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Se os programas de Parcerias Público-
Privadas (PPPs) dependessem somente
de suporte financeiro externo e de
organismos multilaterais, nós já
teríamos uma rede de infra-estrutura
muito melhor do que a atual. O Banco
Interamericano de Desenvolvimento
(BID) disponibilizou ao Brasil linhas
de crédito para tanto, o Banco
Internacional para a Reconstrução e
o Desenvolvimento (Bird) - conhecido
como Banco Mundial - fez o mesmo
e a iniciativa privada não vê a hora de
poder participar desses projetos. Mas
as PPPs ainda não saíram do papel,
apesar do entusiasmo do setor privado
e da urgência das obras de infra-
estrutura, indispensáveis para o
crescimento do País.

As PPPs foram anunciadas
no início do Governo Lula,

mas já faziam parte de
um esboço idealizado
pelo Governo Fernando
Henrique Cardoso.
Afinal, a percepção do
aumento constante da
carga tributária, somado
à precariedade do
equilíbrio fiscal - que
reduziu praticamente
a zero a capacidade do
Governo em investir

-, é anterior ao primeiro
mandato do atual

presidente. De
qualquer forma, o

seu anúncio no

Governo Lula foi um passo concreto
rumo a parcerias também palpáveis.
Mas, infelizmente, depois do alarde,
levou-se mais um ano discutindo
o texto do projeto e outro na sua
tramitação no Congresso Nacional.
Resultado: anunciado no início de
2003, o projeto de lei das PPPs só
foi assinado em dezembro de 2004.
Pronto então para deslanchar?
Nada disso. A regulamentação seria
definida apenas no segundo semestre
de 2005.

Quase dois anos perdidos? Não
propriamente. O Governo escolheu, de
2003 a 2005, dois projetos prioritários,
que foram estruturados para serem
realizados por meio de PPPs: o da
duplicação da BR-116 e o da BR-324,
de Minas Gerais até a cidade baiana de
Feira de Santana e desta até Salvador.
No entanto, mais de um ano depois
da escolha, ainda agora está "quase"
pronto o edital de licitação das duas
estradas. A última versão, pré-aprovada
pelo Tribunal de Contas, está com
a Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), encarregada de fazer
a concorrência.

Mas o processo está andando, não
está? Nada disso. O formato dessas
PPPs está paralisado. O Governo
considera alta a taxa de retorno
esperada pelos parceiros privados, com
base em projeções sobre a rentabilidade
do investimento, da ordem de 12,5%
ao ano. Nisto, a União está sendo
coerente, já que, em janeiro de 2007,
o Governo Lula suspendeu um
ambicioso projeto que concederia
sete trechos rodoviários à iniciativa
particular, por não aceitar que o
contrato embutisse uma expectativa de
12,88% de retorno. As projeções, no
momento, são de que os dois processos
destravem durante o mês de abril.



O fato é que o Brasil ainda não conta
com um edital definitivo de licitação
de rodovias pelo sistema de Parceria
Público-Privada (PPP), o que atrapalha, e
muito, o cronograma estabelecido pelo
recém-lançado Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC), que prevê
investimentos de nada menos
do que R$ 33,4 bilhões para as rodovias,
objetivo este que - fique claro - só se
alcançará com os projetos de PPPs.

As PPPs hoje consistem em uma
estratégia essência no mundo inteiro
(quadro na pág. 30). E há bons e sólidos
argumentos a favor dessa política.
A maior parte das grandes obras
de saneamento, rodovias, ferrovias,
telecomunicações e energia elétrica
exige recursos gigantes com que os
governos, de maneira geral, não têm
mais como arcar. O caso do Brasil é
gritante. Os recursos que sobram para
investimentos são pífios. Portanto,
se as PPPs deslancharem, como se
espera, o Governo poderá atender
mais facilmente aos objetivos sociais
e estratégicos, deixando para o setor
privado, historicamente mais eficiente,
uma parcela maior dos serviços de
utilidade pública. Tudo dentro da lógica
econômica.

Do que precisamos? A lista é grande,
mas, em princípio, necessitamos de
regras claras, de previsibilidade e de
segurança quanto aos contratos. São
condições essenciais para a atração de
capitais e também para a divisão salutar
de custos e benefícios entre as partes
envolvidas: o investidor privado, o poder
público e o consumidor. A preocupação
com a segurança econômica do
investidor é importante, estimulando o
investimento. No entanto, é igualmente
importante que as regras não tornem
o negócio totalmente isento de risco
para o investidor. A palavra-chave é

equilíbrio. É só olhar para o passado,
quando o Brasil caiu em uma armadilha
fixando as cláusulas de reajuste de
tarifas que depois tiveram de ser
revistas, irritando tanto investidores
quanto consumidores.

Por outro lado, é grave a orientação do
Governo quanto ao futuro das agências
reguladoras, que continua indefinido, o
que é péssimo para o futuro das PPPs.
O Brasil precisa de normas que dêem
mandato claro aos diretores das agências

e condições para que elas operem
com certa independência das pressões
político-partidárias e das conveniências
políticas de curto prazo.

Talvez o Banco do Brasil e a Caixa
Econômica Federal ajudem a destravar o
processo. Essas instituições publicaram
em fevereiro um edital de PPP para a
construção de um centro de dados em
Brasília, que será compartilhado pelos
bancos. O vencedor da concorrência
pública ficará responsável pela obra e

Potencial de investimentos em PPPs supera US$ 6,3 bilhões no Brasil,
considerando apenas quatro setores

No modelo de concessão de uso, por
exemplo, o governo oferece a uma
entidade privada direitos exclusivos
na operação e manutenção de um
ativo público durante um longo
período, mediante requerimentos de
performance definidos pelo poder
público. Em outros casos, o governo
transfere, parcial ou totalmente, o ativo
à iniciativa privada, estabelecendo certas
condições na venda, a fim de garantir
que melhoramentos sejam executados
e os cidadãos sejam bem atendidos.
Há projetos ainda em que o governo
contrata uma empresa para conceber
determinado serviço que, depois de
pronto, passa a ser operado e mantido
integralmente pela máquina pública.

A relevância de soluções que
representam a convergência entre o
interesse público e o capital privado
tem ganhado espaço nos grandes
centros de discussão das tendências da
economia global. Na edição 2007 do
Fórum Econômico Mundial, o atual CEO
global da Deloitte, Bill Parrett, destacou
que "as PPPs já estão concebendo novas
abordagens aos desafios globais e
promovendo projetos responsáveis, que
produzem resultados sustentáveis".

Apontada como alternativa para
enfrentar problemas históricos do País,
como a deficiência de infra-estrutura
e as condições inadequadas para a
expansão econômica, as Parcerias
Público-Privadas (PPPs) representam
hoje oportunidades de investimento e
de negócios para a iniciativa privada da
ordem de US$ 6,3 bilhões, considerando
somente quatro segmentos: transporte,
limpeza urbana, saneamento e
abastecimento de água e sistema
prisional. A estimativa é do estudo
internacional da Deloitte "Closing the
Infrastructure Gap", que apresenta um
levantamento de como as PPPs estão
sendo adotadas por governos de todo
o mundo. O mesmo estudo destaca
que, na América Latina e no Caribe,
as demandas de investimento em
infra-estrutura, considerando todos
os setores, já totalizam hoje US$ 71
bilhões.

As PPPs constituem acordos contratuais
celebrados entre uma agência
governamental e uma empresa
privada, geralmente com o objetivo de
viabilizar projetos de infra-estrutura.
Os modelos de PPPs adotados em
todo o mundo são os mais variados.

Alternativa promissora



pela posterior manutenção, em troca de
um pagamento de prestações mensais.
Além de ser a primeira PPP que sai do
papel, trata-se da primeira parceria
administrativa, pela qual o ente público
arca com a totalidade dos pagamentos.
O projeto está avaliado em R$ 300
milhões. É um começo, mas ainda muito
tímido frente ao desafio pelo qual o
Brasil passa, sem condições de crescer
com força.

Na linha estadual, o Estado de São
Paulo conseguiu realizar a primeira
PPP montada no Brasil: a da Linha 4
do Metrô. No entanto, os metrovíários,
que já eram contra as PPPs, agora
brigam pelo cancelamento da
licitação realizada devido ao trágico
desabamento ocorrido no Metrô
paulista, que absolutamente não tem
relação com a licitação feita. Acorda,
Brasil! São as PPPs que poderão evitar

ecarvalho
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