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1. Considerações Iniciais 

 

Há décadas a Administração Pública brasileira vem acumulando insucessos 

no que tange as obras de infraestrutura. Fato este, de se lamentar, já que são de 

extrema importância para o crescimento e desenvolvimento do país. Mesmo nos 

períodos de maior investimento em rodovias, por exemplo, o Brasil investiu apenas 

0,5% do PIB em infraestrutura rodoviária. Segundo dados da Confederação Nacional 

do Transporte – CNT, entre 2001 e 2016, o pior percentual de investimentos em 

rodovias brasileiras foi em 2003, de 0,05% do PIB. O melhor resultado, mas ainda 

insignificante, se deu em 2010, com 0,26%. Em 2016 – ano de grandes 

conturbações na política brasileira, com a saída da ex-Presidente Dilma Rousseff e a 

entrada do Presidente Michel Temer – este número alcançou a quantia pífia de 

0,14% do PIB brasileiro (CNT, 2016). 

O baixo investimento se repete na infraestrutura ferroviária, portuária, de 

saneamento básico, de energia, entre outros. São diversas as dificuldades, a falta de 

transparência1 e os gargalos que frequentemente desestimulam o investidor, seja ele 

nacional ou estrangeiro, a encetar suas atividades no Brasil. Como exemplo, citam-

se as obras do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC –, criado em 2007, 

com investimentos predominantes advindos do agente público. Das 10 obras 

anunciadas pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apenas duas, na área 

petrolífera, foram entregues. A proposta de reformular o setor ferroviário não teve, 

sequer, o projeto entregue. Perante este cenário, o governo lançou o PAC 2, para 

ser desenvolvida a partir de 2011. A forçosa tensão advinda da necessidade de 

finalizar as obras para a realização da Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, 

                                                           
1
 Dados mostram que, em 2017, o volume de exportações ficou 11,1 milhões de toneladas aquém 

dos dados apresentados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC. Por outro 

lado, o volume de importações apresentados pelo estudo superou em 12,5 milhões de toneladas em 

comparação ao que foi divulgado pelo Ministério. Disponível em: 

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/42715-levantamento-aponta-divergencia-

de-milhoes-de-toneladas-entre-dados-da-antaq-e-da-

secex?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3BDrQ

VZqCcSluJYnTTwkczog%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_profile_view_base_rece

nt_activity_details_all-object. Acesso em 19 de Fevereiro de 2018. 
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em 2016, além do „custo político‟ de perder as eleições, fez com que o Governo 

convidasse o agente privado para envolver-se e cooperar com os projetos de 

infraestrutura, na forma de concessão. 

Observa-se, contudo, que o PAC não deu frutos como deveria, ainda que 

tenham sido leiloados alguns aeroportos e rodovias, devido à deterioração do 

cenário macroeconômico, e os financiamentos baratos através do Banco Nacional 

do Desenvolvimento – BNDES e o Fundo de Investimentos do FGTS, com um visível 

custo fiscal.  

O insucesso das diversas tentativas governamentais reforça a ideia de que 

para ocorrer o incremento dos investimentos em obras de infraestrutura, é 

necessário que se encontre formas de atrair capital do agente privado de uma 

maneira muito mais expressiva e, minimizando a escora dos recursos provenientes 

apenas do setor público. 

Neste sentido, coloca-se o seguinte desafio: Por opções políticas, a 

Administração Pública tem estimulado os agentes privados a participarem das 

licitações, aportando suas competências tecnológicas, recursos, capacidade 

gerencial e criatividades; na expectativa de que os serviços contratados sejam mais 

ágeis e eficientes? Deve-se frisar que o Estado é quem opta por realizar estes 

empreendimentos; por conseguinte, cabe à Administração Pública conceber, 

elaborar e empreender todos os processos para que a contratação se consuma. 

Cabe ao Governo, igualmente, no transcorrer da execução do projeto, exercer 

diversas ações regulatórias e jurídicas com base em cláusulas contratuais ou por 

força da lei. Tal expectativa recai sobre as concessões comuns, assim como nas 

Parcerias Público-Privadas – PPPs, sejam elas patrocinadas ou administrativas. 

Tomando tal observação como ponto de partida, o presente artigo explorará 

os riscos para o fiasco brasileiro no investimento em infraestrutura e identificará 

ações consistentes para a melhoria dos investimentos dos serviços básicos de 

infraestrutura. 

As pesquisas empíricas sobre a eficácia e eficiência do Estado brasileiro 

permitem progredir no conhecimento sobre a realidade e superar as interpretações 

baseadas em um conhecimento limitado, gerado pelo baixo nível de estudos 

empíricos na área. 
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Esta pesquisa apresentou um discurso expositivo-argumentativo, ou seja, ao 

mesmo tempo em que trabalhou com a exposição do assunto, ocupou-se, também, 

das interpretações do pesquisador. Visando à coleta de dados, foram consultados 

livros e sítios da Internet que discorreram sobre os assuntos relacionados ao tema 

deste trabalho, tendo este, o objetivo primordial de aprimorar as ideias e estimular a 

compreensão. Os dados foram operacionalizados desde a leitura inicial de suas 

fontes, por meio da preparação de fichas com tópicos centrais sobre o tema em 

cada fonte examinada. 

 

2. Diagnose 

 

2.1 Riscos e potenciais mitigadores 

 

A palavra risco tem origem no termo italiano riscare. Antigamente, seu 

significado era „navegar entre rochedos perigosos‟. Porém, nos dias atuais, o risco é 

visto como evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito – 

positivo ou negativo – não planejado nos objetivos de um projeto ou de uma 

atividade. 

A definição de infraestrutura está diretamente ligada à integração, 

crescimento e suprimento para o desenvolvimento da economia. Investir em 

infraestrutura é extremamente arriscado. O risco regulatório que advém deste tipo de 

investimento surge, em grande medida, graças aos investimentos que são feitos 

upfront – antecipadamente – e com as receitas ocorrendo e um prazo de cerca de 

30 anos; uma trajetória que encontra muitas mudanças de governo e, porventura, 

falta de vontade política, cuja situação não esteja prevista no momento da assinatura 

do contrato. Para Carrasco e Mello (2017: 46) “risco regulatório é a variação no fluxo 

de caixa do negócio induzida por decisões arbitrárias”, afetando a rentabilidade dos 

investidores. Os autores dão como exemplo o fornecimento de energia elétrica: 

 

O concessionário recebe uma receita vinda da tarifa, que é determinada no 
leilão, e posteriormente regulamentada pelo regulador do setor (neste caso 
a ANEEL). Em tese, tal receita deveria ser muito parecida com um 
rendimento sobre um ativo de renda fixa, com prêmio adicional que 
compense o risco de oscilações da demanda. Mas, como aprendemos no 
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caso brasileiro, a distribuição de energia elétrica tornou-se um negócio com 
um risco bem maior. Ao forçar „na marra‟ a redução do preço de energia, o 
governo impôs aos distribuidores uma incerteza, levando os investidores a 
exigir um retorno mais elevado. É a isto que chamamos de risco regulatório.  

 

Tem-se observado, desde 2013, uma perda de entusiasmo nos leilões de 

energia elétrica, advinda do fato de a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 

– aumentar sua percepção do risco regulatório, tanto que avultou a remuneração 

facultada aos projetos greenfields2 de transmissão. Porém, caso a Agência fizesse 

uso de leilões melhor desenhados e projetados, os competidores, por si sós, 

descobririam qual o melhor preço. Há diversos exemplos nacionais de que os riscos 

regulatórios desencorajam os investimentos, expandindo o custo de equity3, isto é, 

ele amplifica o custo de capital das empresas reguladas. Sanyal e Bulan (2011) 

salientam que o risco regulatório diminui a alavancagem4. Corroborando com os 

autores, Carrasco e Mello (2017: 43) declaram que “o Governo produz riscos que 

são difíceis de diversificar, mas que também são perfeitamente evitáveis.” À luz 

destas comprovações, é fácil entender as causas das minorações dos 

investimentos. 

Muitas vezes, o cenário criado pela desídia do Estado na alocação de riscos, 

abre brecha para o conflito de interesses entre as partes, cuja consequência pode 

ser a do lícito não cumprimento de encargos importantes, por parte do 

concessionário, interferindo diretamente na prestação do serviço.  

É válido destacar que o agente privado não deve ser „protegido‟ das 

modificações legislativas que alterem o setor o qual está inserido, de modo a não 

haver „superprivilégios‟ aos investidores. De acordo com Franco e Pamplona (2008: 

34) “a principal regra de alocação adotada diz que para manter o princípio do value 

for money, o governo deve assumir somente aqueles riscos de aumento dos custos 

oriundos de alterações em leis que são direcionadas especificamente ou 

exclusivamente ao projeto.” Partnerships Victoria (2001: 97) afirma que o risco 

regulatório se apresenta como um caso de intricado compartilhamento. Para tanto, 

                                                           
2
 Envolvem projetos incipientes, ainda no papel. 

3
 Termo de língua inglesa utilizado para designar o capital ou o investimento a ser aportado em 

determinada sociedade empresarial para a consecução de determinado objeto. 
4
 A alavancagem é o poder de comprar um ativo sem ter dinheiro em caixa. As opções e os contratos 

futuros são exemplo de operação para obter alavancagem. 
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existe a possibilidade de negociar suas influências, caso ocorra, por meio de 

procedimentos especiais de negociação, em que se monitorarão os danos, de modo 

a alocá-los entre as partes, devendo, entretanto, analisar caso a caso. 

O risco de interferências regulatórias gera retornos menores e riscos mais 

altos para o agente privado, traduzindo, desta forma, em um maior custo de capital. 

Já o risco institucional manifesta-se no aumento das dívidas das empresas 

brasileiras nos demais países quando comparadas a empresas análogas, mas que 

se encontram em Estados com melhores índices de desenvolvimento e governança. 

Há outro risco muito presente nos contratos de PPP que é o risco ambiental. 

Ele se refere à negociação de terras indígenas, à obtenção de aquisições de terras – 

statutory approvals – e aos impactos negativos do projeto refletidos no meio 

ambiente. Neste sentido, há o risco de encontrar sítios arqueológicos ou com falhas 

geológicas que dificultam a instalação dos empreendimentos. Não são raras as 

informações de projetos rodoviários que desconheciam a presença de montanhas. 

Como ação mitigatória, para este risco, é fundamental que se tenha conhecimentos 

da legislação ambiental da localidade de instalação do projeto. Além disso, é basilar 

realizar estudos relacionados ao impacto ambiental, que auxiliam na prevenção de 

problemas ambientais futuros.  

Os riscos inerentes às descobertas de sítios arqueológicos e à negociação de 

terras indígenas devem ser avocados, de preferência, pela Administração Pública, a 

qual demonstra mais aptidão e know-how para enfrentar tais situações. Por 

exemplo, nas rodovias inglesas, todos os riscos de sítios arqueológicos são 

declaradamente assumidos pelo Estado (JONES, 2004). De igual forma, é coerente 

que os riscos advindos de falhas na burocracia para autorizar ou emitir as licenças 

ambientais também sejam assumidos pelo Governo. Por outro lado, o Partnerships 

Victoria (2001: 179) adverte que os riscos que se relacionam aos atrasos 

decorrentes dos aspectos geológicos, causando custos adicionais ou retardos nas 

obras, devem ser legitimados pelo agente privado, dado que o mesmo deve contar 

com procedimentos adequados de análise das condições do solo – due diligence e 

expert testing. Obviamente que cada caso deve ser analisado separadamente, 

conforme admoesta Pastore (2017: 25). 
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Em alguns casos há uma clara situação na qual o governo deva assumir o 
risco mesmo antes de iniciado o projeto. Um exemplo é o que ocorreu no 
programa rodoviário da Colômbia, com muitos túneis no trajeto da estrada 
que tornavam impossível ao setor privado gerenciar o risco, que foi 
transferido para o Governo. O risco geológico associado a projetos de 
túneis é segurável e, portanto, gerenciável pelo setor privado. O problema 
reside na quantidade de informação geológica disponível antes da licitação 
da concessão que é necessária para tornar este preço razoável. Dado um 
estudo geotécnico bem feito, é preferível deixar o setor privado gerenciar o 
risco geológico porque ele terá tanto maior acesso a conhecimento de 
soluções na construção e nos processos de escavação, quanto um maior 
incentivo para utilizá-las ao lado da capacidade de negociação com as 
seguradoras para minimizar o custo dos seguros. No caso presente a 
ausência de informações tornava impossível que este risco fosse coberto 
por um seguro. Algo semelhante ocorreu no Estado de São Paulo, quando o 
governo assumiu os riscos do trecho da serra na duplicação da Rodovia dos 
Tamoios. A decisão, neste último caso, constitui em realizar um contrato 
misto – de fato uma PPP – no qual a concessão para o setor privado 
contempla a administração da estrada como um todo, mas a construção 
realizada pelo setor privado se restringiu aos trechos do planalto e da 
baixada, com o governo assumindo com seus recursos a construção do 
trecho da serra. Neste caso há um ganho evidente para ambas as partes: o 
setor privado deixou de correr um risco para a absorção do qual estava 
menos capacitado; e o governo deixou de autorizar um pedágio que seria 
excessivamente elevado para dar conta de tal risco, caso ele fosse alocado 
ao concessionário. 

 

O processo de licenciamento ambiental é feito em várias esferas de governo e 

considera a atuação de diversos órgãos. Um exemplo clássico é a construção da 

Usina Hidrelétrica Teles Pires, entre as cidades de Paranaíta – MT – e 

Jacareacanga – PA, que conta com a aquiescência do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Fundação Cultural dos 

Palmares – FCP, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN – e o Ministério da Saúde. A falha encontrada 

neste processo é que não há uma hierarquia de interesses e, nem sequer uma 

demarcação clara do escopo de operação de cada instituição. O certo seria que 

houvesse a convergência do licenciamento ambiental no poderio de uma única 

entidade pública. 

Acaso o licenciamento ambiental se evidencie com condições mais bem 

estruturadas e de forma mais célere, é exequível ser mais rigoroso nas cláusulas do 

contrato sem que os agentes privados exijam um maior retorno financeiro. Na 

hipótese de o licenciamento ambiental não sair no prazo esperado, é fundamental 

que se reajuste o retorno do concessionário para ressarci-lo do risco.  
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O risco de construção e operação, no qual o custo pode ultrapassar o que 

havia sido planejado – cost overrun –, recai a responsabilidade inteiramente sobre o 

agente privado. Tais riscos demonstram ligação à ineficiência da mão-de-obra e ao 

aumento dos preços dos insumos.  

É forçoso notar que os riscos devem ser destinados aos entes mais aptos a 

administrá-los, de modo que, no que lhe diz respeito, tem domínio e ingerência 

sobre os fatores de risco. Para que este requisito seja respeitado, é fundamental a 

presença dos seguintes enfoques contratuais: a) a contratação deve ser direcionada 

pela clareza e precisão dos serviços a serem outorgados; não dos preceitos do 

ativo; b) o pagamento da contraprestação ao agente privado não ocorre na fase de 

construção da obra, mas, tão somente, no momento da prestação do serviço.  

O risco a ser transferido pelo agente público depende de como este confere o 

poder de decisão ao contratado, pois quanto menor o poder de decisão cedido ao 

ente privado, menor o risco assumido por ele e vice-versa (IRWIN, 2006: 14). A 

resolução decorre dos riscos contratuais. 

A presença de riscos nos contratos que são firmados por longos anos faz com 

que seja praticamente obrigatória a renegociação dos pactos ao longo de sua 

vigência, pois é impossível presumir todas as circunstâncias que poderão ocorrer no 

transcorrer dos anos. Pode-se citar como exemplo de contratos incompletos o 

volumoso projeto „Big Dig‟, de túneis urbanos, localizado em Boston. Barbieri e 

Giavazzi (2014) declaram que “durante os 25 anos empregados para concluí-lo 

foram introduzidas 12.000 variações no projeto, elevando seus custos em 90%” - de 

US$ 8 bilhões de dólares previstos para US$ 14,6 bilhões de dólares. 

Bajari, Houghton e Tadelis (2006) são categóricos ao afirmar que  

 

Os contratos são, em geral, incompletos porque os planos iniciais e as 
especificações são modificados e refinados depois que o contrato é firmado 
com o vencedor da menor oferta. Isto resulta em um custo final para o 
comprador, que difere do menor valor apurado no leilão, e pode incorrer 
adaptações e custos de renegociação significativos. 

 

Observa-se deste debate que o Estado deveria se empenhar para incitar a 

participação das empresas ao invés de estipular a taxa de retorno. Somente assim, 

será possível assegurar a competição efetiva nos leilões. Uma solução simples para 
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expandir a participação e ampliar a receita para o Estado seria a estipulação de 

lances mínimos – tarifas máximas ou outorgas mínimas. 

Outro risco relacionado à participação de poucos interessados nas licitações 

de concessões é o que se refere à cartelização. Há duas maneiras de impulsionar a 

punição aos participantes do cartel. Em primeiro lugar, poder-se-á aumentar as 

multas, que são consideradas pequenas. Em segundo, remodelar a insegurança 

jurídica posterior às decisões do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 

CADE. 

Para incentivar a competição, o CADE tem cumprido sua missão de 

„advogado da concorrência‟. Fundamentalmente, o referido Conselho analisa a 

composição dos consórcios a fim de separar aqueles que visam eliminar a 

competição, daqueles outros que se justificam do ponto de vista técnico, pelas 

complementariedades dos papéis de cada um dos integrantes. Desta forma, o CADE 

pretende evitar que empresas do mesmo ramo de atividade se consorciem sem 

necessidade real, entendendo que o consórcio, em alguns casos, vem sendo 

utilizado para mascarar possível conluio. Como exemplo, pode-se citar a formação 

de cartéis na exploração do pré-sal pela Petrobrás. 

A minoração dos riscos aos quais a concessionário está exposta será 

revertida diretamente aos usuários-clientes e ao Tesouro, através do aumento da 

disposição de explorar o bem. Em vista disso é de interesse da Administração 

Pública que se minimize o riscos aos quais os operadores estão submetidos. 

O grande objetivo para submeter o operador ao risco é para que ele se 

esforce e apresente melhores resultados. Carrasco e Mello (2017: 70) admoestam 

que “se os riscos não forem úteis para induzir esforços, eles só trarão custos. 

Segue-se, portanto, que os riscos não gerenciáveis nunca devem ser alocados ao 

operador do ativo.” 

 Subverter a ordem da alocação dos riscos, repassando aqueles que devem 

ser controlados pelo agente público ao ente privado, causa um evento gravoso e 

grande desconforto durante o longo período de parceria. Além de impactar 

negativamente o equilíbrio econômico-financeiro, colocando em riscos os contratos 

assinados, há repercussão desfavorável sobre os serviços prestados aos usuários. 
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2.2  Panorama atual e possíveis soluções para o incremento dos 

projetos de infraestrutura no Brasil 

 

Hodiernamente a dinâmica das novas leis referentes às licitações públicas 

ainda se dão de forma bastante fragmentada e confusa. Observa-se que há 

excessos de legislação sobre isso; os órgãos contratantes fantasiam as cláusulas e 

inserem de forma deturpada nos contratos – inventando deveres, direitos e 

proibições específicas; os Tribunais de Contas da União, Estados e Municípios 

realizam estudos, muitas vezes, marcados pela superficialidade. Percebe-se, 

portanto, a ausência de discussões aprofundadas e progressistas, alicerçadas em 

conteúdos autônomos, sobre padrões que sejam capazes de estender a 

concorrência sem, contudo, contaminar o alto nível de eficiência do serviço prestado. 

Para concretizar os projetos de parcerias de forma consistente é fundamental 

que haja planos e políticas setoriais de longo prazo. Tais programas requerem 

planejamento amplo, o que prevê monitoramento e controle constante e profundo, 

além de uma política setorial que se mantenha duradoura ao longo dos anos. Para o 

Brasil, onde se vive a cultura do improviso, estes são grandes desafios! 

Em contrapartida, é fácil perceber que o grave problema das parcerias não se 

refere primordialmente às ineficiências específicas das agências reguladoras, mas, 

sobretudo, aos excessos da Administração Pública. Há superabundâncias de 

autoritarismo, formalismos contraproducentes e demasias de exigências nas 

licitações. Para Sundfeld (2017: 85) 

 

Há excesso de providências a cargo do estado durante a execução dos 
contratos de parceria, e ele não consegue adotá-las no tempo e no modo 
previsto. Há excesso de autoridade pública, por um lado, e escassez de 
contratualidade, por outro: excesso de poderes para o concedente intervir 
na execução das parcerias, e atrapalhar sua execução; excesso de 
oportunidades e poderes de ingerência para órgãos estatais de controle, 
que desequilibram a execução das parcerias; incentivos demais para a 
administração descumprir suas obrigações contratuais e poderes demais, 
contra e à margem das cláusulas do contrato, propiciando relações quase 
informais com os parceiros privados. Há excesso de mudanças nos 
contratos durante a fase da execução, causadas pelo estado ou aceitas por 
ele. 
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Schirato (2015) vai ao encontro desta fala ao afirmar que a dificuldade 

preponderante para avultar os contratos de parceria refere-se a “um direito público 

de que excessos de Estado brotam sem parar.” 

Regularmente, os erros cometidos pela Administração Pública ao elaborar os 

contratos de PPP se referem a uma série de arranjos ruins. Os mais comuns podem 

ser considerados a seguir: a) „gambiarras‟ dos processos decisórios estatais, não 

sabendo escolher os empreendimentos com maior prioridade de concessão; b) 

dificuldade de contratar consultorias especializadas na assessoria da estruturação 

dos projetos; c) grande parte dos empréstimos advindos do BNDES aos projetos de 

PPPs é endereçada aos grandes grupos, mesmo que apresentem menores 

dificuldades de angariar os recursos monetários; d) reprodução ou adaptação 

inapropriada de editais anteriores, prejudicando a estruturação de contratos de 

concessão; e) indiferença aos questionamentos e solicitações advindos das 

instituições privadas; f) total desconhecimento dos preceitos básicos de alocação 

dos riscos; demonstrando, inclusive, despreparo ao insinuar que a proteção do 

usuário se dá na transferência indiscriminada dos riscos ao parceiro privado.  

As licitações e os contratos formatados com cláusulas imprecisas e erros 

gritantes servem tão somente a interesses de grupos que não têm a intenção de agir 

de modo honesto, competitivo, aberto e transparente.  

Por outro lado, as perspectivas essenciais para atrair o agente privado se 

apresentam nos seguintes pontos: a) maior diligência, eficiência e sustentabilidade 

da burocracia pública; b) minimização do risco regulatório e a instauração dos 

retornos compossíveis com o custo de capital; c) determinação de garantias que 

escasseiem as imprecisões que recaem sobre o fluxo de caixa do projeto; d) 

ampliação da competição e a inibição dos cartéis; e) utilização e direcionamento 

mais criterioso e seletivo dos subsídios.  

As concessões das rodovias e aeroportos demonstraram que houve uma 

excessiva parcela de aporte público, sendo que poderia receber maior subsídio do 

ente privado. Por exemplo, um aeroporto que já se encontra em funcionamento – 

brownfield – apresenta um fluxo de receitas mais rápido e menor complexidade para 

a operação.  De acordo com Lazzarini; Lima e Makhoul (2017: 256) “a atual 

alocação de subsídios, excessiva e pouco criteriosa, pressiona as contas públicas 



MORAES, Salus. As PPPs e os projetos de infraestrutura no Brasil: Diagnose, tendências e 

possíveis soluções, Brasília: 2018. 

salus@ppps.com.br 

 

sem que haja benefício claro.” Para os autores, é indispensável que os programas 

de subsídios determinem “metas claras de impacto a serem avaliadas 

independentemente por terceiras partes. Não se comprovando o impacto pretendido, 

os subsídios incorporados nos empréstimos deveriam ser reduzidos ou até mesmo 

eliminados.” Uma possível solução é que os subsídios sejam reservados aos 

projetos e programas que implicam maior tempo de maturação e complexidade; aos 

entes privados que demonstrem maior dificuldade de captação de recursos e, por 

fim, atividades que apresentem impacto socioambiental notável.  

Uma premissa necessária para a retomada do capital privado nos projetos de 

infraestrutura refere-se ao incremento da rentabilidade projetada pelo agente privado 

associada à diminuição dos riscos referentes a modificações futuras nos preços. 

Lazzarini; Lima e Makhoul (2017: 251) são categóricos ao afirmar que “as tarifas 

previstas devem ser ditadas por condições de mercado, e os governos devem 

assumir um compromisso crível de que não irão buscar renegociações que mudem 

as receitas esperadas dos projetos.” O advento de agências reguladoras 

independentes – com recursos efetivos para desempenhar a atividade que lhes cabe 

– e com um quadro de servidores comprometidos e qualificados auxiliará nesta 

perspectiva. 

Outro aspecto fundamental para que haja interesse dos investidores privados 

relaciona-se a instauração de unidades públicas especializadas em atividades de 

concessões comuns e PPPs. Tais repartições são aceleradoras dos projetos em 

todos os ciclos, desde a determinação das principais normas, percorrendo as etapas 

de estudos prévios e licitação e, por fim, celebrando o contrato com o ente privado. 

Caso a localidade não apresente recursos financeiros e capacidade técnica para 

constituir unidades especializadas, uma solução exequível é a de fomentar acordos 

de cooperação com outros centros que já tenham esta experiência. Há alguns 

Municípios e Estados que já apresenta estas unidades, como por exemplo, a São 

Paulo Negócios – vinculada ao Município de São Paulo – e a SC Participações e 

Parcerias S.A. – ligada ao Estado de Santa Catarina. 

Para cativar capitais privados é fundamental que haja um delineamento 

regulatório sólido com vistas a melhorar o nível dos projetos, oferecendo segurança 

ao investidor e garantindo o implemento das especificações gerais. Sabe-se que não 
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há mágica que, por si só, fomente a propensão e o interesse de investidores 

privados para projetos de infraestrutura brasileiros. É forçoso promover uma série de 

providências que auxiliem a aumentar a rentabilidades dos projetos de PPP e que 

favoreça um ambiente mais previsível e seguro à sua efetivação. A nova diretriz 

demanda uma abordagem que admita a participação da Administração Pública 

cooperando com o mercado privado, minimizando os riscos do capital privado e, por 

fim, encorajando e atraindo mais investimentos destinados a projetos de grandioso 

interesse da sociedade.  

Sundfeld (2017: 105) é categórico ao afirmar que 

 

É preciso preservar a atuação do controle público, mas também reorientar a 
sua ação, superando tendências apenas burocratizantes e interventivas, 
autoritárias e arbitrárias, que se tornam frequentes, e permitindo que 
controladores colaborem efetiva e tempestivamente para a melhoria da 
gestão pública, em vez de atuarem, sobretudo, para barrá-la. 

 

A qualidade de relacionamento entre a concessionária e o Governo vai 

depender, na maioria das vezes, dos acordos e das práticas para solucionar as 

possíveis divergências que possam ocorrer. Neste caso, a arbitragem parece ser a 

opção mais viável, não só pelo Poder Judiciário, mas também, pelos órgãos de 

fiscalização, como os Tribunais de Conta, já que os projetos não devem se sujeitar a 

prolixas paralisações e longos processos, como os que se dão por força da lei. A 

possibilidade da via arbitral deve estar prenunciada de forma expressa no edital de 

licitação do contrato.  

Elaborar os contratos de PPP é uma tarefa onerosa e que apresenta diversos 

aspectos estruturais que requer tempo e apoio de vários stakeholders5 dispostos a 

assumir os riscos organizacionais. Bonomi e Malvessi (2008:10) asseveram que, “na 

verdade, a resposta a ser obtida pela análise do empreendimento é se ele cria valor 

para remunerar todos os envolvidos no negócio: acionistas, patrocinadores, 

financiadores, bancos, fornecedores.” Os autores acrescentam que “é necessário 

projetar as demonstrações financeiras, o fluxo de caixa e o resultado econômico, 

                                                           
5
 São considerados stakeholders: usuários, empregados, mercado, imprensa, órgãos de controle, 

grupos de interesse específico, agentes políticos, financiadores.   
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para, assim, termos a visão completa dos resultados do projeto.” Se o projeto é de 

baixa criação de valor ou de elevado risco, não é viável encaixá-lo como PPP. 

 

3. Considerações Finais 

 

No momento atual, tão propício ao investimento em infraestrutura por parte do 

agente privado, cabe à Administração Pública se empenhar para sofisticar as 

instituições públicas brasileiras. No momento oportuno, cabe ao Estado moderar as 

intervenções setoriais repentinas, neutralizando, de alguma forma, graves elementos 

que levam a distorções da ação decisória e que afetam diretamente a segurança 

jurídica. 

Ao minimizar os riscos não gerenciáveis é fundamental que o Governo 

estimule a competição, abrindo o mercado às empresas estrangeiras, reprimindo a 

cartelização, além de atenuar o risco regulatório. Para tanto, deve-se haver o ensejo 

para que a Administração Pública arque ou partilhe os riscos provenientes de 

remodelações nas leis setoriais ou gerais, que demandem expressivo desembolso 

de capital, seja nas parcerias de operação ou construção dos projetos.  

Este trabalho procurou demonstrar a diagnose para o mau desempenho do 

investimento em infraestrutura brasileiro, como os riscos exorbitantes por parte da 

Administração Pública; o rigor e dirigismo; e, por fim, a carência de mecanismos que 

impulsionem a competição para as concessões e parcerias. 

Gerenciar as expectações dos parceiros é tão necessário na política 

monetária quanto na política setorial. A atenuação dos riscos amplia o valor de se 

operar o ativo e, por consequência, incentiva a competição. 

O contexto criado pela distribuição infeliz dos riscos acaba debilitando os 

contratos de PPP e concessões comuns. Destarte, gera ambiente para o litígio, 

influenciando negativamente na prestação de serviços. 

Em síntese, é fundamental que os agentes públicos e privados sentem em 

uma mesa e ataquem a raiz do problema, discutindo e propondo soluções que, 

realmente, viabilizem as PPPs no país. Para tanto, o Governo deve procurar avançar 

nos acordos de concessão relativos às obras de infraestrutura, gerando uma 

percepção mais inovadora nos contratos de longo prazo, focado na qualidade do 
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serviço prestado. Afinal de contas, o crucial para o usuário dos serviços, é ter 

estradas seguras (sem buracos na pista, com menos traçado sinuoso, e com 

sinalização satisfatória); hospitais e escolas bem equipados, funcionais e limpos, 

entre outros. Infelizmente, até hoje, há condições necessárias, mas nunca 

suficientes para remover os gargalos de infraestrutura. Como consequência, a 

percepção do risco é elevada, poucos investidores se apresentam e os projetos e 

programas se precificados de forma mais onerosa do que realmente precisam ser.  

Lamentavelmente o Brasil ainda está engatinhando e vivendo um ciclo de „voo 

de galinha‟, ainda que a Administração Pública saiba a importância das PPPs para o 

crescimento e desenvolvimento do Brasil.  
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