas, de que o limitado vetor de investimentos inibe 
uma expansão econômica salutar do país. As expansões advindas 
do consumo e do mercado externo são relevantes, mas insuficientes 
para se ter uma economia mais produtiva e integrada, com um 
padrão de crescimento sustentado. 

São flagrantes as deficiências de infraestrutura que campeiam 
por vários setores da economia nacional. Os gargalos se apresentam 
no complexo e diversificado grupo de atividades associadas à logística, 
ao setor de energia (geração, distribuição e comercialização), na 
organização das cidades e no pesado bloco de investimentos sociais 
para atender às populações, tanto das metrópoles, quanto das 
regiões mais carentes espalhadas por todo o Brasil.  

Com o passar dos tempos e com sucessivas taxas de investimento 
aquém do necessário por longos períodos, houve, inexoravelmente, 
uma deterioração da base de infraestrutura econômica, social e 
urbana do país.  Simultaneamente, com avanços na distribuição de 
renda e com o crescimento populacional, elevam-se as necessidades 
por obras e prestação de serviços públicos.

O diagnóstico das restrições existentes para a expansão da 
taxa de investimentos parte do momento em que, nos anos 1990, 
o país se reorganiza, vencendo um longo período de instabilidade 
monetária. 



● Guilherme N. de Lacerda 

28 

Há uma bem-sucedida intervenção das autoridades econômicas 
para atingir uma estabilização monetária na primeira metade dos 
anos 90. Em seguida, o Brasil, já no 1º Governo FHC, encaminha uma 
reorganização do aparelho estatal, com um deliberado processo de 
alienação de ativos e transferência da gestão para o setor privado. 
Ao mesmo tempo, o executivo federal propõe e o legislativo aprova 
uma legislação-base para estruturar e licitar as concessões públicas 
em áreas e atividades econômicas de responsabilidade direta do 
setor público1.

As desestatizações se concentraram especialmente nos setores 
de telefonia, de transportes ferroviários e das empresas siderúrgicas 
e de mineração. O cronograma de execuções foi cumprido à risca, 
tendo sua rapidez sido alvo de questionamentos em virtude da 
restrita discussão com a sociedade. Ao mesmo tempo, o governo 
encaminha proposições para instituição das agências reguladoras 
para atuar na fiscalização e controle dos setores privatizados.2 Em 
alguns casos, como por exemplo, na privatização das ferrovias, 
a agência reguladora só foi instalada depois do processo de 
privatização ter ocorrido3.

Logo no início do 2º mandato do governo FHC há uma 
maxidesvalorização cambial, fruto da incapacidade de sustentar 
as políticas cambial e monetária que vinham sendo adotadas. O 
governo toma medidas para restabelecer um quadro de expectativas 
favoráveis, com a instalação do regime de metas inflacionárias em 

1 A referência neste estudo a concessões contempla as definições emanadas dos 
estatutos legais, ou seja, autorizações, outorgas, permissões, arrendamentos e as 
concessões propriamente ditas. A Lei 8.987/95 dispõe sobre os regimes de concessões 
e permissões previstos no Art. 175 da Constituição Federal. A Lei 9.074 de 07 de 
julho de 1995 define normas para outorgas dos serviços públicos. A Lei 9.491/97 de 
09 de setembro de 1997 estabelece procedimentos relativos ao Programa Nacional de 
Desestatização.
2 A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL foi instituída pela Lei 9.427, de 26 
de setembro de 1996 e foi efetivamente instalada no final de 1997. A Agência Nacional 
de Telecomunicações – ANATEL foi instituída pela Lei 9.472 de 16 de julho de 1997 
e foi também instalada nos últimos meses de 1997. Já a Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis foi criada em 1997 pela Lei 9.478/97.
3 A Agência Nacional de Transportes terrestres – ANTT, autarquia que passa a regular 
as atividades relacionadas aos transportes ferroviário e rodoviário foi instituída 
pela Lei 10.233, de 05 de junho de 2001. Esta mesma lei também institui a Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ que passa a regular as atividades 
concernentes ao transporte aquaviário do país. Já em 2005 é instituída pela Lei 11.182 
(de 27 de setembro de 2005) a Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC, com o fim 
de normatizar e supervisionar as atividades da aviação civil do País.


