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1. Considerações Iniciais 

 

Enquanto a ação do homem, no período Medieval foi fixada pela sua 

adaptação à natureza e preservação da tradição, na Idade Moderna, o mesmo 

indivíduo se apresentava como o autor da sua própria história, deparando-se com os 

instrumentos e recursos capazes de modificar seus campos de atuação de acordo 

com sua própria vontade. 

Com o término da 2ª Guerra Mundial em 1945, já não se cria que os 

indivíduos eram iguais1 por natureza e perante a lei, conforme preconizava a 

Revolução Francesa, mas, que o Estado2 era encarregado de proporcionar aos 

cidadãos, igualdade de condições. Desta forma, intervinha diretamente nas 

atividades socioeconômicas com o objetivo de atingir o bem público. Destarte, o 

Estado passou de modo quase exclusivista, a responsabilizar-se e acumular funções 

na prestação do serviço público. Foram concebidas, então, um sem fim de empresas 

públicas, fundações, empresas estatais e sociedades diversas para gerir as 

atividades contraídas pelo Estado, tanto quanto fomentador e mediador das 

atividades privadas, quanto prestador de serviços públicos. 

Com o advento da ação monopolizadora na prestação dos serviços públicos, 

houve o aumento excessivo da intervenção estatal, gerando o aumento da 

burocracia, do superendividamento, da formação de monopólios estatais e, da 

ineficiência na prestação de serviços públicos. Tal fenômeno se deu em uma escala 

mundial, resultando em uma dinâmica de descentralização de atividades estatais em 

diversos Estados-nação. 

A crise do paradigma socioeconômico do pós-guerra acabou sendo fator 

determinante para o desenvolvimento das ideias liberais, cuja reverberação no 

direito e na política econômica foi a criação de um Estado contundente na regulação 

das atividades privadas, porém minguado na sua prestação direta de serviços 

públicos. Estes princípios fazem com que se espalhem as ideias de privatizações e 

outras ligações entre o ente privado e o Estado, com especial destaque para as 

                                                           
1
 O lema liberté, égalité, fraternité – liberdade, igualdade e fraternidade – estavam escritos na 

Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão. O termo „igualdade‟ é definido no artigo 3º desta 
Carta. 
2
 O vocábulo „Estado‟, „público‟ e, as expressões „setor público‟ e „administração pública‟, neste 

trabalho acadêmico, serão aplicados de forma intercambiável, referindo-se às instituições que agem 
sua autoridade legítima sobre a sociedade. 
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Parcerias Público-Privadas – PPPs. Antes das PPPs, não havia mecanismo jurídico 

que assentisse a celebração de contratos de longo prazo entre os agentes públicos 

e privados e que, ao mesmo tempo, autorizasse os pagamentos por parte do 

Governo.  

Em tempos de arrocho orçamental, as PPPs ocupam-se de contratos 

delineados para harmonizar a viabilidade de uso de meios privados de 

financiamento a favor do Estado, sem que este se endivide. 

O presente trabalho se justifica por contribuir, com o detalhamento necessário 

para o bom entendimento do tema, o histórico da criação das PPPs, que foi aceita 

na lei brasileira por inspiração do direito comunitário inglês. 

Alicerçada nestas ideias iniciais, este artigo versa, de forma clara e didática, 

os primórdios e os conceitos das PPPs, explorando os aspectos pertinentes às 

condições socioeconômicas de desenvolvimento dos países à época do início das 

PPPs. Foram analisados de forma mais contundente, as PFIs Inglaterra e as PPPs 

no Brasil. De igual forma, são apresentados os debates atuais sobre o movimento de 

PPP e os novos rumos destas parcerias.  

 

2. Aspectos históricos das PPPs no Exterior 

 

De acordo com a perspectiva histórica é difícil determinar o momento exato 

da primeira PPP. Porém, é pertinente afirmar que os projetos que envolvem as 

parcerias entre os setores público e privado não são novidades. Relatos remontam 

que havia as parcerias desde os tempos da Roma Antiga, onde sucediam o 

planejamento, desenvolvimento, manutenção e exploração de suas rodovias e 

portos junto ao setor privado (ZYMLER; ALMEIDA, 2005). No final da Idade Média, o 

banqueiro e mercador renascentista Jacob Fugger – nascido em Augsburg, 

Alemanha – emprestava parte de sua riqueza aos governantes; desta forma, era 

possível financiar o exército e participar da exploração do Novo Mundo3 

(ANASTASIA, 2005). 

No transcorrer dos séculos XVIII e XIX, as parcerias foram aprimoradas para 

atender a consolidação do liberalismo econômico, cuja teoria defende a intervenção 

                                                           
3
 Em 1503, foi o primeiro não-português a investir no Brasil. 
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mínima do Estado, cabendo a ele, a função de regulamentar as atividades 

(ZYMLER; ALMEIDA, 2005). 

No decurso do século XIX a estabilidade da ordem econômica propiciava 

aplicação de recursos financeiros do setor privado em atividades que abrangiam 

grandes investimentos, diante da insuficiência dos recursos públicos de que 

dispunha o Estado. À vista disso, o Estado salvaguardava suas atividades típicas, 

enquanto oportunizava a criação ou expansão das obras de infraestrutura, ou seja, 

valia-se das concessões. Porém, a fragilidade advinda do pós-Primeira Guerra 

Mundial, obrigou a Administração Pública a responsabilizar-se pelos rombos dos 

concessionários, enfraquecendo a relação existente. Em decorrência disso, os 

cumprimentos das atividades de natureza comercial e industrial passaram a ser 

executados por organizações públicas orientadas pelo direito privado – as empresas 

estatais. 

Conforme os autores FALCÃO et all (2011:36) 

 
O processo foi-se estendendo até que o aparato estatal restou hipertrofiado 
pela assunção de inúmeras funções que poderiam ser facilmente 
estendidas à iniciativa particular. A gradual erosão do Estado social deixou 
como marca na Administração Pública um enorme aparelho burocrático a 
ser desestatizado, uma vez que o Estado subsidiário deve valorizar a 
iniciativa própria do particular, que deve ser cogitado como prestador direto 
do serviço antes do poder público.  

 

Antes de 1990 os Governos não estavam dispostos a permitir capital privado 

no financiamento de projetos do setor público. Por exemplo, a construção de 

estradas deveria ser realizada pela Administração Pública e, quando o 

empreendedor privado estivesse envolvido, seria necessária a cobertura da despesa 

pelo Estado. 

Já no início dos anos 1990 houve uma redução drástica por parte dos países 

latino-americanos, com relação aos investimentos públicos de obras de 

infraestrutura. Isto se deu devido às crises econômicas e à austeridade fiscal que 

permeava a região (CALDERÓN; EASTERLY; SERVÉN, 2003). A opção encontrada 

foi conceber ou resgatar instrumentos para o assentimento e assunção de 

responsabilidades públicas pela iniciativa privada, em mudança ao modelo 

antecessor, de gestão estatal (SUNDFELD, 2011). Conforme os dados 

apresentados pelo Banco Mundial (2003), os Estados latino-americanos recorreram 

à participação privada como parcela de reformas setoriais mais intensas e 



MORAES, Salus. Aspectos históricos do Surgimento das PPPs no Exterior e no Brasil. 

Brasília: 2018. 

 

salus@ppps.com.br 

 

profundas, com o intuito de aperfeiçoar a competição, a geração de receitas e o 

desempenho dos setores de infraestrutura. Desta forma, acredita-se que haja 

melhorias na qualidade e cobertura dos serviços. 

Observa-se, então, um novo panorama de „zona híbrida‟ onde o Estado e a 

sociedade trabalham juntos, representados na Figura 1, a seguir: 

 

FIGURA 1 – MODELO DE REPARTIÇÃO DA ESFERA DE AÇÃO DO ESTADO E DA SOCIEDADE 
 

Estado Sociedade 

I – Modelo Liberal 
 

Estado Sociedade 

II – Modelo Totalitário 
 

Estado Zona Híbrida Sociedade 

III – Estado Social 
 
Fonte: Moreira (1997:24) 

 

Esta representação didática de Vital Moreira demonstra o isolamento histórico 

das atividades privadas e públicas, tanto no modelo liberal quanto no modelo 

totalitário. Contudo, esta fronteira criada entrou em decadência no modelo social, 

quando os „serviços públicos‟4 foram submetidos ao regulamento do Estado, porém 

com influência da sociedade. 

 

2.1  As PFIs na Inglaterra 

 

No término de 1970, a Inglaterra, governada pelo Partido Trabalhista, passava 

por um grande período de fragilidade econômica, assinalado pela elevada oneração 

pública e pelo grande índice de inflação. Este ambiente de descontentamento 

popular propiciou o cerne político necessário para o triunfo do Partido Conservador 

nas eleições gerais de 1979 e a consequente ascensão de Margaret Thatcher ao 

                                                           
4
 De acordo com Meirelles (1991:297) “Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou 

por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou 
secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado." 
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cargo de Primeiro Ministro. Neste período, foi instaurado ações de combate à 

oneração pública, mormente através da venda de participações acionárias nas 

empresas. Observa-se, portanto, que ao longo da década de 1980, o governo 

Thatcher estimulou um enxugamento do Estado inglês com a privatização de 

múltiplas empresas. 

Na primeira etapa foram alienadas as ações da Cable & Wireless, da Britoil, 

do Jaguar, da British Gas, da British Telecom e da British Aerospace. Entre 1987 e 

1991, o governo de Thatcher, enfrentando o grande endividamento público, se viu 

obrigado a fixar medidas de responsabilidade fiscal que restringiam a capacidade de 

investimento público. Para tanto, foram privatizadas as seguintes empresas: British 

Petroleum, British Airways, British Steel e Rolls Royce. 

Destarte, é possível observar que o governo inglês passou a se empenhar na 

busca de alternativas capazes de melhorar a prestação de serviços, ainda que 

houvesse a limitação dos recursos disponíveis. Ainda hoje, tal interesse tem 

„reinventado‟ o relacionamento existente entre o Estado e o setor privado, na 

provisão dos serviços de infraestrutura, dificultando os limites entre o privado e o 

público (GRILO, 2008). Estes investimentos são efetivados pelo parceiro privado, de 

forma que a amortização se dá pelo lucro advindo do próprio empreendimento e/ou 

pela remuneração proveniente da Administração Pública. Tal modelo de parceria 

teve seu limiar na Inglaterra, sendo que sua forma originária deriva da Private 

Finance Initiative – PFI5, método no qual, a Administração Pública assume 

compromissos com as instituições privadas para que estas executem as obras e 

provejam a gestão de serviços públicos em seu nome (HARRIS, 2005). Estabelecido 

na Declaração de Outono de 1992, por ação do ex-Primeiro Ministro britânico John 

Major, o PFI deu origem ao sistema de Parceria Público-Privada que se tornou 

comum em todo o mundo e, particularmente no Brasil, abrangendo as leis 

equivalentes às concessões comuns, conduzido pela Lei nº 8.987/1995, e as 

concessões administrativas e patrocinadas, reguladas pela Lei nº 11.079/2004. 

Norman Lamont que à época era Chancellor of the Exchequer, análogo ao 

Ministro da Fazenda, evidenciou bem a essência da PFI, ao afirmar: (COUTINHO, 

2011:54) 

                                                           
5
 O documento oficial da House of Commons, “The Private Finance Initiative – PFI” está disponível no site: 

<http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2001/rp01-117.pdf. 
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Estou em condições de anunciar três avanços significativos. No passado, o 
Governo estava preparado para dar o sinal verde a projetos somente depois 
de compará-los com projetos similares no setor público. Isso acontecia 
independentemente de o projeto ser ou não levado a cabo no setor público. 
Decidi abandonar essa regra. No futuro, qualquer projeto financiado 
privadamente que possa ser operacionalizado de modo lucrativo terá 
autorização para ser implementado. Em segundo lugar, no passado, o 
Governo, muito frequentemente, tratou projetos apresentados a ele como 
inteiramente privados ou inteiramente públicos. No futuro, o Governo vai, 
ativamente, estimular empreendimentos conjuntos – joint ventures – com o 
setor privado quando estes envolverem uma sensível transferência de risco 
para o setor privado. Em terceiro lugar, vamos permitir a utilização mais 
intensa do leasing quando este assegurar bom emprego de recursos – good 
value for money. Desde que se possa comprovar que o risco fique sempre 
com o setor privado, organizações públicas estarão autorizadas a celebrar 
esses contratos, sendo que os pagamentos pelo lease contarão como 
gasto, sem que haja cortes no orçamento. 

 

Observa-se que o grande objetivo da PFI era de fomentar a atuação do 

capital privado nos empreendimentos – obras e serviços – públicos, ou seja, 

trabalhar em parceria, envolvendo os atores privado e público. Segundo o modelo 

inglês, os riscos inerentes às concepções e construções de obras públicas, bem 

como a gestão do serviço, seriam transferidos ao capital privado; isto porque estava 

subentendido que estes atores seriam mais habilidosos e eficientes para assumi-los. 

Em contrapartida, os riscos inerentes à demanda pelo serviço deveriam manter-se 

sob os cuidados da Administração Pública. Esta foi uma das diversas políticas 

introduzidas pelo governo para aumentar o envolvimento do setor privado na 

prestação de serviços públicos. 

No início, a PFI demonstrou pouca repercussão, mas em 1993, o Chancellor 

Kenneth Clarke instituiu o Private Finance Panel – PFP – impulsionou o PFI, criando 

uma Comissão cujo objetivo era o de impulsionar a inovação e estimular novos 

segmentos da Administração Pública, onde encaixe a maior participação do agente 

privado. Havia dois princípios centrais das diretrizes: o financiamento privado só 

poderia ser introduzido onde oferecia custo-eficácia; e os projetos de financiamento 

privado para programas do setor público tiveram que ser levados em consideração 

pelo Governo em seu planejamento de despesas públicas. 

Moreira (2003:187) adverte que o “mecanismo clássico de concessão inglês 

tinha a ver somente com obras ou serviços onerosos, ou seja, pagos pelos utentes 

mediante taxas ou tarifas de utilização,” enquanto na PFI o capital do concessionário 
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é amortizado e remunerado pelo Estado – podendo, uma pequena parte ser paga 

pelos utentes – conforme a „produção‟ do serviço prestado.  

Os defensores da PFI argumentam que esta é uma forma melhorada de 

contratos públicos, já que, nas circunstâncias adequadas, produz economia de 

eficiência e maior relação qualidade / preço para serviços públicos do que projetos 

que tradicionalmente dependem unicamente das finanças e administração do setor 

público. Sob estas qualificações, a PFI oferece uma melhor relação custo-benefício 

ao transferir riscos, alcançar menores custos de construção, reduzir os custos 

operacionais e, talvez, uma manutenção mais eficiente no longo prazo, do que 

projetos comparáveis do setor público. Os defensores das parcerias alegam que, 

ainda que haja diversos projetos e programas concebidos exclusivamente pelo 

Governo, sem as PFIs, diversas escolas e hospitais não teriam sido edificados na 

Inglaterra, já que não havia recursos públicos acessíveis.  

As PFIs inauguraram uma nova face no contexto da Administração Pública 

mundial ao transmitir ao empreendedor privado a construção e gestão de serviços 

públicos. Com esta postura, foi possível aliviar ou sobrepujar a carência de recursos 

e a incapacidade de governança. 

O Reino Unido segue atuando como um importante ator no desenvolvimento 

das PPPs no âmbito internacional, em função do grande número de projetos e 

programas já finalizados, e pelo cômputo relevante de projetos que se encontra em 

desenvolvimento. 

 

2.2 Demais PPPs no mundo 

 

As PPPs mundiais se referem aos diversos irmanamentos entre as empresas, 

o setor público e as instituições não governamentais, como nos EUA, por exemplo.  

As PPPs nos Estados Unidos não abrangem apenas os prestadores de serviços, 

mas também o setor non-profit 6– instituições sem fins lucrativos. Esta inter-relação 

se dá através de acordos que viabilizem projetos e programas apontados como 

essenciais para a sociedade e, que, concomitantemente, se apresenta viável para a 

                                                           
6
 De acordo com Coutinho (2011:61) os recursos do setor non-profit “vêm de doações feitas por 

entidades privadas (trusts e fundações, por exemplo) e, acima de tudo, do financiamento por parte do 
Governo Federal por meio de pagamentos diretos, isenções fiscais, tratamento regulatório referencial, 
dedutibilidade de doações e, ainda, indiretamente, dos pagamentos por meio de subsídios a 
destinatários individuais.” 
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exploração de atividades lucrativas ou não. Tais empreendimentos são tarefas com 

as mais distintas intenções, fundamentados em tratados entre as partes, porém com 

expectativas de retornos positivo para todos os atores. 

Em 1994, as PPPs foram instituídas na Polônia, através de um programa de 

construção e revitalização de diversas rodovias.  

Já em Portugal, as PPPs surgiram em 1997, ligados a diversos hospitais e 

aos transportes ferroviário e rodoviário, com o modelo shadow toll, onde o ente 

privado se encarrega do financiamento inicial da obra e, posteriormente, recebe do 

agente público o pagamento de acordo com o tráfego de veículos. Em síntese, a 

concessionária é remunerada pela Administração Pública, e não pelo usuário da 

rodovia. 

Em Portugal, a Carta Magna atribui ao Estado uma díade responsabilidade, 

quais sejam: papel de „homem de mercado‟, enquanto produtor de serviços e bens; 

e papel de agente regulador, estimulando e monitorando a atividade econômica. A 

PPP portuguesa envolve um contrato ou a união de múltiplos contratos, quais sejam: 

de colaboração, de gestão, de concessão de obras públicas e serviço público, de 

prestação de serviço e de fornecimento contínuo.  

Na América Latina, o Chile e o México foram vanguardistas no incremento do 

setor privado em projetos de infraestrutura. Grande parte do êxito se refere ao setor 

de transporte7. Além deste setor, no país chileno, há PPPs desdobradas e 

adaptadas para programas voltados à irrigação, aeroportos e prisões. O país 

demonstra um ambiente propício ao investimento, com robusto mecanismo 

institucional e regulatório, além da sólida estrutura de financiamento. O governo 

chileno procura fomentar o crescimento e desenvolvimento das PPPs e, igualmente, 

ser um ator proativo de todo o processo. De acordo com Coutinho (2011:74) a 

Coordinación General de Concesiones chilena atua como uma categoria de “agência 

reguladora independente, pouco sujeita à ingerência política de outras instâncias de 

governo em assuntos de ordem técnica e quotidiana em relação às concessões que 

monitora.” Observa-se no México, que as parcerias foram instituídas na década de 

1980 no setor rodoviário e nos anos de 1990 com projetos do setor elétrico (GRILO 

et all, 2011). 

                                                           
7
 O Governo chileno esteou-se na recuperação e benfeitoria das rodovias já existentes, ao invés de 

conceber novos projetos. 
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As parcerias são frutos de diferentes estruturações político-institucionais. Elas 

se dão em nível local, regional, nacional e supranacional, como na União Europeia. 

Há diversos aspectos positivos, como a utilização de know-how do setor privado, 

bem como a eficiência dos recursos; há, também, os críticos que argumentam 

alguns pontos que precisam melhorar, como diversas dificuldades institucionais, 

riscos mal distribuídos, entre outros.  

Embora haja o interesse progressivo pelo uso das PPPs, diversos países não 

têm aderido a esta forma de financiamento (PASIN e BORGES, 2003). Um exemplar 

disto são os países escandinavos, onde se considera que os investimentos em 

infraestrutura são de responsabilidade apenas do Estado, suportados pela alta carga 

tributária e pela cooperação das comunidades afetadas, que definem as obras 

emergentes. 

 

3. Aspectos Históricos das PPPs no Brasil 

 

No contexto contemporâneo brasileiro, reconhece-se nos dois Governos de 

Getúlio Vargas (1930 – 1945 e 1951 – 1954) a primeira mobilização estatal para 

contemplar as melhorias de infraestrutura do país. Naquelas circunstâncias, havia 

grande empenho em se ter uma política energética vigorosa. O formato de 

investimento adotado constitui em criar diversas entidades que se utilizam da própria 

estrutura estatal, tais como a Petróleo Brasileiro SA – PETROBRÁS8, Companhia 

Siderúrgica Nacional – CSN9 e a Companhia Vale do Rio Doce – CVRD10. A 

transmissão destas, e diversas outras empresas estratégicas à iniciativa privada, a 

partir da década de 1980, dispunha da seguinte lógica: interromper o modelo de 

estatização da economia instaurado no governo do Ex-Presidente Getúlio Vargas e 

intensificado durante a Ditadura Militar.  

                                                           
8
 Companhia criada em 1953 com o objetivo de executar as atividades do setor de petróleo, no Brasil, 

em nome da União. Ao longo do tempo, tornou-se líder em distribuição de derivados no País, em um 
mercado competitivo fora do monopólio da União, colocando-se entre as maiores empresas 
petrolíferas na avaliação internacional. 
9
 Indústria nacional de fabricação de ferro e aço. Criada em 1941, durante o Estado Novo, por decreto 

do presidente Getúlio Vargas, tinha como objetivo principal fornecer aço para os aliados da Segunda 
Guerra Mundial e, após o conflito, ajudar no desenvolvimento do Brasil. 
10

 Criada em Itabira, Minas Gerais, em 1942. Foi idealizada para impulsionar a exploração das 
riquezas mineiras, sobretudo o ferro. Hoje, é uma empresa privada, de capital aberto, sediada no Rio 
de Janeiro. 
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Nos governos do Ex-Presidente Juscelino Kubitschek (1956 – 1961) e dos 

Militares (1964 – 1985) ocorreu grande ampliação das estradas e, em menor escala, 

das ferrovias. Porém, a forma de obter os recursos se deu de maneira diferente: os 

empréstimos eram contraídos junto a diversos organismos internacionais, o que 

causou o superendividamento do Estado e, por consequência, a redução futura da 

possibilidade de investimentos. 

Zymler (2005:159-160) adverte que 

 
No Brasil, as raízes históricas das parcerias assentam-se nas Ordenações 
Portuguesas, tendo sido acolhidas pelo Código Civil de 1916, que as 
denominou parcerias agrícolas e pecuárias. No que concerne 
especificamente às associações de esforços envolvendo recursos públicos 
e privados, verifica-se que a adoção de medidas tendentes a atribuir a 
agentes privados a prestação de serviços públicos tem-se acentuado nos 
últimos anos. Nesse sentido, foram marcantes as emendas constitucionais 
que alteraram o antigo modelo intervencionista estatal e permitiram a opção 
por soluções muito mais flexíveis que aquelas previstas em nossa Lei Maior, 
em especial a Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 

 

A história econômico-financeira do Brasil desde o início da década de 1980 

até meantes dos anos 1990 foi sinalizada por vultosa instabilidade macroeconômica 

e vasto desequilíbrio interno. Tais efeitos foram causados pelo incremento dos 

preços dos barris de petróleo e pela alta taxa de juros internacionais. Ademais, as 

poupanças públicas sofreram um encolhimento significativo, acelerando e 

avolumando os desequilíbrios do setor público. Este cenário ocasionou em um 

acréscimo desenfreado do endividamento externo e interno, onde o único objetivo e 

plano de ação do governo era o de tentar cobrir os crescentes déficits fiscais no 

período de curto prazo. Tal ação levou o Brasil a ter as poupanças dos cidadãos 

confiscadas e ciclos de inflação estarrecedores, atingindo a marca de dois dígitos 

mensais. Com a falta de um marco regulatório adequado e uma situação econômico-

financeira fragilizada, se instalou um cenário onde os investimentos de longo prazo 

foram inviabilizados. A queda de quase todos os indicadores sociais do Brasil fez 

com que a década de 1980 fosse considerada a „década perdida‟.  

O Programa Nacional de Desestatização foi estabelecido pela Lei nº 8.031, de 

12 de Abril de 1990, durante o governo Collor. Tal programa teve como parâmetro o 

modelo inglês, em que coube ao Estado zelar pelo bem-estar social, embasado na 

ideia de liberdade individual, cabendo às empresas a geração de riquezas e lucros. 

De acordo com Souto (2001:24) o programa tinha como objetivo “a) reordenar a 
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posição estratégica do Estado na economia, transferindo à inciativa privada 

atividades indevidamente exploradas pelo setor público; b) contribuir para a 

diminuição da dívida pública; c) permitir a retomada de investimentos nas empresas 

e atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada; d) permitir que a 

Administração Pública concentre seus esforços nas atividades em que a presença 

do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais.” Observa-

se, portanto, que o projeto foi instituído para obedecer ao preceito da 

subsidiariedade. O programa foi revogado pela Lei nº 9.491, de 9 de Dezembro de 

1997. 

Durante o decênio de 1990, o Brasil atingiu um maior equilíbrio econômico, 

mediante a instalação do Plano Real. A segunda metade da década foi assinalada 

por um processo de desestatização em variados setores da economia. Os planos de 

privatização tinham como ideia inicial que a iniciativa privada deveria trazer para si 

as lacunas de investimento desprestigiadas pelo setor público. Estes projetos foram 

constituídos pela transferência de ativos, pela estruturação de um arcabouço 

regulatório e legal e, por fim, pela concessão para explorar os serviços públicos e de 

infraestrutura.  

No ano de 1995, houve a publicação da Lei nº 8.98711 – Lei das Concessões, 

prescrevendo as concessões no Brasil e, abrangendo, maiormente, os setores de 

rodovias e telecomunicações. Por exemplo, as concessionárias de telefonia celular 

tinham ampla liberdade de executar suas próprias redes de telecomunicação. 

Porém, a lei se demonstra inconclusa, pois não denota que a concessão é um 

contrato e não aponta qual a forma de remuneração que lhe é própria, se através de 

tarifa paga pelo usuário-cidadão ou outra fonte de receita relacionada diretamente à 

exploração do serviço. Nestes contratos de concessão, observam-se duas ideias 

opostas12 que precisam ser harmonizadas: de um lado, o serviço público que deve 

se apresentar como de interesse geral e sob a regulação da própria Administração 

Pública; por outro lado, tem-se um empreendedor capitalista que precisa obter 

lucros. Desta dupla perspectiva ainda transcorre que a concessionária apresenta um 

regime jurídico híbrido: como fornecedor de serviço público, seu relacionamento com 

                                                           
11

 Alterada pelas Leis 9.648, de 27 de Maio de 1998; 11.196, de 21 de Novembro de 2005; 11.445 de 
05 de Janeiro de 2007 e 12.767, de 27 de Dezembro de 2012. 
12

 Delvolvé e Vedel (1984:1139) vão além, afirmando que “a concessão de serviço público se constrói 
sobre duas ideias antiéticas, cujo equilíbrio constitui toda a teoria do contrato de concessão.”   
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o Estado se dá inteiramente pelo direito público, já que é um contrato 

caracteristicamente administrativo. Como instituição privada, a empresa 

concessionária se submete às normas do direito privado, no que se refere ao regime 

de trabalho dos seus funcionários – submetidos à CLT –, a sua estrutura 

organizacional e suas relações com os terceiros. 

O Brasil apontou diversos casos, ao longo de sua história, de parcerias 

existentes entre o setor público e privado. Como exemplo, destaca-se: a) 

instrumentos de acordos e convênios de cooperação técnica, firmados para 

realização de empreendimentos de interesse comum, como desenvolvimento de 

tecnologia, inovação, infraestrutura urbana; b) franquias (modalidade utilizada pela 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos); c) permissões e aquiescências 

emitidas pela Administração Pública para prestar serviços públicos; d) sociedades 

de economia mista; e) joint-ventures societárias e contratuais entre empresas 

privadas e estatais; f) contratos de concessão de serviços públicos; g) participação 

de bancos públicos como acionistas de empresas do setor privado (exemplo: 

BNDESPAR); h) Organizações Sociais – OSs13; i) Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público – OSCIPs14, entre outros. 

A privatização emergiu como uma opção viável, depois de muita frustração do 

provimento tradicional de infraestrutura por parte do Poder Público. Ainda que os 

resultados não tenham sido, em sua totalidade, satisfatórios e adequados – 

substituindo o monopólio que era estatal pelo monopólio privado –, o processo 

robusteceu a inevitabilidade de aprimorar o financiamento de programas de longo 

prazo, bem como o marco regulatório para diversos setores da economia. “Esse 

marco deveria incentivar a universalização, a competição e definir com clareza o 

papel do Estado e os objetivos de médio e longo prazo, sendo assim capaz de 

orientar o setor privado e permitir a correta percepção dos riscos do negócio.” 

                                                           
13

 As Organizações Sociais – OS destinam-se ao atendimento do interesse público, sendo um modelo 
de organização pública não estatal. De acordo com o pensamento jurídico, são pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, orientadas para atividades de importante valor social. 
14

 A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP é uma qualificação especial e 
opcional, decorrente da Lei nº 9.790/99, concedida pelo Ministério da Justiça a entidades da 
sociedade civil sem fins lucrativos que comprovem o cumprimento de certos requisitos de caráter 
social, como a promoção do voluntariado, da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 
democracia, da promoção do desenvolvimento sustentável e de outros valores universais. Assim, fica 
claro que a atuação das OSCIPs concentra-se no atendimento do interesse público e não no 
acolhimento de uma necessidade individual da Administração Pública. 
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Surgiu, também, a urgência de estabelecer estratégias que oportunizassem a 

ampliação da participação do setor privado (BID, 2015:14). 

A adoção do novo formato de gerir a Administração Pública era conferida às 

seguintes propostas: accountability; empowerment; indicadores de avaliação; 

orientação para os clientes; maior qualidade na prestação do serviço público; 

restrição do tamanho do setor público; equilíbrio econômico e financeiro e maior 

autonomia das agências reguladoras. A solidificação desta forma de gestão, ainda 

tem sido efetivada sob vários aspectos, tais como: concessões comuns e PPPs; 

privatizações e abertura de mercados antes protegidos. 

O discurso da PPP no Brasil adveio do programa de Reforma estatal 

brasileiro, a partir do início da década de 1990 e obteve o seu ápice no governo do 

Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso (1994 – 2002), com a exortação do 

Terceiro Setor15 e a privatização de grandes instituições federais. Ainda no governo 

FHC, e no governo do Ex-Presidente Lula (2003 – 2011), as PPPs passariam a ter 

uma „nova força‟. Com tal força, os discursos empresariais, governamentais e da 

imprensa admitiram a necessidade e, certa urgência, de institucionalizar um 

programa de PPP brasileiro, valendo-se de diversas experiências internacionais 

iniciadas pela Inglaterra e que estariam sendo aderidas por diversos países. 

Como observado, as parcerias nasceram na Europa e foram trazidas ao solo 

brasileiro exatamente pela premência de se produzir um mecanismo que incentive o 

ente privado a empregar seus recursos em infraestrutura, possibilitando ao Governo 

suavizar a contraprestação pelo investimento privado ao longo do contrato. 

Os propósitos de instituir as PPPs, no país, foram, substancialmente, dois: a) 

a presença de serviços de valor comunitário e coletivo, porém, não 

autossustentáveis financeiramente; b) precariedade de infraestrutura existente, 

impedindo o crescimento e desenvolvimento do país. Embasados nessas 

perspectivas, emergiram leis específicas das PPPs, que se fazem uníssonas à 

justificativa demonstrada no Projeto de Lei nº 2.546 / 2003, “representa uma 

alternativa indispensável para o crescimento econômico, em face das enormes 

carências sociais e econômicas do país, a serem supridas mediante a colaboração 

                                                           
15

 Costa (2004:1) afirma que “o termo fundamenta-se em uma concepção tripartite da sociedade, a 
ideia da existência de três esferas distintas – Estado, mercado e sociedade civil – procurando 
destacar a especificidade das ações voluntárias que, embora realizadas por organizações privadas, 
produzem benefícios públicos.” 
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positiva do poder público e privado” (BRASIL, 2003). Contudo, as PPPs não foram 

criadas apenas para transferir o ônus do investimento dos projetos, mas também, 

compartilhar os riscos atinentes à prestação dos serviços. 

SANT‟ANNA (2018:35) adverte que “a diminuição da máquina estatal não 

seria um fim almejado pelas parcerias, mas uma consequência da adoção de um 

modelo de Estado subsidiário, que determina inclusive a alienação de ativos estatais 

por meio de privatizações”.  Destarte, a minoração do Aparelhamento Estatal não se 

apresenta como um objetivo final, mas um efeito resultante do novo modelo de 

parcerias. 

A primeira Lei sobre PPP a ser editada, no território nacional, foi a do Estado 

de Minas Gerais16, seguida pela do Estado de Santa Catarina17, São Paulo18, 

Goiás19, Bahia20 e Ceará21. Porém, no âmbito federal, o governo encontrou grande 

objeção e resistência. De acordo com Sundfeld (2011:18) “o processo legislativo só 

deslanchou quando o governo viabilizou a apresentação de um texto, no âmbito da 

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado”, reformulando completamente a 

proposta original22, estabelecendo os conceitos de concessões „patrocinada‟ e 

„administrativa‟, além dos elementos que se referem à responsabilidade fiscal e ao 

financiamento das obras. A partir daí, a questão foi votada e aprovada no Senado 

Federal e na Câmara dos Deputados. Surge, então, a Lei nº 11.079 – a Lei das 

PPPs, no dia 30 de Dezembro de 2004, cujas normas foram instituídas para licitação 

e contratação de Parcerias Público-Privadas no contexto da Administração Pública – 

servem para os fundos especiais, as autarquias, fundações públicas, empresas 

públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O documento legal 

aprovado, em conformidade com a lei e, ainda vigente, endossa que as PPPs sejam 

um legítimo instrumento que viabiliza os projetos úteis e necessários ao crescimento 

e desenvolvimento do Brasil, embasados na transparência da Administração Pública 

                                                           
16

 Lei nº 14.868, de 16 de Dezembro de 2003. 
17

 Lei n° 12.930, de 04 de Fevereiro de 2004. 
18

 Lei nº 11.688, de 19 de Maio de 2004. 
19

 Lei nº 14.910, de 11 de Agosto de 2004. 
20

 Lei nº 9.290, de 27 de Dezembro de 2004. 
21

 Lei nº 13.557, de 30 de Dezembro de 2004. 
22

 Segundo Brasil (Exposição de Motivos nº 355/2003/MP/MF), foi assinalado que a atuação das 
parcerias “alcançou grande sucesso em diversos países, como a Inglaterra, Irlanda, Portugal, 
Espanha e África do Sul, como sistema de contratação pelo Poder Público ante a falta de 
disponibilidade de recursos financeiros e aproveitamento da eficiência de gestão do setor privado.” 
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e na responsabilidade fiscal. Presentemente, os códigos de leis estaduais são 

válidos, apenas nos itens semelhantes aos da Lei Federal. 

Noutras palavras, a Lei das PPPs serviu para consumar um movimento de 

revisão das relações contratuais entre os agentes privados e públicos. Conforme 

apresentado, não é certo dizer que esta Lei inaugurou uma nova fase nas relações 

entre as partes. É pertinente reconhecer que a referida Lei é uma atualização dos 

contratos administrativos por parte do Poder Legislativo, dissolvendo algumas 

amarras e criando novos conceitos. Contudo, tal legislação não se refere a uma lei 

geral de parcerias entre o Estado e o particular, mas uma lei sobre duas espécies de 

parceria criadas especialmente para isto. 

Nos termos do artigo 2º da Lei nº 11.079/2004, “parceria público-privada é o 

contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.” 

Dois conceitos são apresentados neste artigo 2º: 

 

 Concessão patrocinada: é a concessão de serviços públicos ou de obras 

públicas que abarcam, além da tarifa dos usuários, contraprestação 

orçamentária do setor público ao parceiro privado. Isto posto, o retorno do 

investimento realizado pelo setor privado deve ser coberto com tarifas sobre o 

serviço realizado, além de uma complementação de até 70% (patrocinada) 

pelo parceiro público. Pelo § 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.” 

 Concessão administrativa: é o contrato de prestação de serviços de que a 

Administração Pública seja usuária indireta ou direta, ainda que envolva 

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Nesta situação, não 

se observa a cobrança de tarifa, mas um complemento do parceiro público 

para o retorno do investimento. Pelo § 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.” 
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Isso denota que os contratos de PPP podem requerer que o ente privado 

realize compra de equipamentos e contratação de pessoal. 

Em suma, a Lei nº 11.079/2004 pressupõe estas duas modalidades de 

parceria – concessão administrativa e patrocinada –, onde a forma de rendimentos 

compreende, parcial ou totalmente, o auxílio pecuniário da administração pública. Di 

Pietro (2015:147) admoesta que 

 
Na concessão patrocinada, essa contribuição soma-se à tarifa cobrada do 
usuário. Na concessão administrativa, toda a remuneração fica por conta do 
poder público, porém com a vantagem, para o mesmo, de que ela somente 
se iniciará após o início, total ou parcial, da prestação do serviço. Além 
disso, embora o particular tenha que assumir a execução da obra (quando 
for o caso), por sua própria conta, o poder público terá que prestar pesadas 
garantias previstas na lei e dividir os riscos do empreendimento com o 
contratado nos casos de ocorrências de áleas extraordinárias, o que permite 
falar em compartilhamento dos riscos e gera certo paradoxo, porque se o 
poder público não dispõe de recursos para realizar as obras, dificilmente 
disporá de recursos para garantir o parceiro privado de forma adequada. 

 

Na concessão patrocinada, o objetivo primordial da parceria é a execução do 

serviço público, onde o parceiro privado se responsabiliza pela execução material e 

pela gestão da instituição. De maneira distinta, a concessão administrativa tem por 

objeto a prestação de serviço. Assim, o concessionário arca apenas com a execução 

material de uma atividade efetuada pela Administração Pública. O Estado detém a 

gestão do serviço (DI PIETRO, 2015).  

O artigo 4º, III, da Lei nº 11.079/2004 salienta que ambos os tipos de 

concessões assentem a parceria de quaisquer incumbências administrativas de 

responsabilidade do Poder Estatal que não abranjam as atividades jurisdicionais, 

regulatórias, poder de polícia e outras funções exclusivas do Estado (MONTEIRO, 

2011). 

Além das dos prazos mínimos e máximos dos contratos que envolvem as 

PPPs, deve-se notar as formas de remuneração e o compartilhamento dos riscos, 

que precisam estar mencionados nas cláusulas essenciais do contrato, é obrigatório 

que se constitua a Sociedade de Propósitos Específicos – SPE23 – para implementar 

e gerenciar a parceria. Deve-se, igualmente, observar o limite de despesa com os 

                                                           
23

 De acordo com o artigo 9º da Lei 11.079/2004, “antes da celebração do contrato (de PPP), deverá 

ser constituída Sociedade de Propósito Específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da 
parceria.” 
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contratos de PPP e a possibilidade de aplicar penalidades à Administração Pública 

caso haja inadimplemento contratual. 

Segundo Di Pietro (2015:180) 

 

A lei deixou larga margem de discricionariedade para a elaboração do 
edital, cabendo à autoridade decidir sobre a inclusão ou não dos seguintes 
itens: exigência de garantia, emprego dos mecanismos privados de 
resolução de disputas, inclusive arbitragem, classificação e propostas 
técnicas antes da fase de habilitação, forma de apresentação das propostas 
econômicas, critérios de julgamento, saneamento de falhas, limitação dos 
lances em viva voz aos licitantes cuja proposta escrita for no máximo 20% 
maior que o valor da melhor proposta, inversão das fases de habilitação e 
julgamento. Sendo decisões discricionárias do poder concedente e 
derrogando a legislação vigente sobre licitação, a ausência de qualquer 
dessas possibilidades no instrumento convocatório significará que não 
poderão ser adotadas posteriormente. 

 

Antes das PPPs, não havia mecanismo jurídico capaz de permitir a 

celebração de contratos de longo prazo entre os agentes públicos e privados, pelo 

qual se presumissem pagamentos por parte do Estado. Os acordos se limitavam à 

Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, restringidos a contratações de até cinco anos. 

Nota-se que as PPPs, por apresentarem características próprias, 

especialmente adstritas ao fornecimento de serviços mensuráveis e suscetíveis de 

monitoramento, controle e avaliação para fins de pagamento. Desta forma, as 

parcerias podem ser firmadas sem serem consideradas dívidas públicas. Sant‟anna 

(2018:144) corrobora com este argumento ao afirmar que “as PPPs não importam 

endividamento, caso a alocação dos riscos do contrato demonstre efetivamente a 

própria alocação de riscos de construção, disponibilidade e demanda.” 

Segundo Enei (2007:398) “a PPP diferencia-se substancialmente da 

concessão de serviço público comum, em que o concessionário obtém sua 

remuneração via tarifa dos usuários de seu serviço.” E, adverte, “as PPPs devem ser 

reservadas a projetos não autossustentáveis, pois havendo viabilidade tarifária, não 

se justifica a assunção de compromissos financeiros por parte do Estado.” Desta 

forma, a grande diferença entre uma concessão comum e uma PPP, é que a 

primeira demonstra condições financeiras de haver o retorno do investimento, que 

se pague a remuneração do capital investido. A PPP, ao contrário, necessita de uma 

contraprestação pública, para que exista.  
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Nos dias de hoje, o Brasil conta com a Secretaria-Executiva do Programa de 

Parcerias de Investimentos – PPI. Criado mediante a Medida Provisória nº 727, de 

12 de Maio de 2016, a ideia do PPI é de que haja o fortalecimento e ampliação das 

PPPs e demais maneiras de desestatizações – privatizações, arrendamentos, 

concessões comuns –, além de assegurar um ambiente favorável ao crescimento da 

infraestrutura e desenvolvimento socioeconômico.  Com a Lei, duas notáveis 

estruturas foram concebidas na Administração Pública Federal: o Conselho do PPI e 

a Secretaria do PPI. O primeiro, “é o órgão colegiado que avalia e recomenda ao 

Presidente da República os projetos que integrarão o PPI, decidindo, ainda, sobre 

temas relacionados à execução dos contratos de parcerias e desestatizações.” Já, a 

segunda, “vinculada à Presidência da República, funciona como uma força-tarefa 

que atua em apoio aos Ministérios e às Agências Reguladoras para a execução das 

atividades do Programa.” Atualmente, o PPI conta com 175 empreendimentos. 

Destes, 75 foram concluídos com contratos assinados, mas apenas um, se 

apresenta como PPP. O objetivo do Programa é: “a) ampliar as oportunidades de 

investimento e emprego e estimular o desenvolvimento tecnológico e industrial, em 

harmonia com as metas de desenvolvimento social e econômico do País; b) garantir 

a expansão com qualidade da infraestrutura pública, com tarifas adequadas aos 

usuários; c) promover ampla e justa competição na celebração das parcerias e na 

prestação dos serviços; d) assegurar a estabilidade e a segurança jurídica dos 

contratos, com a garantia da mínima intervenção nos negócios e investimentos; e) 

fortalecer o papel regulador do Estado e a autonomia das entidades estatais de 

regulação” (BRASIL, 2018). Caso os empreendimentos sejam qualificados no 

Programa de PPI, eles passam a ser abordados como „prioridade nacional‟. Está na 

Lei, que as instituições envolvidas devem agir para que os atos e os processos 

imprescindíveis ao estruturamento, liberação de documentos e efetivação do projeto 

se deem de forma eficiente, sustentável e econômica. 

Como se pode observar, um dos princípios da administração pública é o da 

eficiência24. Além disso, é responsabilidade primeira do Estado, o desenvolvimento e 

a promoção de seus cidadãos. Portanto, é fundamental que o poder público assuma 

                                                           
24

 “A administração pública deve atender ao cidadão na medida exata da necessidade deste, com 
agilidade, mediante adequada organização interna e ótimo aproveitamento dos recursos disponíveis.” 
(COSTÓDIO FILHO (1999) apud Santos (2014, p. 45) 
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a realização desta função, mesmo que haja apoio do setor privado. Embasado nesta 

ideia, a formalização de parcerias da iniciativa privada à gestão pública não deve ser 

encarada como um descumprimento à imparcialidade da Administração Pública, pois 

o Estado se predispõe a amparar as ações do mercado e da sociedade, sem 

assumir, contudo, a obrigação de empregar os recursos públicos. De acordo com 

Souto (2005:293) “a imoralidade não se presume, sendo legítimo o interesse em 

patrocinar ou participar de ações que busquem a eficiência do poder público, 

instrumento inafastável do direito ao desenvolvimento.” 

As PPPs e as PFIs são mecanismos contratuais que permitem a maior 

atuação do ente privado no financiamento da infraestrutura. Ambas intentam um 

duplo benefício, quais sejam: a) a Administração Pública efetivam os investimentos 

necessários sem prejudicar de modo imediato os recursos do Estado, ou seja, 

permite que o Governo minimize o percentual a ser investido inicialmente em um 

projeto; b) o segundo benefício se refere à presença do agente privado com fins de 

trazer maior eficiência à prestação de serviço. Este benefício se dá porque o 

Governo pode valer-se das inúmeras formas de contratação do privado, o que tende 

a ser apontado mais eficiente do ponto de vista socioeconômico. Desta forma, o 

Governo pode suavizar o pagamento do bem / serviço com os clientes-usuários que 

utilizarão a infraestrutura criada. Esta diluição do financiamento público apresenta 

um “efeito imediato de ordem fiscal, qual seja a neutralidade diante do 

endividamento público.” (SANT‟ANNA, 2018:20). 

O compartilhamento de know-how entre as empresas privadas e o Estado 

relaciona-se com a atuação das entidades privadas na cooperação técnica de 

aprimoramento, atualização e renovação das ações estatais e das instituições do 

setor público, com fins de satisfazer às necessidades da sociedade (SOUTO, 2005). 

Esta aliança engloba os setores de natureza social e econômica. Quanto às esferas 

sociais, há projetos que abrangem a educação, saúde, sistema penitenciário, banco 

de dados, entre outros. Já com relação ao aspecto econômico, há projetos 

telecomunicações, transportes, saneamento, energia e água.  

Ao obedecer ao aumento da demanda de infraestrutura no Brasil, os 

investimentos em projetos que contemplem as PPPs devem ser capazes de cumprir 

com três objetivos basilares e que se inter-relacionam: ampliar a competitividade do 

país; melhorar a qualidade dos serviços regulados pelo Estado e promover o 
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desenvolvimento social. Em primeiro lugar, é necessário que se amplie a 

competividade do Brasil, induzindo ao crescimento e desenvolvimento 

socioeconômico, mediante o avanço de setores estratégicos da economia brasileira. 

Em segundo lugar, deve-se reformular e refinar a eficiência e provisão dos serviços 

regulados pela Administração Pública, com vistas a ampliar a sua diversidade, bem 

como a qualidade na prestação dos serviços e a redução da despesa pública. Por 

fim, o terceiro plano descreve o desenvolvimento social, ampliando a qualidade de 

vida da população, com o combate à pobreza e provisão das necessidades da 

sociedade (BID, 2015). Depreende-se, desta fala, que a obrigação e compromisso 

de prestar um serviço de qualidade à sociedade, não é apenas da Administração 

Pública, mas, de modo igual, da sociedade civil e da iniciativa privada. Temos, aí, os 

efeitos trilaterais da concessão. 

De acordo com os autores (FALCÃO et all, 2011:38) 

 

O principal fundamento dessa parceria do mercado com o Estado reside no 

direito ao desenvolvimento, tal qual garantido como objetivo fundamental da 

República no art. 3º da Carta Magna. Se a Administração Pública se 

incumbiu de suprir necessidades dos indivíduos, nada mais natural que a 

iniciativa privada, almejando a realização do bem comum, participe 

diretamente da gerência desse processo, ainda que ela mesma seja 

incapaz de realizar a atividade por suas próprias forças. 

 
No Brasil, onde a disponibilidade orçamental não é capaz de abranger todas 

as carências da sociedade, a acertada aplicação de recursos do erário e a 

priorização de projetos revelam-se de suma importância, a fim de conter os 

desperdícios e potencializar a aplicação de recursos públicos. Aqui, no período entre 

2008 até 2013, os investimentos públicos em infraestrutura retrataram, em média, 

1,5% do Produto Interno Bruto – PIB. Entre os anos 2006 e 2015, o país assinou 

cerca de 450 contratos de PPPs, a maior cifra da América Latina. 

O Estado brasileiro conta com um grande desafio, que é de aprimorar a etapa 

de elaboração e organização dos projetos. Por exemplo, antes de decidir realizar um 

contrato utilizando as PPPs, é fundamental que se faça uma avaliação 

socioeconômica de custo-benefício e observe, profundamente, se as parcerias se 

apresentam como a melhor alternativa. 
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4. Novos rumos 

 

Existe quase uma conformidade sobre a importância da segurança jurídica – 

sobretudo com relação ao respeito dos contratos – para o crescimento e 

desenvolvimento das economias de mercado. Com base nisto, quanto maior a 

estabilidade jurídica, menor o risco, ou seja, juros e retornos exigidos mais baixos e, 

consequentemente, aumento dos investimentos e crescimento da economia. 

O valor de envolver o setor privado na prestação de serviços para a 

sociedade tem sido amplamente aceito pelos governos. As empresas privadas estão 

envolvidas na construção, manutenção e, por vezes, a recuperação de ativos 

operacionais para o setor público por algum tempo. Os Governos recentes do Reino 

Unido e da União Europeia, de modo geral, têm visto a concorrência dos serviços 

públicos como ponto central para os contratos públicos, ajudando a proteger contra 

a corrupção e sendo um meio de garantir o bom emprego dos recursos. 

São incontestáveis os gargalos existentes na infraestrutura brasileira. Para o 

Brasil, que é um país com grandes dimensões territoriais, é ilógico acreditar que 

somente o Estado, ou apenas a iniciativa privada, seja responsável por todas as 

infraestruturas do país; sobretudo as que dependem de inovações tecnológicas e de 

gestão. 

No século XIX, um dos temas basilares da concessão era garantir para ao 

agente privado o comprometimento de rentabilidade por parte do Estado. Nos dias 

que correm o cerne da questão não é este. O essencial é que a Administração 

Pública trate de maneira equitativa os interessados na concorrência. Porém, o que 

se observa em muitas Agências Reguladoras, é o contrário. Por exemplo, a Agência 

Nacional de Telecomunicações – ANTT – pode limitar as negociações a, apenas, 

agentes econômicos convidados, afastando o potencial benefício advindo do maior 

número possível de participantes. Outrossim, outorgar a infraestrutura de um país 

não acarreta em, unicamente, conceder a terceiros a exploração dos investimentos e 

serviços. Implicam, mormente, em avanços nos domínios de gestão, regulação, 

operações multimodais e incorporação de novas tecnologias, além de oferecer uma 

elevada taxa de retorno. Sincronicamente ao incremento do investimento, é 

fundamental que haja, também, considerável melhoria na prestação dos serviços, 

bem como uma elevação da eficiência, demonstrando a importância dos benefícios 
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no planejamento e gestão para as PPPs. Conquanto, algumas premissas muito 

genéricas parecem acompanhar o crescimento dos investimentos: a) o diálogo com 

empresas que investem em obras de infraestrutura25; b) deliberações que endossem 

a cooperação, coesão socioeconômica e estabilidade política; c) solidez jurídica e 

macroeconômica.  

Apesar de o PPI ser um avanço na Administração Pública Federal, tem-se o 

seguinte desafio: como viabilizar a „fabricação‟ de novos projetos no Governo 

Federal? 

Atualmente, configura-se como um grande empecilho para as PPPs 

brasileiras, a excessiva ineficiência na alocação de recursos e as devidas execuções 

do contrato, gerando um elevado índice de renegociações do valor total de 

investimentos. Para tanto, precisa-se criar ambientes de licitação com maior número 

de concorrentes, além de melhorar os mecanismos de financiamento dos projetos. 

Além disso, é fundamental que se crie mecanismos  eu estimulem novos bancos e 

instituições financeiras26 a participarem do financiamento de projetos de 

infraestrutura. 

Schieffler (2016:323) é categórico ao afirmar que 

 

A corriqueira informalidade dos diálogos público-privados, estimulada por 
uma cultura administrativa avessa à abertura participativa-colaborativa e por 
normas jurídicas cujo conteúdo é insuficiente e inadequado para discipliná-
los, além de desconhecido por uma parcela dos próprios agentes públicos, 
obstaculiza o processo de legitimação do estado brasileiro perante a 
população, pois possibilita, sem obstáculos, que os interesses públicos que 
justificam esses relacionamentos público-privados sejam desvirtuados. A 
sugerida institucionalização de procedimentos típicos para essas 
comunicações, a partir dos parâmetros predefinidos, é medida com 
potencial para converter a opacidade desses diálogos público-privados; o 
potencial dessa conversão à visibilidade, no entanto, é notadamente parcial, 
haja vista que, enquanto essas comunicações permanecerem essenciais à 
função administrativa, por razões alheias ao direito administrativo, também 
remanescerá o risco da informalidade e suas respectivas consequências 
negativas à administração pública e à coletividade. 

 

Observa-as, desta fala que, é possível citar como aspectos chaves para o 

sucesso dos projetos de PPP: o diálogo aberto entre as partes envolvidas, com a 

devida circulação da informação; a criação de um cenário de credibilidade e; por fim, 

                                                           
25

 Schiefler (2016:157) admoesta que é “essencial que haja a redução do cenário de incertezas que 
hoje impera sobre os diálogos público-privados.” 
26

 Refiro-me, aqui, aos bancos privados. Os financiamentos de infraestrutura não devem depender, 
apenas, dos bancos públicos. 
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a governança27. O grande objetivo da governança no setor público é firmar a 

atualização de inovações dos controles internos, sempre pautada na maior eficiência 

dos resultados a serem atingidos. Esta é, ainda, um ativo a ser investido, já que se 

têm muitas dificuldades de se contratar estudos de PPP. Observa-se, neste aspecto, 

que deveria haver um documento anexado ao contrato assinado que defina de forma 

bastante clara a Matriz de Risco, como o risco de desapropriação, por exemplo. Nos 

dias que correm este documento não é claro e não é obrigatório.  

Cabe, ainda, outra indagação: Como se deve superar o desequilíbrio 

existente entre o hiperativismo dos órgãos de controle e a letargia que se 

estabeleceu na Administração Pública brasileira em tempos de Lava Jato? 

Mesmo que o contrato de PPP do Aeroporto do Galeão não esteja no ponto 

central das recentes investigações de corrupção, não é possível objetar que a 

operação Lava Jato exerça influência direta na gestão do Aeroporto, já que a 

empresa Odebrecht está ligada aos escândalos. Tal imoralidade pode gerar uma 

visão deturpada das PPPs, produzindo a percepção de um quadro empresarial, 

político e cultural ruim, assinalado pela ausência de transparência nos processos e 

com baixa qualidade no planejamento e gastos públicos. 

É fundamental que as Agências Reguladoras apresentem autonomia 

administrativa, financeira e política, com relação ao Governo. Ademais, é 

fundamental observar o artigo 17 da Lei Federal 13.303 de 30 de Junho de 2016, 

que denota que os “indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-

geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de 

notório conhecimento” (BRASIL, 2016). 

É notório observar que 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 

                                                           
27

 De acordo com o art. 2º, inc. I, do Decreto nº 9.203, de 22 de Novembro de 2017, a governança 
pública é o “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para 
avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 
serviços de interesses da sociedade.” 
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da lei. A possibilidade da via arbitral deve estar prenunciada de forma expressa no 

edital de licitação do contrato.  

A uniformização ou a generalização das PPPs expressam reduzida 

importância, pois é possível verificar uma extensa diversidade de fenômenos e 

inspirações concretas peculiares a cada experiência nacional. Nesta perspectiva, a 

„tarimba‟ de cada país é apresentada para auferir os objetivos de política pública 

próprios, de acordo com os recursos socioeconômicos disponíveis e com a 

capacidade de planejamento, sistematização e regulação relativos ao próprio 

Estado. É impossível elencar um rol de condições „certeiras‟ para que as PPPs 

funcionem adequadamente. 

Dentre as lições que podem ser aprendidas – e adaptadas à realidade 

brasileira – com as experiências estrangeiras, estão: o apoio da Administração 

Pública nas diversas fases do projeto; a atenção com as questões socioambientais; 

o interesse no estudo de viabilidade socioeconômica do projeto; o suporte no 

atendimento dos critérios mais robustos, sem negligenciar, contudo, os mais 

simples. Do mesmo modo, o Brasil necessita aperfeiçoar a capacidade de 

empréstimos dos bancos nacionais, com fins de se tornarem mais atuantes no 

financiamento de projetos.  

Em suma, é adequado recordar que as concessões bem sucedidas são 

pautadas por duas grandezas, quais sejam: um marco regulador eficaz, eficiente e 

moderno que embarca múltiplas funções e, de outro lado, um planejamento 

governamental de longo prazo acrescido de políticas públicas sólidas que abranjam 

e sejam compatíveis com as infraestruturas objeto de concessão. 

Estes projetos não pertencem a um político, mas à sociedade. Não se deve 

imperar o velho ditado que „la garantía soy yo’, para que não haja surpresas e 

quebra de contrato. Para tanto, é fundamental que se tenha uma linearidade 

jurisdicional, capaz de auxiliar na renegociação dos contratos com a Administração 

Pública. 

 

5. Considerações Finais 

 

A oneração pública crescente advinda da crescente despesa em montante 

superior às receitas apuradas afligia a capacidade do Estado de concretizar as 
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atividades de interesse coletivo da sociedade. À exemplo do que aconteceu na 

Inglaterra, o Brasil passou a dividir os recursos dos projetos de infraestrutura com o 

setor privado. É fundamental considerar que as PPPs não intentam apenas transferir 

o ônus do investimento, mas também, os riscos característicos à atividade prestada 

pelo empreendedor privado. 

A PPP não se trata de uma legislação geral de parcerias entre os 

empreendedores privados e o Estado, mas de uma lei sobre duas condições de 

parcerias especialmente criadas para este fim: a concessão administrativa e a 

patrocinada. Assim, o próprio termo „concessão‟ estende a sua acepção e 

relevância, pois passa a englobar novas variantes, ao lado das já tradicionais 

concessões de serviço público; concessões de uso do bem público; concessões de 

obra pública e as concessões de direito real de uso. Todas elas apresentam, em 

comum, o regime jurídico administrativo, a natureza contratual e a subordinação 

parcial do concessionário às normas jurídicas de direito público. 

As parcerias assumem a função meritória de colaborar com as melhorias dos 

serviços públicos, como aeroportos, hospitais, escolas, algumas rodovias, entre 

outros. Observa-se, portanto, que os investimentos privados e públicos são 

complementares ao invés de substitutos entre si, ou seja, a PPP indica que a 

iniciativa privada vem promover melhores serviços juntamente com o Estado. Logo, 

a parceria existente entre os setores privado e público propicia um resultado 

visivelmente prático e resoluto, não apenas na concretização do investimento em si, 

mas na abonação da qualidade do serviço prestado. Além disso, possibilita ascender 

grandes saltos, sem os quais a infraestrutura como um todo não acompanhará a 

potencialidade de crescimento e desenvolvimento da economia global.  

Este trabalho buscou demonstrar que o contexto econômico de caráter global 

e nacional, na atualidade, expande a pressão sobre cada país quanto à efetivação 

das metas fiscais e orçamentárias. Nestas circunstâncias, o Brasil e diversos outros 

países têm o agravador de apresentar dificuldades regulatórias que, agrupados com 

a crise econômica, travam a assinatura de novos contratos e emergem uma situação 

extremamente delicada com os compromissos já acertados. 

Em resumo, são impedimentos com que se defrontam as PPPs brasileiras, os 

adiamentos e demoras na entrega das obras públicas, os procedimentos 

extremamente burocráticos – sobretudo os ligados às licenças ambientais –, o 
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proeminente impacto orçamentário, o compartilhamento impreciso e insuficiente dos 

riscos. É proeminente a reflexão sobre o planejamento dos projetos como um todo, 

com o intuito de minimizar ou mitigar estes aspectos. 

Incentivar o modelo de concessão é estratégico para mitigar gargalos de 

infraestrutura dos países, já que é possível modernizar serviços e instalações 

precárias, melhorando e desenvolvendo a sua competitividade. No caso brasileiro, 

possibilita que o Governo consagre seus esforços e recursos em políticas públicas 

voltadas para a população mais vulnerável da sociedade. Com estes dados, verifica-

se que o gerenciamento das PPPs é uma questão econômica, de conteúdo e de 

gestão, mais do que, somente, uma questão jurídica.  

Observa-se o Aparelhamento do Estado, executando os serviços e 

objetivando a satisfação das necessidades coletivas. Estas duas missões, embora 

compatíveis, se apresentam de forma contrária. Em uma PPP o parceiro privado 

passa a atuar como agente perante os clientes-cidadãos, contudo, de modo inverso 

dos agentes públicos, ele tende a maximizar o lucro de seu negócio, por esta 

demonstrar sua razão de ser. Simultaneamente, cabe à Administração Pública 

potencializar o atendimento às necessidades coletivas da sociedade. 

É fundamental que todo o trabalho que envolva as PPPs observe a 

perspectiva evolutiva, documentando-se as lições aprendidas com fins de fornecer 

os meios para reter as melhores práticas dos projetos. 
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