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11  IntroduçãoIntrodução

A Lei da PPP (Lei nº 11.079/04) introduziu, no ordenam ento jurídico brasileiro, o conceito das

parcerias público-privadas, fazendo-as conviver com a Lei nº 8.987/95 (Lei de Concessões) e a

Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Públicos). A Lei da PPP trouxe inovações ao

direito adm inistrativo brasileiro ao permitir a alocação contratual dos riscos e a

com plem entação das receitas, quando o investim ento privado não puder ser recuperado

exclusivam ente por m eio de tarifas ou receitas de usuário.

Em bora a Lei da PPP constitua um m arco de sum a relevância, cabe ao governo disciplinar os

procedim entos para a celebração dos contratos, definir os setores adequados a esse formato de

contratação, identificar os projetos prioritários e estabelecer os critérios para a Análise dos

projetos, condição essencial para assegurar a eficiência e a transparência no desenvolvim ento

das parcerias público-privadas no Brasil.

Nos países com programas consolidados de PPP, tais como Inglaterra e Austrália, os governos

têm disciplinado os procedim entos de Análise do M érito dos Projetos de PPP (tam bém

conhecidos com o Análise do Value for Money, na expressão em inglês) com a finalidade de

assegurar a eficiência no uso dos recursos públicos e a transparência na celebração dos

contratos. Nesses países a principal justificativa para a adoção do form ato contratual de PPP

reside na redução dos custos e na m elhoria da qualidade dos serviços, que caracterizam o

M érito do Projeto.

Além disso, na m aioria desses países, a abertura da licitação está condicionada à autorização

dos órgãos competentes, fundam entada em estudos que comprovem a conveniência do
fornecim ento dos serviços mediante PPP. Logo, as m etodologias que sustentam tais estudos se

tornaram instrum entos im portantes para assegurar a transparência das decisões e a

legitim idade das parcerias.

O Art. 10º da Lei da PPP condiciona a abertura da licitação à dem onstração da conveniência e

oportunidade do fornecim ento dos serviços mediante PPP. Em bora essa exigência legal seja

aproxim adam ente equivalente ao conceito de Análise do M érito do Projeto adotado no exterior,

os governos brasileiros ainda carecem de m etodologias de verificação do M érito do Projeto em

PPP, aplicáveis ao contexto nacional. Tais m etodologias podem contribuir para:

 a alocação eficiente dos recursos públicos;

 a adoção da PPP em projetos nos quais esse form ato contratual possa proporcionar ganhos

de eficiência ou qualidade no fornecim ento dos serviços;

 a transparência, o controle e a prestação de contas na celebração dos contratos de PPP.

Ao disciplinar os procedim entos para análise da conveniência e oportunidade dos projetos de

PPP, por m eio da adoção da m etodologia de Análise do Mérito do Projeto aqui contida, as

Autoridades Públicas podem contribuir para a regulam entação do Art. 10º da Lei da PPP, com o

objetivo de assegurar transparência e eficiência na celebração dos contratos de PPP,

prim ordiais para a credibilidade e legitim idade dessa inovadora política de contratação pública.
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1.1 Experiência internacional em Análise do M érito em Projetos de PPP

Um levantam ento das experiências internacionais1 dem onstra que cada governo desenvolveu

um a m etodologia própria de Análise do M érito do Projeto, voltada às particularidades nacionais

(Reino Unido, Irlanda, Holanda e África do Sul) ou subnacionais (Vitória e Colúm bia Britânica).

O Anexo I apresenta um resumo dessas experiências. Um a Análise porm enorizada dessas

experiências pode ser encontrada no Boletim Técnico BT/AGR/0002.

O levantam ento de experiências internacionais, por conseqüência, relativas à Análise do M érito

do Projeto, neste trabalho, lim ita-se ao que poderia ser apropriado por uma m etodologia de

Análise do M érito em Projetos de PPP aplicada ao caso brasileiro.

Considerando as experiências relevantes, um a proposta de metodologia brasileira não poderia

deixar de contem plar um a Análise Qualitativa do M érito. De um m odo geral, tal Análise se

baseia em três ferram entas básicas, que poderiam ser adotadas no Brasil, observadas as

lim itações legais:

 Listas de verificação para Análise da Elegibilidade do projeto à contratação em regim e de

PPP e da adequação da contratação nesse form ato contratual;

 Análise da Com petição pelo m ercado para obtenção de inform ações críticas sobre a

capacidade técnico-financeira dos potenciais parceiros privados e do seu interesse

com ercial específico;

 Estudo de casos para subsídio à concepção do projeto, definição do m odelo de gestão e do

escopo da PPP, estim ativa do valor do contrato, análise da repartição de riscos entre o

setor público e privado, identificação de fatores críticos de sucesso, etc.

Quanto à Análise Quantitativa, as experiências internacionais sempre fazem referência à análise

de projetos por meio das projeções de fluxo de caixa, trazidos a valor presente, para viabilizar a

com paração entre os custos do fornecim ento dos serviços no âm bito do governo e por m eio da

PPP no âm bito privado.

Essa Análise Quantitativa, bastante tradicional em seus conceitos básicos, im plica a construção

de um Projeto Público de Com paração (PPC), tam bém conhecido internacionalm ente como

Public Sector Com parator (PSC), e de um Projeto Privado de Referência (PPR), tam bém

m encionado em determ inados documentos, em outros países, com o Shadow Bid, PPP Reference

M odel ou PFI Option2.

1 Vide Boletim Técnico BT/AGR/0002.
2 Private Finance Initiative (PFI) equivale, no Reino Unido, às concessões comuns, patrocinadas e

adm inistrativas no Brasil. PPP Reference M odel trata do M odelo de Referência da PPP; e Shadow Bid se

refere a uma proposta teórica que um interessado privado faria para a provisão dos serviços requeridos

por um a PPP.
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O PPC deve considerar todos os custos com investim entos, despesas operacionais, riscos,

tributos e seguros de um projeto desenvolvido da forma tradicional, em face das especificidades

e lim itações do setor público brasileiro, inclusive no tocante às restrições da Lei nº 8.666/93 e

das dem ais leis que regem a m atéria.

Por sua vez, o PPR, no Brasil, pressupõe a constituição de um a Sociedade de Propósito

Específico (SPE), tal com o exige a Lei nº 11.079/04, para cálculo da receita, incluindo a

contraprestação pública, que satisfaz todas as condições para cobertura da remuneração dos

investim entos, despesas operacionais, tributárias, financeiras e dem ais riscos transferidos ao

parceiro privado, no âm bito do contrato de PPP.

A m etodologia brasileira tam bém não pode exim ir-se da discussão sobre a taxa utilizada para

descontar os fluxos de caixa do PPC e do PPR, assim como do tratam ento dispensado aos riscos

do projeto, visto que a om issão desses pontos pode conduzir a decisões de investim ento

equivocadas.

1.2 Base legal para a Análise do M érito do Projeto no Brasil

A Lei de PPP, em seu artigo 4º, estabeleceu com o diretrizes para a celebração dos contratos de

PPP:

I. Eficiência no cumprim ento das missões de Estado e no em prego dos recursos da

sociedade;

II. Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados

incum bidos da sua execução;

III. Indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de

polícia e de outras atividades exclusivas do Estado;

IV. Responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias;

V. Transparência dos procedim entos e das decisões;

VI. Repartição objetiva de riscos entre as partes;

VII. Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconôm icas dos projetos de parceria.

Além dessas diretrizes, a Lei de PPP, no seu artigo 10, indica que a contratação de parceria

público-privada será precedida de licitação na m odalidade de concorrência, estando a abertura

do processo licitatório condicionada a:

I. Autorização do órgão contratante, fundam entada em estudo técnico que dem onstre:

a) a conveniência e a oportunidade da contratação, m ediante identificação das razões que

justifiquem a opção pela form a de parceria público-privada;

b) (...).

A com binação das exigências grifadas do texto legal cria as bases legais para a Análise do
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M érito do Projeto em PPP no Brasil. A Análise do M érito do Projeto constituirá, portanto, uma

referência para a dem onstração, por m eio de estudo técnico fundam entado, previam ente à

abertura da licitação, da conveniência e oportunidade da contratação m ediante PPP, em

observância às diretrizes do artigo 10 da Lei nº 11.079/04.

1.3 Base econôm ica para a Análise do M érito do Projeto

Um projeto apresenta M érito quando sua im plantação concorre para a solução de problem as a

um custo adequado, de m odo que o governo, diante da alternativa de fornecer o serviço da

forma tradicional, tenha um custo m enor (ou qualidade m elhor) utilizando a PPP.

M uitos países adotaram a PPP atraídos pela possibilidade de viabilizar investim entos que não

poderiam ser financiados pelo setor público em função de restrições à expansão do

endividam ento público. Porém, alguns deles, notadam ente Colôm bia3, M éxico4 e Portugal5,

enfrentaram problem as para honrar, posteriorm ente, os com promissos resultantes desses

contratos.

Em bora a PPP perm ita antecipar benefícios que seriam alcançados somente em longo prazo, ela

im plica um com prometim ento das receitas futuras do órgão contratante6. Portanto, a PPP deve

ser utilizada por razões de eficiência na prestação do serviço e no em prego dos recursos

públicos (razões do Mérito). N ão com o aparente solução para restrições ao financiam ento dos

investim entos no âm bito governam ental, ou m esmo em função da form a de contabilização das

obrigações assumidas pelo governo.

Segundo o inciso I, do art. 4º da Lei nº 11.079/04, a PPP deve proporcionar eficiência no uso

dos recursos públicos, ou m elhor, redução de custos, tanto na realização das obras como no

fornecim ento dos serviços, quando com parada à provisão direta pelo setor público.

Portanto, para fins da dem onstração da conveniência e da oportunidade do projeto, ou Análise

do M érito do Projeto, o estudo técnico m encionado no item I do art. 10 da Lei de PPP deve ser

apresentado com o um a análise ex ante  do custo provável da execução dos serviços da forma

tradicional vis-à-vis o custo provável do fornecim ento dos serviços mediante PPP. Tal estudo é,

pois, elem ento central para instruir a decisão de se fazer ou não a PPP.

Com a finalidade de produzir as informações necessárias à instrução do órgão contratante, por

conseguinte, deve-se adotar um a criteriosa metodologia, que leve em consideração a

experiência internacional e brasileira nessa área nos últim os anos. Um a proposição é feita a

seguir.

3 G uasch et al. (2003).
4 Fay e M orrison (2005).
5 C osta e Silva (2003).
6 Brito e Silveira (2005).
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1.4 Prem issas da m etodologia de Análise do M érito do Projeto

Dentre os pressupostos da m etodologia de Análise do M érito em Projetos de PPP, salientam -se:

 Dem onstração da conveniência e da oportunidade da contratação na form a de PPP por

m eio de Análises Qualitativas e Quantitativas;

 Análise Quantitativa m ediante comparação entre o custo provável do fornecim ento dos

serviços da forma tradicional e o custo da sua provisão por meio da PPP (m odelos

financeiros);

 Ajuste nos m odelos financeiros utilizados na Análise Quantitativa com o intuito de refletir

potenciais diferenças, no tocante a riscos, receitas, tributos e seguros, decorrentes do

fornecim ento dos serviços da form a tradicional e por meio da PPP;

 Análise Qualitativa por intermédio de listas de verificação, estudo de casos e Análise da

Com petição pelo m ercado;

 Docum entação das prem issas utilizadas nas Análises Qualitativas e Quantitativas, a fim de

possibilitar a prestação de contas, a auditoria dos estudos, a consolidação de bancos de

dados e a fundam entação de futuras análises.

Visto que o sucesso na execução das Parcerias Público-Privadas depende de processos

adequados de seleção e análise dos projetos, os órgãos contratantes do governo devem

assegurar que:

 a PPP seja utilizada quando ela for capaz de proporcionar ganhos de eficiência legítim os
frente aos arranjos institucionais tradicionais, com o a execução direta, os contratos

adm inistrativos regidos pela Lei nº 8.666/93 ou um a combinação de am bos7;

 os serviços sejam fornecidos da form a tradicional quando as análises não dem onstrarem a

conveniência e a oportunidade (M érito) da adoção de um a PPP;

 as análises considerem os objetivos estratégicos do governo, as políticas setoriais, os

im pactos orçam entários de longo prazo, as particularidades do projeto e as características

dos serviços prestados.

7 Por exemplo, as atividades de concepção e construção de unidades prisionais são tradicionalm ente

delegadas a pessoas jurídicas não vinculadas ao Estado (projetistas e construtoras) m ediante a

celebração de contratos adm inistrativos regidos pela Lei nº 8.666/93. Os serviços de adm inistração

penitenciária, por sua vez, podem ser prestados de forma direta, por pessoas jurídicas vinculadas ao

Estado ou por pessoas jurídicas não vinculadas ao Estado, por meio de contratos adm inistrativos

tam bém regidos pela Lei nº 8.666/93, com o os contratos de cogestão.
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22  Considerações InConsiderações In iciaisiciais

2.1 Conceito de PPP no Brasil

A Lei nº 11.079/04 instituiu as normas gerais para licitação e contratação das parcerias

público-privadas no Brasil. A Lei, então, define a PPP com o um contrato de prestação de

serviços e veda a celebração de parcerias para a provisão exclusiva de m ão-de-obra,

equipam entos ou a execução de obra pública.

A Lei de PPP com plem entou a Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e a Lei nº

8.987/95 (Lei de Concessões), além de se harm onizar com a Lei Com plem entar Federal nº
101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A Lei de PPP superou algum as lim itações da Lei de Concessões, ao perm itir que os governos

com plem entem a receita do operador quando o investim ento não puder ser recuperado por

m eio de tarifas. Dessa form a, a Lei perm ite a licitação de projetos com um retorno

socioeconôm ico adequado, m as com um retorno financeiro, sem com plem entações tarifárias ou

contraprestações, incapaz de atrair o interesse dos investidores.

Para definir o regim e aplicável às PPPs e diferenciá-las das concessões comuns, todavia, a Lei

conceituou PPP com o um “contrato adm inistrativo de concessão, na m odalidade patrocinada ou

adm inistrativa”.

Na concessão patrocinada, o governo com plem enta a receita oriunda da cobrança da tarifa. Na

concessão adm inistrativa, em contrapartida, cabe ao governo, usuário direto ou indireto dos

serviços, o pagam ento integral ao parceiro privado.

A vantagem dessa estrutura conceitual é a possibilidade de rem eter alguns aspectos da Lei de

PPP às Leis nº 8.666/93 e 8.987/95. Dessa forma, nas concessões patrocinadas aplica-se

subsidiariam ente o disposto na Lei de Concessões. Nas concessões adm inistrativas, por outro

lado, o regim e predom inante é o da Lei de PPP e se aplicam adicionalm ente alguns dispositivos

da Lei de Concessões.

Cabe ressaltar que a Lei nº 11.079/04 estabeleceu diferenças nas perm issões legais para a

adoção de cada tipo de PPP. Assim , serviços públicos em sentido estrito, tal com o definidos em

lei própria, poderiam ser transferidos para operadores privados, desde que não exista lim itação

legal. M ais comum seria, todavia, a transferência de serviços de interesse público para

operadores privados, pois nesse caso não haveria necessidade de lei autorizando tal

transferência, que poderia se dar por m eio de concessão patrocinada. As concessões

adm inistrativas, por seu lado, não tratam de serviços públicos no sentido estrito, m as sim de

serviços de interesse público. Teriam com o beneficiário prim ário o próprio governo,
beneficiando secundariam ente a população.

A Lei nº 11.079/04 estabeleceu, tam bém , um lim ite m ínim o não inferior a 5 (cinco) anos e não

superior a 35 (trinta e cinco) anos para a vigência dos contratos de PPP e definiu a partilha dos
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riscos entre as partes, de m odo a possibilitar a alocação contratual dos riscos, um a inovação no

direito adm inistrativo brasileiro8.

A Lei de PPP definiu um valor contratual m ínim o de R$ 20 m ilhões para evitar que pequenos

projetos sejam licitados com o PPPs e instituiu incentivos à gestão eficiente dos contratos ao

vincular a liberação dos pagamentos à disponibilidade do serviço ou ao atendim ento a m etas

de desempenho pelo parceiro privado.

A fim de evitar que as obrigações assumidas pelo governo coloquem em risco a disciplina fiscal

e com prometa um a parcela substancial do orçamento, a Lei de PPP estabeleceu um lim ite

agregado de 1% da receita corrente líquida (RCL), do ente federativo, para as despesas anuais

decorrentes desses contratos (contraprestações públicas). Posteriormente, o art. 10 da Lei nº

12.024/09 alterou esse lim ite para 3% da RCL. Portanto, a concessão de garantias e

transferências voluntárias do Governo Federal para os governos estaduais ou m unicipais é

condicionada à dem onstração do cumprim ento desse lim ite.

Destacam -se, ainda, na Lei das PPP, os seguintes pontos9:

 Partilha com o governo dos ganhos eventuais de refinanciam ento da dívida;

 Possibilidade de em issão de em penho, em nom e dos financiadores, referente às obrigações

assumidas pelo governo;

 Provisão de garantias para as obrigações assum idas pelo governo;

 Obrigação de autorização legislativa para as concessões patrocinadas em que a

contraprestação devida pelo governo superarem 70% da rem uneração do parceiro privado;

 Autorização para que o governo e as empresas públicas participem do Fundo Garantidor

das Parcerias (FGP), a fim de prover garantias ao pagam ento das obrigações assumidas10;

 Lim itação das operações de crédito efetuadas por em presas públicas ou sociedades de

econom ia m ista a 70% dos recursos de terceiros captados pela Sociedade de Propósito

Específico (SPE);

 Lim itação das operações de crédito e das contribuições de capital das entidades fechadas

de previdência complem entar e em presas públicas a 80% dos recursos captados pela

8 As concessionárias têm recorrido com freqüência à garantia constitucional de equilíbrio econôm ico-

financeiro para lim itar a transferência contratual de riscos. Contudo, a Constituição estabelece que os
termos do equilíbrio econôm ico-financeiro sejam definidos em Lei. Logo, a Lei nº 11.079/04 permite

alterar o regim e tradicional de alocação de riscos nos contratos de PPP (BRITO; SILVEIRA, 2005).
9 Para um a discussão pormenorizada das mudanças introduzidas com a Lei de PPP, consultar: Brito e

Silveira (2005) e Tribunal de Contas da União (2005).
10 O Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas deverá ser absorvido pela Agência Brasileira de

Garantias (entidade a ser criada pelo Governo Federal).
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futura SPE;

 Adoção da arbitragem como m ecanism o de resolução de controvérsias.

2.2 Arranjos institucionais para obras e serviços

As políticas públicas form uladas pelos governos podem ser atendidas por m eio de ações,

projetos e programas. Por projeto, entende-se um a ação, lim itada no tem po, da qual resulta um

bem ou serviço que concorre para atender a essas políticas. O processo de desenvolvim ento de

um projeto governam ental pode ser subdividido, genericam ente, em quatro atividades

principais:

 Definição e concepção do projeto;

 Financiam ento do projeto;

 Im plantação do projeto;

 Operação e manutenção do projeto para fornecim ento dos serviços.

Um a das atribuições dos governos consiste em decidir sobre a alocação m ais eficiente das

atividades essenciais ao desenvolvim ento dos projetos, do qual resultem bens ou serviços que

concorram para atender às políticas públicas. Nesse sentido, os governos geralm ente possuem

as seguintes opções:

 Execução direta: o governo pode produzir o bem ou serviço sem o envolvim ento do setor

privado. A execução direta é justificada quando:

o o governo é legalm ente obrigado a prestar o serviço;

o a quantidade, qualidade ou distribuição dos resultados obtidos com a provisão

privada dos serviços é inadequada ou insuficiente, do ponto de vista social;

o o governo decide exercer um papel m ais ativo na execução dos serviços, em

função do interesse público.

 Prestação de serviços por terceiros: para realizar as suas funções, o governo pode recorrer

à colaboração de terceiros, valendo-se dos serviços e dos bens de agentes públicos ou

privados para melhor cumprir suas atividades:

o Pessoas jurídicas vinculadas ao Estado: o governo pode delegar a produção do

bem ou serviço a pessoas jurídicas de Direito Público, com o autarquias oufundações públicas, ou pessoas jurídicas de Direito Privado vinculadas ao

Estado, com o em presas públicas e sociedades de econom ia m ista11;

11 T ais entidades podem , tam bém , celebrar contratos de PPP com particulares.



 

Análise do Mérito do Projeto em PPPno Brasil 14 

o Pessoas jurídicas não vinculadas ao Estado: a intervenção pública pode ocorrer

de diversas formas, diferindo na alocação de responsabilidades entre as partes.

O recurso do governo à prestação de serviços por particulares se manifesta sob

as seguintes modalidades básicas, dentre outras, de contratos adm inistrativos:

 Contratos para execução de obras ou serviços (Lei nº 8.666/93);

 Concessões com uns (Lei nº 8.987/95);

 Parcerias público-privadas (Lei nº 11.079/04).

2.3 Diferenças entre obras públicas, concessões com uns e PPPs

Conforme discutido, o governo pode delegar a prestação dos serviços a pessoas jurídicas não

vinculadas ao Estado para m elhor cum prir suas atividades.

Antes da aprovação da Lei de PPP, a prestação desses serviços era delegada, basicam ente, por

m eio de duas m odalidades de contratos adm inistrativos: os contratos para execução de obras

públicas ou serviços (curto prazo), regidos pela Lei nº 8.666/93, e a concessão com um (longo

prazo), instituída pela Lei nº 8.987/95.

As concessões patrocinadas e adm inistrativas, introduzidas pela Lei de PPP, som aram-se então

às m odalidades de contratos adm inistrativos vigentes.

A PPP está fundam entalm ente associada ao fornecim ento de serviços pelo parceiro privado,

estando vedada a celebração de contratos com objeto exclusivo de fornecim ento de m ão-de-

obra, fornecim ento e instalação de equipam entos ou execução de obras públicas. Portanto, a
sim ples execução da obra pública não pode ser caracterizada com o um a PPP. É necessário

tam bém que o parceiro privado seja incum bido do fornecim ento dos serviços nas instalações

construídas ou reform adas.

Dentre as características da PPP, cum pre destacar:

 Transferência, ao parceiro privado, de um grande núm ero de serviços e atividades,

usualm ente executados pelo governo ou por diversos fornecedores contratados de forma

individual, m ediante contratos adm inistrativos de curto prazo12;

 Possibilidade da participação do autor do projeto (básico ou executivo) na licitação;

12 Por exemplo, as diversas atividades envolvidas na concessão adm inistrativa dos serviços de gestão de

facilidades de um centro adm inistrativo (portaria, segurança, lim peza, manutenção, ilum inação,

alim entação coletiva, ar condicionado, jardinagem , gestão de estacionam entos, etc.), usualm ente

terceirizados por meio de contratos administrativos regidos pela Lei nº 8.666/93, podem ser delegadas

a um único parceiro privado m ediante contrato de PPP, desde que seja, tam bém , previsto investim ento

nas instalações ou sistem as do centro adm inistrativo.
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 Obtenção, pelo parceiro privado, dos recursos financeiros necessários à execução do

contrato no objeto da licitação;

 Previsão, no edital, em concessões de serviços precedidas da execução de obra, dos dados

relativos à obra, dentre os quais os elem entos do projeto básico que permitam sua plena

caracterização13, assim entendidos o Caderno de Encargos da Concessionária e os seus

componentes, tais como o Program a Funcional M ínim o ou o Program a de Necessidades e as

Especificações Técnicas dos Serviços;

 Alocação contratual dos riscos entre o setor público e o privado, de acordo com a

capacidade de cada parte para suportá-los (Q uadro 1);

Quadro 1. Princípios da partilha contratual de riscos em um a PPP.

A partilha contratual dos riscos deve ser norteada pelo princípio de que “os riscos devem ser alocados à

parte capaz de gerenciá-los com m aior eficiência”. A Análise e a alocação eficiente dos riscos contratuais

podem contribuir para o sucesso na execução dos contratos de PPP no Brasil.

Contratos bem estruturados possibilitam a transferência eficiente dos riscos relacionados com as fases

de projeto, construção, m anutenção, operação e fornecim ento dos serviços para o parceiro privado.

Em contraste, a tentativa inadvertida de transferir riscos excessivos para o parceiro privado pode: (i)

onerar a tarifa e o custo dos financiamentos, visto que os parceiros privados e os financiadores do

projeto precificam os riscos e cobram um prêmio no custo do capital para assumi-los, transferi-los a

terceiros ou contratar seguros; (ii) em caso de sinistro de grande impacto, im plicar a reversão com pleta

do risco para o setor público, que deve zelar pela continuidade na prestação dos serviços, m esmo em um

im previsto de grande m agnitude.

Em suma, não é possível transferir os riscos associados ao fornecim ento de um determ inado serviço
público integralm ente ao parceiro privado. Portanto, a m odelagem dos projetos de PPP deve buscar um a

partilha equilibrada dos riscos contratuais, visto que o parceiro público será capaz de gerenciar alguns

riscos com m aior eficiência.

Um a partilha equilibrada tende a reduzir a percepção de riscos dos parceiros privados e dos

financiadores, de m odo a sim plificar a obtenção de recursos para a execução do projeto e reduzir as

contraprestações pagas pelo governo.

 Constituição de um a sociedade de propósito específico (SPE), incum bida de im plantar e

gerir o objeto da PPP, antes da celebração do contrato;

 Previsão de rem uneração variável vinculada ao desempenho do parceiro privado, conforme

m etas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato (Quadro 2).

13 R edação dada pelo inciso XV do art. 18 da Lei nº 9.648/98.



 

Análise do Mérito do Projeto em PPPno Brasil 16 

Quadro 2. Padrões de qualidade dos serviços e m ensuração do desempenho em PPP

Em um contrato de PPP, o parceiro público deve estabelecer os padrões e as metas de qualidade e

disponibilidade dos serviços a serem prestados pelo parceiro privado. A contratação com base em

padrões e m etas de desempenho, em vez de projetos básicos ou especificações detalhadas de

quantitativos de pessoal, possibilita que:

 o parceiro privado introduza inovações a fim de reduzir os custos de im plantação, operação e

m anutenção do em preendim ento;

 os riscos relacionados à concepção do projeto, construção, operação e m anutenção sejam

transferidos ao parceiro privado;

 o desempenho do parceiro privado seja avaliado por m eio de critérios objetivos (Sistem a de

M ensuração do Desem penho –SM D);

 a rem uneração seja vinculada ao desempenho do parceiro privado (M ecanismo de Pagamento).

Ao estabelecer os padrões e as metas de qualidade dos serviços a serem prestados pelo parceiro privado,

as PPPs trazem o conceito da gestão por indicadores de desempenho (Key Performance Indicators) para a

adm inistração pública brasileira.

Neste contexto, o Sistem a de M ensuração do Desem penho deve definir os padrões e metas de qualidade

e disponibilidade dos serviços, os critérios objetivos de avaliação e o M ecanismo de Pagam ento, que

vincula as contraprestações pecuniárias ao desempenho do parceiro privado.

Portanto, a rem uneração nos contratos de PPP, vinculada à qualidade dos serviços prestados e

m ensurada por m eio de indicadores de desempenho, difere totalm ente do conceito de obrigação
financeira determ inada que prevalece nos contratos adm inistrativos tradicionais.

O Quadro 3 ilustra as principais diferenças entre os contratos para execução de obras públicas

ou serviços, concessão adm inistrativa, concessão patrocinada e concessão com um .
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Quadro 3. Diferenças entre contratos de obras, serviços, PPP e concessão comum

ItemItem

Contratos paraContratos para
execuçãexecuçã o deo de
obras públiobras públi cascas
ou ou serviçosserviços

ConcessãoConcessão
administrativaadministrativa

ConcessãoConcessão
patrocinadapatrocinada

Concessão comumConcessão comum

Diplom a legal Lei nº 8666/93 Lei nº 11.079/04 Lei nº 11.079/04 Lei nº 8.987/95

Valor Não estabelecido
M ínim o de R$ 20

m ilhões

M ínim o de R$ 20

m ilhões
Não estabelecido

Prazo 5 anos Entre 5 e 35 anos Entre 5 e 35 anos Não estabelecido

Obtenção de recursosfinanceiros para a execução

de obras

Vedada14 Aplicável Aplicável Aplicável

Participação do autor do

projeto na licitação
Vedada Aplicável Aplicável Aplicável

Pagamentos pelo setor

público
Necessários Contraprestações

Com plem entação

tarifária

Apenas em situações

excepcionais (art. 26 da

Lei Com plem entar nº

101/00)

Previsão contratual de

critérios de avaliação do

desem penho

Não estabelecida Obrigatória Obrigatória Aplicável

Rem uneração variável

vinculada ao desempenho
Não estabelecida Obrigatória Obrigatória Aplicável

Fundo garantidor Não aplicável Aplicável Aplicável Não aplicável

Risco de dem anda Não aplicável

Assumido pelo setor

público na maioria

dos casos

Com partilhado entre

o setor público e o

parceiro privado

Assumido pelo

concessionário (art. 2º

da Lei nº 8.987/95)

2.4 Vantagens e desvantagens das parcerias público-privadas

A análise da experiência internacional indica que as parcerias podem contribuir para a redução

de alguns aspectos negativos associados à execução de obras e ao fornecim ento de serviços no

âm bito governamental, com o atrasos, sobrecustos, deterioração prematura,

superdim ensionam ento, subutilização de infraestruturas, carência de m anutenção, custos de

operação elevados, carência de flexibilidade operacional, ausência de estruturas de incentivos,

baixa qualidade e descontinuidade dos serviços15.

14 Conforme § 3º do art. 7º da Lei nº 8.666/93, “é vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de

recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem , exceto nos casos de

em preendim entos executados e explorados sob o regim e de concessão, nos termos da legislação

específica”.
15 V ide: Scottish Parliam ent Finance Com m ittee (2002), HM Treasury (2003); National Audit Office (2003)

e Cabral (2006).
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Contratos de PPP bem estruturados possibilitam um a transferência eficiente dos riscos de

projeto, construção, m anutenção e operação para o parceiro privado, além de criar incentivos

financeiros à gestão competente, à redução dos custos globais do empreendim ento e ao alcance

das metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos pelo governo.

A PPP oferece a possibilidade de ganhos de eficiência em relação aos arranjos institucionais

tradicionais devido a:

 Pontualidade na execução da obra, visto que os pagam entos ao parceiro privado são

condicionados à disponibilidade do serviço, dentre outros incentivos;

 Redução de custos de construção, um a vez que o parceiro privado é responsável pela

obtenção dos recursos necessários para a realização da obra;

 Análise de riscos pelos financiadores, que cria incentivos para a mitigação dos riscos de

construção pelo parceiro privado (por exemplo, m ediante utilização de tecnologias

testadas);

 Qualidade na prestação dos serviços, transferência de riscos operacionais e retificação

tem pestiva de falhas, em função da previsão de rem uneração variável vinculada à

qualidade e à disponibilidade dos serviços;

 Contratação com base em padrões e m etas de desempenho, que induz a eficiência na

gestão, a introdução de inovações e a redução dos custos globais do em preendim ento por

m eio da integração entre projeto e construção;

 Análise de riscos rigorosa, a fim de assegurar estim ativas de custos confiáveis. A

necessidade de garantir um preço fixo para os contratos de construção induz a tom ada de

decisões com base em inform ações mais fidedignas;

 M anutenção adequada das facilidades, visto que o contrato de PPP define padrões e metas

de qualidade dos serviços de m anutenção, e os recursos destinados a essa atividade não

são afetados por restrições orçamentárias de curto prazo;

 Partilha das facilidades im plem entadas por meio da PPP com terceiros, de m odo a

possibilitar a exploração de receitas acessórias e, por conseguinte, a redução do valor das

contraprestações para o governo;

 Eficiência na partilha de responsabilidades, visto que as partes se concentram nas suas

atividades-fim : o parceiro público especifica os padrões e metas de qualidade dos serviços,

e o parceiro privado projeto, im planta e opera o empreendim ento para atingir essas

especificações.

No entanto, as PPPs podem apresentar algum as desvantagens16:

16 Para uma análise das desvantagens da PPP, consultar HM Treasury (2003).
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 as PPPs exigem m odelagens, editais de licitação e arranjos comerciais privados complexos,

cuja im plem entação pode ser lenta e onerosa, de m odo a inviabilizar a adoção desse

form ato contratual em projetos de pequeno porte;

 as necessidades do governo podem m udar ao longo do tem po. Logo, existe o risco de que o

serviço se torne obsoleto ou o contrato se torne inadequado devido às constantes

m udanças nas demandas ao longo da sua vigência;

 as mudanças nas necessidades do governo podem im plicar alterações no projeto, que

podem requerer renegociações e reequilíbrios contratuais laboriosos;

 as inovações nos m étodos de execução das obras e dos serviços (por exemplo, utilização de

tecnologias não testadas) podem trazer im pactos negativos;

 as contraprestações incorporam prêmios para os riscos transferidos ao parceiro privado,

como os riscos de construção, que podem não se materializar;

 o parceiro privado pode não ser capaz de gerenciar os riscos assum idos no contrato de PPP

e os órgãos contratantes podem acreditar que esses riscos foram efetivamente transferidos;

 as contraprestações públicas se baseiam no arranjo financeiro do parceiro privado, que em

m uitos casos tom a em préstim os com custos superiores aos do governo.

2.5 Análise da conveniência e oportunidade da PPP

A Análise do M érito tem com o finalidade avaliar a elegibilidade do projeto à contratação em

regim e de PPP, identificar as razões que justificam a opção pela forma contratual de PPP e
possibilitar a conclusão quanto ao arranjo institucional m ais eficiente para fornecim ento dos

serviços buscados pelo governo. Tal Análise é equivalente à Análise da conveniência e

oportunidade citada na Lei.

A Figura 2 ilustra a estrutura da m etodologia de Análise do M érito do Projeto em PPP, com posta

por Análises Qualitativas e Quantitativas (modelo financeiro). A m etodologia proposta se aplica

à Análise de projetos elegíveis à contratação m ediante PPP, devidam ente inscritos no Plano

Plurianual (PPA), cujos estudos de pré-viabilidade tenham sido apresentados conforme as

diretrizes emanadas dos órgãos públicos competentes.

As Análises acim a serão discutidas em m aior detalhe nos itens seguintes.
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Figura 1. Fluxogram a da Análise do M érito do Projeto em PPP no Brasil
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33  Análise Análise QuaQua litativalitativa

Nem todos os fatores que influenciam a conveniência do fornecim ento de um determ inado

serviço m ediante contrato de PPP podem ser capturados pelas Análises Quantitativas, que se

baseiam na com paração entre os custos prováveis da execução desses serviços pelo governo e

os custos prováveis do seu fornecim ento por um parceiro privado.

Além disso, as estim ativas de investim entos e custos operacionais em contratos de longo prazo

estão sujeitas a considerável incerteza, especialm ente nas circunstâncias em que os objetivos

do governo são expressos por m eio de m etas e padrões de qualidade dos serviços, em vez deprojetos básicos ou executivos, que possibilitariam a elaboração de orçamentos m ais confiáveis.

Por esse motivo, a Análise do M érito do Projeto de PPP tam bém deve utilizar Análises

Qualitativas, m ediante listas de verificação, estudos de casos e Análises da Com petição pelo

acesso ao m ercado.

A Análise Qualitativa possibilita a conclusão quanto à elegibilidade do projeto à contratação

m ediante PPP, ao êxito na celebração de parcerias no setor em questão e à presença de grupos

em presariais com interesse e capacidade técnico-financeira para im plantar o em preendim ento e

fornecer os serviços a ele associados.

3.1 Listas de verificação

As listas de verificação podem ser ferram entas úteis à Análise da elegibilidade e da adequação

da contratação do projeto no form ato de PPP. Os itens seguintes discorrem em detalhe sobre aaplicação das listas de verificação à Análise de conveniência e oportunidade.

3.1.1 Análise da elegibilidade do projeto à contratação em regim e de PPP

Um a análise prelim inar pode ser conduzida, nas fases iniciais do estudo, com o intuito de

avaliar a elegibilidade do projeto à contratação nos m oldes da Lei nº 11.079/04. OQuadro 4 

apresenta questões que devem ser respondidas por m eio de listas de verificação. Os projetos

que atenderem a esses requisitos e estiverem devidam ente inscritos no Plano Plurianual

poderão ser elegíveis à contratação em regim e de PPP.
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Quadro 4. Exem plo de lista de verificação em pregada na análise da elegibilidade do projeto à

contratação em regim e de PPP.

 o valor do investim ento é superior a R$ 20.000.000,00 (vinte m ilhões de reais)?

 o escopo do em preendim ento não está restrito exclusivamente ao fornecim ento de m ão-de-obra ou

ao fornecim ento e instalação de equipam entos ou à execução de obra pública?

 o prazo de vigência do contrato é superior a 5 (cinco) anos?

 o prazo de vigência do contrato é inferior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual

prorrogação?

 é possível repartir os riscos contratuais entre o parceiro público e o parceiro privado de forma
objetiva?

 é possível estabelecer critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado?

 é possível vincular a rem uneração do parceiro privado ao alcance de m etas e padrões de

desempenho e disponibilidade?

 as funções, os serviços e as atividades a que refere o contrato de PPP podem ser delegados a

particulares?

3.1.2 Análise da adequação da contratação em regim e de PPP

Quando as características apresentadas no item anterior estão presentes, a possibilidade de

contratação do projeto na forma de PPP pode ser considerada. No entanto, em bora essas

características indiquem a elegibilidade do projeto para contratação em regim e de PPP, elas

não asseguram que o governo alcançará m elhores resultados com essa alternativa.

Portanto, o órgão contratante deve avaliar se as características do projeto indicam que a

adoção de um a PPP poderá proporcionar ganhos de eficiência, sem com prometer os resultados

buscados pelo governo.

A experiência internacional sugere que a PPP tende a proporcionar resultados satisfatórios nas

situações descritas no
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Quadro 517.

A experiência internacional tem aconselhado a adoção dos contratos de PPP em projetos de

rodovias, pontes, túneis, sistem as de produção, tratam ento e distribuição de água, sistem as de

coleta e tratam ento de esgoto, gestão de resíduos sólidos, gestão de facilidades em centros

adm inistrativos, escolas e hospitais, e adm inistração de com plexos penitenciários18.

17 Para um a discussão detalhada sobre as situações em que a contratação em regim e de PPP pode

proporcionar ganhos de eficiência, consultar: HM Treasury (2003), Bettignies; Ross (2004), Fitzgerald

Report (2004), Riess (2005) e Välila (2005).
18 T rata-se apenas de um a listagem indicativa, não exaustiva.
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Quadro 5. Adequação da contratação do projeto em regim e de PPP.

Questão JustificativaQuestão Justificativa

Os objetivos do governo podem ser definidos

por meio de m etas e padrões de qualidade e

disponibilidade?

A contratação por meio de m etas e padrões de qualidade

e disponibilidade possibilita inovações que visam a

econom ias, serviços de qualidade e partilhas equilibradas

de riscos.

O atendim ento aos padrões de desem penho dos

serviços pode ser apurado por meio de critérios

objetivos de avaliação?

O atendim ento aos padrões de qualidade dos serviços

pode ser avaliado de forma objetiva por meio de Sistem as

de M ensuração do Desem penho (SM Ds).

O parceiro privado é capaz de estim ar o custopara prover os serviços com base nos padrões

de qualidade definidos no contrato de PPP?

É m ais prudente utilizar a PPP em setores em que ainiciativa privada tem experiência em fornecer os

serviços e possa estim ar os custos de im plantação e

operação do em preendim ento com razoável precisão.

O projeto tem escala suficiente para um a

contratação em regim e de PPP?

A PPP deve ser utilizada em projetos suficientem ente

grandes para que os custos licitatórios empreendidos

pelas partes não sejam desproporcionais.

O projeto de PPP pode atrair um núm ero

suficiente de grupos em presariais interessados

e com capacidade para executar os serviços

definidos pelo governo?

Os ganhos prom ovidos pelos contratos de PPP (Mérito)

estão diretam ente relacionados ao nível de Com petição

pelo acesso ao mercado.

O setor privado tem experiência na prestação

dos serviços? Existem razões para supor que a

PPP prom overá ganhos em relação às

alternativas?

O potencial para a obtenção de ganhos é m aior nas

situações em que o fornecim ento tradicional dos serviços

é ineficiente, o setor privado tem experiência na

execução dos serviços e os objetivos do governo são

relativam ente estáveis.

A integração de diversas funções no contrato de

PPP pode gerar oportunidades para ganhos de

eficiência?

A integração das funções de concepção do projeto,

construção, operação e m anutenção cria incentivos para

que o parceiro privado desenvolva soluções capazes de

reduzir os custos globais do em preendim ento.

É possível evitar que iniciativas para redução

dos custos afetem a qualidade dos serviços

prestados?

É possível evitar que iniciativas visando aum ento de

eficiência afetem a qualidade dos serviços mediante

m edidas que prom ovam a sim etria de inform ações entre

as partes contratadas (por exemplo, sistem as de

m ensuração do desempenho, estruturas híbridas de

governança do projeto de PPP, etc.).

É possível estabelecer um a partilha equilibrada

dos riscos contratuais?

Os riscos contratuais devem ser alocados para a parte

capaz de gerenciá-los a um m enor custo. A tentativa de

transferir riscos excessivos ao parceiro privado pode

onerar o contrato e reduzir as vantagens da PPP.

A transferência de recursos humanos para o

parceiro privado pode comprometer a

capacidade gerencial dos órgãos contratantes?

A PPP pode im plicar a transferência de serviços para o

parceiro privado. Portanto, o órgão contratante deve zelar

para que sua capacidade de planejam ento, fiscalização e

regulação dos contratos não seja com prometida.

Existem restrições ao desenvolvim ento do

projeto, tais como a obtenção de aprovações,

licenças, desapropriações e outras, que possam

afetar a execução do contrato de PPP?

O potencial de sucesso da PPP é m aior quando os riscos

relacionados a aprovações, licenças e desapropriações,

que nem sem pre podem ser m ais bem gerenciados pelo

parceiro privado, forem m itigados pelo órgão contratante
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Questão JustificativaQuestão Justificativa

antes da publicação do edital.

Os serviços a serem delegados ao parceiro

privado estão sujeitos a mudanças frequentes?

Os padrões e as m etas de desem penho podem

se tornar obsoletos antes do término da

vigência do contrato?

A PPP é m ais indicada quando os padrões de qualidade

dos serviços são estáveis e não há expectativa de que

eles mudem com frequência durante a vigência do

contrato. Alterações nos padrões dos serviços podem

requerer negociações contratuais com um único

fornecedor (parceiro privado) e exigem m aior sofisticação

do órgão contratante na gestão de m udanças contratuais.

Os serviços a serem delegados ao parceiro

privado são sensíveis do ponto de vista político,
por exemplo, em caso de falhas na sua

execução? Existem riscos substanciais de

m udanças nos marcos regulatórios do setor no

qual o projeto se insere?

Em bora alguns desses riscos sejam seguráveis, a adoção

da PPP é m ais adequada em setores com m arcos
regulatórios estáveis, agências reguladoras

independentes e serviços menos sensíveis do ponto de

vista político.

A dificuldade na definição de m etas e padrões de qualidade torna a contratação em regim e de

PPP m ais desafiadora em setores com interfaces consideráveis entre o parceiro privado, o

governo e os usuários, com o o setor da saúde (função m édica na adm inistração hospitalar), ou

em setores sujeitos a mudanças frequentes, com o o setor de tecnologia da inform ação e da

com unicação (TIC).

Porém , m uitos governos têm se com prom etido com a expansão do uso da PPP e a exploração de

novas áreas onde esse instrum ento possa gerar eficiências e melhorias de desempenho. Logo, é

razoável concluir que as experiências acum uladas possibilitem o estabelecim ento seguro e

eficiente da PPP nesses e em outros setores em um futuro próxim o, conform e ilustrado pela
experiência europeia na im plem entação de program as de telecomunicações militares mediante

PPP (Quadro 6Quadro 6 ).
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Quadro 6. Adoção de PPP nos program as de telecomunicações militares por satélite

A introdução de novos modelos de contratação transform ou os program as militares de telecomunicações

por satélite em um dos segmentos mais m aduros e sofisticados do setor espacial. Países da União Europeia

como Inglaterra, Espanha e Alem anha, têm ocupado um a posição de destaque neste contexto, em virtude

da diversidade de arranjos institucionais adotados nos seus programas espaciais.

Recentemente, a celebração de um contrato de PPP para fornecim ento de serviços de telecomunicações

m ilitares seguras para as Forças Armadas do Reino Unido (SkyNet 5) tornou-se um vetor para a adoção de

parcerias neste setor por outros governos19.

Dentre os condicionantes para a adoção de PPPs em programas militares de telecomunicações por satélite,

destacam-se:

 as forças arm adas definem o padrão de qualidade dos serviços e delegam o fornecim ento dos serviços

de telecom unicações por satélite ao parceiro privado;

 o parceiro privado pode ofertar a capacidade excedente do satélite a governos e em presas, de m odo a

criar econom ias de escala para o projeto;

 como os requisitos das forças arm adas são conhecidos, os fluxos de caixas do projeto tornam -se mais

previsíveis e os riscos de dem anda são consideravelm ente reduzidos.

3.2 Estudo de casos

O sucesso da PPP em casos sem elhantes fornece, tam bém , um a indicação de que a escolha

desse formato contratual poderá proporcionar ganhos de eficiência no fornecim ento dos

serviços. Além disso, a Análise do M érito do Projeto pode beneficiar-se das experiências

acumuladas em parcerias celebradas anteriormente. Por esse m otivo, projetos sim ilares devem

ser investigados e as perspectivas do setor privado devem ser analisadas, sempre que possível,

no que diz respeito:

 ao escopo do projeto e aos serviços delegados ao parceiro privado;

 à relação entre investim entos, despesas operacionais, financeiras e tributárias;

 ao potencial de transferência de riscos para o setor privado;

 ao prazo de vigência do contrato;

 ao nível de Com petição pelo acesso ao m ercado;

 à capacidade técnica e financeira dos potenciais candidatos;

 à oportunidade para cobrança de tarifas, geração de receitas acessórias e exploração

com ercial do em preendim ento;

19 EU RO PEAN SPACE PO LICY INSTITUTE; EURO CONSULT SA; M ILBANK , TW EED, HADLEY & M CCLOY LLP.

Applicability of Public Private Partnerships in the next generation of satcom system s. Final Report to

the European Space Agency. ESTEC Contract Num ber 21487. Paris: ESA, 197 p., 2010 (Unpublished).
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 à introdução de inovações no projeto, na execução da obra e no fornecim ento dos serviços;

 ao nível de satisfação dos destinatários dos serviços;

 às vantagens e desvantagens no fornecim ento dos serviços por m eio da PPP;

 aos critérios de avaliação do desempenho do parceiro privado;

 às metas e padrões de qualidade e disponibilidade.

Docum entos de outros projetos, tais como relatórios de licitações e de auditorias, conduzidas no

decorrer da im plantação e operação de outros projetos de PPP, podem ser úteis. As inform ações
Quantitativas devem ser registradas e podem incluir dados sobre:

 Custos unitários de im plantação, operação, m anutenção e execução dos serviços

considerados nos m odelos financeiros dos órgãos contratantes e dos parceiros privados;

 Contraprestações ou com plem entações tarifárias pagas por órgãos contratantes;

 Receitas operacionais da SPE, incluindo as receitas acessórias;

 Cronogram as de execução física e financeira dos investim entos;

 Deduções nos pagamentos decorrentes do baixo desempenho na oferta dos serviços;

 Desempenho na prestação dos serviços e nível de satisfação dos usuários.

Nos prim eiros projetos, pode ser possível obter informações a partir de relatórios de projetos
executados em outros contextos e por meio de contatos com outros órgãos contratantes.

Sim ultaneam ente, devem-se estabelecer e m anter bancos de dados sobre esses projetos, a fim

de assegurar que a aprendizagem institucional seja aproveitada futuram ente.

O estudo de casos pode anteceder a Análise da Com petição pelo acesso ao m ercado em setores

cujos fornecedores não sejam devidam ente capacitados. Esse estudo deve investigar as

experiências de m ercados locais e internacionais, com o intuito de prover informações sobre o

interesse dos fornecedores, a com petência das empresas, os principais riscos associados ao

projeto e a disposição do setor privado para aceitar a alocação de riscos proposta pelo órgão

contratante.

3.3 Análise da Com petição pelo acesso ao m ercado20 

Um a parte considerável dos benefícios oriundos do estabelecim ento de um a PPP decorre da

Com petição pelo acesso ao m ercado. É m ais provável que a PPP prom ova ganhos legítim os de

20 O Governo deve estim ular a disputa comercial pelos contratos, tam bém conhecida com o Com petição

pelo acesso ao mercado ou Com petição pelo m ercado, nos setores em que a Com petição no mercado

não pode ser introduzida.
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eficiência se houver um núm ero suficiente de fornecedores técnica e financeiram ente

capacitados e interessados em participar do processo licitatório.

Os órgãos contratantes precisam de informações confiáveis para decidir sobre a execução do

serviço da forma tradicional ou por PPP. Essa decisão, baseada em aspectos práticos, requer a

Análise do interesse e da capacidade dos fornecedores em desenvolver um a parceria de longo

prazo com o governo.

O interesse dos fornecedores em participar das licitações de projetos de PPP pode ser avaliado

por m eio da:

 Solicitação da Manifestação de Interesse21;

 Consulta Pública.

Se julgar conveniente, o órgão contratante pode utilizar, antes da fase da Consulta Pública, o

instrum ento legal da Solicitação da Manifestação de Interesse. M uito utilizada em outros países,

a Solicitação da M anifestação de Interesse tem com o objetivo colher contribuições do setor

privado e identificar, em um estágio inicial da Análise do M érito do Projeto, se o setor privado

tem capacidade e interesse em desenvolver o projeto como um a PPP (Quadro 7).

21 Tam bém conhecida com o Cham am ento Público para Manifestação de Interesse, ou PM I (Procedim ento

da M anifestação de Interesse)
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Quadro 7. Em basamento legal e características do PM I

Em basada no art. 31 da Lei nº 9.074/95, no art. 21 da Lei nº 8.987/95, m encionada no art. 3º da Lei nº

11.079/04 e regulam entada, na esfera federal, pelo Decreto nº 5.977/06, a M anifestação de Interesse

consiste em um procedim ento segundo o qual os interessados podem , formalm ente, apresentar estudos,

inform ações técnicas ou pareceres para embasar processos de concessão comum , adm inistrativa,

patrocinada e permissão.

Assim , a M anifestação de Interesse possibilita um a participação direta do setor privado nas discussões

sobre a elaboração do projeto de PPP, de forma a contribuir para a definição e o aperfeiçoamento da

m odelagem a ser adotada pelo Poder Público.

É facultado ao interessado privado encaminhar ao Poder Público uma proposição de estruturação do

projeto, do ponto de vista técnico, am biental, econôm ico-financeiro ou jurídico, cabendo à Autoridade a

escolha entre proposições concorrentes, eventualm ente apresentadas.

Pode haver previsão, no instrum ento de Solicitação de M anifestação de Interesse, de possibilidade de

ressarcim ento das despesas da modelagem , pelo vencedor da licitação, caso a Autoridade venha a utilizar

os dados da proposição escolhida.

Poderão utilizar esse procedimento os órgãos da adm inistração pública direta e indireta que tiverem

interesse em obter informações do m ercado para projetos de sua com petência. Poderão participar da

M anifestação de Interesse, particulares, em presas ou grupos de em presas, sem necessidade de vínculo

formal entre eles.

O recebim ento de M anifestações de Interesse, no Brasil, não representa a abertura do procedim ento

licitatório e a utilização dos resultados obtidos não deve representar qualquer vantagem ou privilégio ao

particular no posterior processo licitatório que utilize os dados cedidos. Não inibe, tam bém , a participação

de quaisquer partes que m anifestem interesse no processo licitatório subsequente.

Se corretam ente conduzido pelo órgão contratante, a Manifestação de Interesse pode trazer informações

relevantes para a compreensão dos interesses dos potenciais candidatos. Pode-se ainda prever rodadas

sucessivas de manifestação, com exigências e detalham ento cada vez mais definidos, até que se considere

a colaboração dos fornecedores suficiente para os objetivos do governo.

Deve-se iniciar e concluir a M anifestação de Interesse antes da Consulta Pública, que é obrigatória em PPP,

para que o processo de Análise da Com petição pelo acesso ao m ercado adquira certo grau de formalização,

com o registro das contribuições e interesses.

Diante da im possibilidade, no âm bito das licitações brasileiras, de negociações ou alterações de qualquer

natureza nas propostas após a abertura das Propostas Com erciais, a Manifestação de Interesse cria uma

oportunidade para se reconhecer o posicionam ento de fornecedores sobre os elem entos do projeto, a

distribuição de riscos e o nível de remuneração requerido, antes do início do processo licitatório.

O órgão pode utilizar, ainda, a fase da Consulta Pública, obrigatória nas licitações de PPP, para

verificar o nível de interesse despertado pelo contrato e aperfeiçoar a modelagem do projeto por

m eio das contribuições apresentadas pelos participantes.
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44  Análise QuantitativaAnálise Quantitativa

Conduzida após o exame da elegibilidade do projeto à contratação em regim e de PPP, a Análise

Quantitativa envolve a com paração entre o custo provável do fornecim ento do serviço da forma

tradicional (Projeto Público de Com paração ou PPC) e no form ato de PPP (Projeto Privado de

Referência ou PPR).

Sem pre que possível, os modelos empregados na Análise Quantitativa devem considerar as

vantagens ou desvantagens decorrentes da titularidade pública da execução dos serviços no

tocante a investim entos, despesas operacionais, riscos, tributos e seguros. Finalm ente, a Análise

deve possibilitar a conclusão dos órgãos contratantes quanto ao arranjo institucional m ais
eficiente para o fornecim ento do serviço.

A Análise Quantitativa tem com o objetivo dem onstrar se a PPP é capaz de promover ganhos de

eficiência em relação aos arranjos institucionais tradicionais. A Análise Quantitativa estim a o

custo provável da prestação dos serviços pelo setor público (PPC) e tam bém o custo da

execução dos serviços por m eio de PPP (PPR).

O PPC e o PPR são então com parados e a confiabilidade dos resultados é avaliada por m eio de

m udanças nas prem issas adotadas nos m odelos, para verificação da sensibilidade dos

resultados frente a essas mudanças. Juntam ente com as Análises Qualitativas, a Análise

Quantitativa possibilita a conclusão quanto ao arranjo institucional m ais adequado para o

fornecim ento do serviço e a conveniência e oportunidade da contratação do projeto no form ato

de PPP (Quadro 8).
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Quadro 8. Análise Quantitativa de projetos de PPP

A equação abaixo representa o valor presente do custo provávelC G  do fornecim ento dos serviços,

no período t , pelo setor público, por m eio da execução direta dos serviços ou de um contrato

adm inistrativo regido pela Lei nº 8.666/93 (Projeto Público de Com paração ou PPC).

Σ  ( C G  ) / ( 1+ i G  )
t  = Valor prese nte d os custos com o forn ecim ento púb lico (PPC )

Em um a PPP, por outro lado, o governo poderá ter o fornecim ento dos serviços, em certo nível de

qualidade, a um custo globalC P  m ais adequado (Projeto Privado de Referência ou PPR).

Σ 

 ( C P  ) / ( 1+ i P  )

t 

 = Valor prese nte dos custos prováveis do fornecim ento por parceiro privado (PPR )

A conveniência e a oportunidade da contratação do projeto por meio de PPP (Mérito) são

dem onstradas se o valor presente dos custos esperados do fornecim ento dos serviços pelo

parceiro privado (C P ) for menor do que o valor presente dos custos esperados do fornecim ento

pelo setor público (C G ), consideradas as diferenças em tributos, riscos e seguros D:

Σ  ( C G  ) / ( 1+ i G  )
t  ± D/ (1+i G  )

t  > Σ  ( C P  ) / ( 1+ i P  )
t

Conforme discutido nos itens 4.3.2.5 e 3.3.1 (Anexo II), adm ite-se a adoção de taxas com uns para

a estim ativa do valor presente dos custos com fornecim ento público (PPC) e privado (PPR).

Portanto, para fins da Análise do M érito, considera-sei G  = i P .

As análises financeiras devem basear-se nas inform ações obtidas em Solicitações de

M anifestação de Interesse, Consultas Públicas, Estudos de Casos e, particularm ente, bancos de

dados m antidos por órgãos contratantes.

Os bancos de dados dos órgãos contratantes devem ser constantem ente atualizados com

inform ações sobre os program as e os projetos em andam ento, sejam eles executados da form a

tradicional ou em regim e de PPP. Se as inform ações não forem suficientes, devem -se buscar

informações adicionais para justificar as prem issas adotadas nos m odelos.

4.1 Plano da Análise Quantitativa

Um Plano deve detalhar o escopo da Análise Quantitativa, a estruturação, os objetivos, as

justificativas e a m etodologia de preparação dos modelos financeiros. O Plano deve descrever as

restrições para a m odelagem , tais como indefinições sobre o escopo do projeto, a falta de

clareza relativa a m etas e padrões de qualidade e disponibilidade, e a insuficiência de

inform ações sobre o desempenho de projetos executados da forma tradicional e m ediante PPP.

Dentre os aspectos a serem incluídos no Plano, destacam-se:

 os objetivos e as justificativas da Análise Quantitativa;

 os participantes da Análise:

o prim ários: servidores e especialistas responsáveis pela Análise;
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o secundários: adm inistradores responsáveis pelas decisões acerca do m érito da

contratação do projeto m ediante PPP, com base nas inform ações produzidas na

Análise;

 os pressupostos, dados de entrada e os resultados da Análise;

 os recursos físicos, financeiros e hum anos necessários à condução da Análise;

 o protocolo de m udanças nos pressupostos adotados;

 o plano de com unicação entre os participantes prim ários e secundários.

4.2 Escopo da Análise Quantitativa

O escopo da Análise Quantitativa depende de diversos fatores, com o inform ações sobre o

fornecim ento do serviço no âm bito do governo, a qualificação técnica e financeira dos

operadores privados, a capacidade de financiam ento de instituições financeiras públicas e

privadas22, a aceitação social da cobrança de tarifas, a capacidade de pagam ento dos usuários e

a viabilidade financeira do projeto.

Nas concessões patrocinadas e adm inistrativas, a Análise Quantitativa deve basear-se na

com paração do custo provável do fornecim ento dos serviços pelo setor público vis-à-vis ao

custo provável do fornecim ento dos serviços por um parceiro privado.

Recomenda-se a preparação de um Projeto Público de Com paração (PPC)23 em todas as Análises

do M érito do Projeto, salvo nas situações em que:

 o objeto do contrato não tenha sido fornecido previam ente pelo setor público;

 o órgão contratante dispuser de dados, fundam entados em estudos comparativos entre

program as im plem entados, sim ultaneam ente, da forma tradicional e no form ato de PPP, que

com provem as vantagens do fornecim ento dos serviços mediante contrato de PPP.

4.3 Projeto Público de Com paração (PPC)

O PPC estim a o custo provável do fornecim ento dos serviços objeto do contrato de PPP no

âm bito do governo. Idealm ente, o PPC deve basear-se nas metas e nos padrões de qualidade e

disponibilidade dos serviços a serem contratados sob a form a de PPP.

Em projetos ou setores nos quais não há registro de licitações ou cujos serviços nunca foram

providos diretam ente pelo setor público, o custo da execução pública dos serviços pode ser

22 BNDES, BNB, agências multilaterais, FGTS, fundos de pensão, bancos, fundos de mercado, fundos de

private equity , etc.
23 P PC é conhecido, no Reino Unido e em outras jurisdições como PSC –Public Sector Comparator. Em

Portugal a expressão equivalente é Projecto Com parável do Setor Público.
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difícil de determ inar ou sujeito a um alto nível de incerteza, razão pela qual a preparação de um

PPC, em situações excepcionais, poderá ser dispensada.

Nessas circunstâncias, o PPC deve basear-se na estim ativa do custo da alternativa m ais

eficiente, talvez associada ao fornecim ento do serviço segundo padrões de qualidade inferiores

aos exigidos no contrato de PPP. É essencial, no entanto, que os padrões considerados na

Análise sejam adequadam ente docum entados.

O PPC pode utilizar informações de:

 Projetos recentes, nos quais o m esmo tipo de infraestrutura foi executado;

 Projetos recentes, nos quais o m esmo tipo de serviço foi prestado;

 Estim ativas de especialistas, quando não existirem projetos públicos que possam ser

utilizados para fins de com paração;

 Experiências de outros estados, quando não houver projetos semelhantes no estado que

deseja firm ar a parceria;

 Experiências internacionais, quando não houver casos semelhantes em nível nacional.

4.3.1 Características do PPC

O PPC é baseado em técnicas reconhecidas de análise financeira. O nível de detalhe e o esforço

em preendido no m odelo devem ser proporcionais à escala do projeto e das obrigações

financeiras contraídas pelo governo. A seguir algum as características básicas do PPC:

 Atendim ento às metas e aos padrões de qualidade e disponibilidade dos serviços a serem

contratados sob a form a de PPP;

 Consideração da partilha contratual de riscos proposta pelo governo;

 Seleção do arranjo m ais eficiente de fornecim ento do serviço no âm bito do governo

(execução direta, pessoa jurídica vinculada ao Estado ou contrato adm inistrativo no regim e

da Lei nº 8.666/93);

 Consideração dos custos incorridos durante o horizonte tem poral do projeto na sua

integralidade;

 Revisão das estim ativas de investim entos, despesas operacionais e custos financeiros do

estudo de pré-viabilidade apresentado pelo órgão contratante ao órgão responsável pelaelaboração e avaliação do PPA (caso aplicável)24;

24 Levantam ento de investim entos e custos operacionais de projetos recentemente executados no Sistem a

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), m antido e divulgado, na
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 Estim ativa do custo da captação de financiam entos pelo governo;

 Avaliação dos riscos incorridos pelo governo na execução de contratos para a realização de

obras e a prestação dos serviços (sobrecustos, atrasos, aditam entos, passivos trabalhistas,

etc.);

 Cálculo do valor presente líquido (VPL)25 da execução dos serviços no âmbito do governo

(execução direta ou contrato adm inistrativo nos m oldes da Lei nº 8.666/93), ao longo do

horizonte tem poral do projeto de PPP, m ediante desconto dos fluxos de caixa projetados a

um a taxa de desconto em valores constantes;

 Ajuste do fluxo de caixa do m odelo a fim de considerar vantagens ou desvantagens da

execução direta ou à contratação do serviço sob a égide da Lei nº 8.666/93, em relação à

PPP, no tocante a riscos, seguros, custos licitatórios, custos financeiros, tributos e outros

itens relevantes.

4.3.2 Com ponentes do PPC

O PPC deve ser apresentado em um m odelo de fluxo de caixa descontado. O nível de detalhe do

m odelo depende inevitavelm ente da escala do projeto. A equipe de projeto deve explicar o

desenvolvim ento do m odelo de form a resumida e apresentar os principais resultados. OQuadro

9 lista os principais componentes do PPC.

Quadro 9. Com ponentes do PPC

(+) Investim entos

(-) Receitas acessórias

(+) Despesas

(+) Riscos

(+) Seguros

(+) Tributos

= PPC

4.3.2.1 Investim entos

Os investim entos compreendem os custos de im plantação ou m odernização de um a

determ inada infraestrutura. Devem incluir os custos com projeto, aquisição de terrenos,

Internet, pela Caixa Econôm ica Federal e, no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistem a

de Custos de Obras Rodoviárias (SICRO), nas classificações funcional-programáticas pertinentes, assim

como valores constantes no Sistem a Integrado de Adm inistração de Materiais e Serviços (SIAD).
25 O u do custo presente líquido (CPL).
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desapropriações, servidões administrativas, insum os, construção, instalações, equipam entos e

reposição de ativos. Devem-se considerar, tam bém , os custos com recursos hum anos, com o

m ão-de-obra, gestão e treinamento, e serviços financeiros, legais, licitatórios, técnicos e

gerenciais, além do custo do capital de giro.

4.3.2.2 Receitas

As receitas podem ser geradas quando:

 os usuários pagam pelos serviços;

 a utilização da infraestrutura do órgão contratante pode gerar receitas acessórias;

 a infraestrutura im plantada supera as necessidades do órgão contratante;

 o órgão contratante perm ite que terceiros, que pagam , utilizem os serviços.

A projeção dessas receitas pode ser difícil, especialm ente nos casos em que há pouca

inform ação histórica disponível. Sem pre que as receitas acessórias se tornarem um com ponente

relevante do m odelo, todavia, deve-se conduzir um a avaliação m ais criteriosa desse item .

4.3.2.3 Despesas

A estim ativa das despesas deve basear-se no custo de projetos públicos recentes nos quais a

m esma infraestrutura foi executada ou o m esmo tipo de serviço foi prestado, ou ainda em

estim ativas de especialistas, quando não existir um projeto público com parável. Quando não

existirem exemplos nacionais, podem -se utilizar exemplos internacionais. As despesas devem
ser classificadas em categorias, conforme as fases ou atividades do projeto:

 Preparação: despesas incorridas antes da publicação do edital, que incluem estudos

técnicos, audiências públicas e outras atividades de apoio;

 Licitação: despesas incorridas no processo licitatório, que com preendem custos técnicos,

legais e financeiros, a preparação de contratos e editais, o julgam ento das propostas e a

formalização do contrato;

 M anutenção: despesas incorridas na m anutenção da infraestrutura segundo os padrões de

qualidade prescritos no contrato de PPP, durante o horizonte tem poral do projeto;

 O peração: despesas incorridas no fornecim ento dos serviços, que envolvem salários,

benefícios, pensões, contribuições, seguros, treinam ento, férias, deslocamentos e

dem issões, além de insum os e itens de consumo e seguros;

 Despesas indiretas: constituem um a parcela considerável das despesas adm inistrativas do

órgão contratante e podem incluir: horas técnicas da gerência alocada ao projeto, pessoal,

contabilidade, cobrança, serviços legais, aluguéis, comunicações e outros recursos

institucionais utilizados no projeto.
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4.3.2.4 Prem issas

As prem issas financeiras e econôm icas adotadas no m odelo devem ser justificadas e

docum entadas:

 Taxa de desconto: os riscos devem ser estim ados e incorporados ao fluxo de caixa do

projeto sempre que possível. Nas circunstâncias em que isso não é possível, os riscos devem

ser refletidos com o um prêm io à taxa de desconto utilizada para calcular o valor presente

líquido do projeto;

 Fluxo de caixa: com o o PPC é calculado por m eio de um fluxo de caixa descontado, todos os

com ponentes usuais de um fluxo de caixa26 devem ser considerados.

4.3.2.5 Riscos

No âm bito da Análise Quantitativa, risco pode ser definido com o qualquer fator ou evento capaz

de afetar o fluxo de caixa esperado do projeto.

Historicamente, os órgãos contratantes têm falhado em identificar, quantificar e gerenciar os

riscos dos projetos públicos de form a adequada [1,2]. Os orçam entos desses projetos raramente

consideram os fatores de risco incorporados à análise de projetos no setor privado.

Portanto, um a análise de riscos abrangente deve ser conduzida durante a construção do PPC,

para que o órgão contratante reconheça o custo provável do desenvolvim ento do projeto. Os

itens seguintes descrevem as atividades que devem executadas durante a análise de riscos do

PPC (Figura 2).

Identificação dos

riscos (sistêmicos e

não sistêmicos)
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Figura 2. Estágios da Análise de Riscos

26 O btém-se o fluxo de caixa líquido a partir da DRE (Dem onstração de Resultados do Exercício) e da DFC

(Dem onstração de Fluxos de Caixa), nos term os da Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638/07 e

dem ais regulam entações da Receita Federal e da Com issão de Valores Mobiliários (CVM ). No setor

público, aplica-se o Manual Técnico de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (STN/MF, 2009).
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a. Identificação dos riscos

A Análise dos Riscos é iniciada com a identificação e a docum entação de todos os riscos do

projeto. Em face das particularidades de cada projeto, um a Análise individualizada precisa ser

conduzida. Os riscos devem ser identificados por m eio de levantam entos e contatos com um

conjunto de especialistas, a saber:

 M em bros da equipe do projeto;

 Representantes do órgão contratante e da Unidade-PPP, se for o caso;

 Consultores técnicos, legais e financeiros, se for o caso;

 Especialistas em arquitetura, engenharia, construção, operação, m anutenção e seguros, se

for o caso.

Por outro lado, as fontes de informações sobre riscos podem incluir:

 Relatórios e docum entos de projetos recentes;

 Gerentes de projeto que participaram de projetos sim ilares;

 Análises de riscos elaboradas por consultores técnicos, se for o caso (técnicas com o os

grupos de foco e o m étodo Delphi podem auxiliar o processo);

 Informações contidas em relatórios de licitações, m atrizes de riscos, relatórios de auditoria

e m odelos financeiros em pregados em projetos recentes;

 Prêm ios de seguros, baseados em preços de m ercado (determ inados por especialistas em

riscos), que podem fornecer uma avaliação com pleta e sim plificar a Análise;

 Inform ações sobre projetos sim ilares, publicados por agências de classificação de riscos.

A precisão e o nível de detalhe da informação coletada devem refletir o im pacto dos riscos nos

resultados da Análise. Logo, não se deve despender um tem po excessivo para avaliar riscos

pouco significativos.

Sem pre que possível, os riscos do projeto devem ser identificados e quantificados. M esm o que

não seja possível quantificar o risco, ele deve ser incluído na m atriz do projeto, visto que ele

pode ser relevante para a confecção da m inuta do contrato de PPP.

Os riscos de um projeto de infraestrutura podem ser classificados em (Quadro 10Quadro 10 ):

 Riscos sistêm icos: riscos correlacionados com as variações da atividade econôm ica,

refletidos na taxa utilizada para descontar o fluxo de caixa do projeto. As taxas de desconto

podem ser determ inadas por m eio de m étodos como Capital Asset Pricing M odel (CAPM ),

W eighted Average Cost of Capital (W ACC) e Benchm arking, entre outros.

 Riscos não sistêm icos: riscos não correlacionados com as variações da atividade

econôm ica, m as correlacionados com as especificidades do projeto. Diferentem ente dos
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riscos sistêm icos, os riscos não sistêm icos são refletidos diretamente no fluxo de caixa do

projeto.

O risco total do projeto equivale à som a dos riscos sistêm icos e não sistêm icos. Os itens

seguintes discorrem sobre a avaliação dos riscos não sistêm icos. O estudo de caso do Anexo I

exemplifica a determ inação da taxa utilizada para descontar o fluxo de caixa do Projeto Público

de Com paração e do Projeto Privado de Referência.

Quadro 10. Tipos de riscos e suas im plicações para a Análise financeira.

Tipos Tipos de de riscorisco s s Descrição Descrição ExemExem plosplos

Implicações paraImplicações para

a análisea análise
financeirafinanceira

Determinação doDeterminação doriscorisco

Risco não

sistêm ico ou

específico

Riscos não

correlacionados com

as variações na

atividade econôm ica

Riscos de projeto,

construção,

operação e

m anutenção, etc.

Esses riscos são

considerados

diretam ente no

fluxo de caixa do

projeto

Valor do risco

corresponde ao

produto entre a

probabilidade e o

im pacto do risco

Risco sistêm ico

Riscos

correlacionados com

as variações na

atividade econôm ica

Risco de demanda

relacionado com o

nível de atividade

econômica,

m udanças

inesperadas na

inflação, o efeito de

m udanças

inesperadas nas
taxas de juros e nas

taxas de câmbio,

etc.

Esses riscos são

refletidos na taxa

utilizada para

descontar o fluxo

de caixa do projeto

Taxa de desconto

obtida por m eio de

m étodos com o o

Capital Asset

Pricing M ethod

(CAPM ), W eighted

Average Cost ofCapital (W ACC) e o

Benchmarking

b. Im pacto dos riscos

Após a identificação dos riscos, deve-se estim ar o im pacto esperado de cada risco. Devem -se

considerar os aspectos tem porais do risco, m esmo que isso pareça difícil inicialm ente. Quando

não houver informações suficientes, podem -se utilizar premissas, que devem ser totalm ente

docum entadas. A Análise do im pacto dos riscos pode ser influenciada por diferentes fatores:

 Efeito do risco: efeito da m aterialização do risco, com o o aum ento dos custos ou a redução

das receitas do projeto;

 M om ento da ocorrência do risco: a consequência do risco pode variar no decorrer do projeto
e as estim ativas perdem precisão com o tem po. Além disso, o m om ento, no qual o risco é

considerado, afeta o fluxo de caixa e o valor presente líquido do projeto;

 Tipo de risco: alguns riscos podem ser m ais facilm ente estim ados do que outros. O risco de

m anutenção de um a rodovia, por exemplo, é m ais fácil de estim ar do que o risco de

dem anda;
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 Severidade do risco: os riscos apresentam im pactos de diferentes m agnitudes. O colapso

estrutural de um a ponte, por exemplo, tende a exercer um im pacto m aior do que a

indisponibilidade temporária de um a das suas pistas de rolam ento.

c. Probabilidade de ocorrência

A estim ativa da probabilidade de ocorrência dos riscos não é um a ciência exata e, em alguns

casos, prem issas precisam ser feitas. Deve-se assegurar que as prem issas sejam razoáveis e

totalm ente docum entadas, visto que elas poderão ser questionadas antes ou depois das

licitações, durante as auditorias dos órgãos de controle.

Alguns riscos apresentam baixa probabilidade de ocorrência, m as não podem ser ignorados,

pois possuem im pactos significativos. Nesses casos, pequenas mudanças em probabilidades

podem gerar alterações consideráveis no seu valor esperado.

Quando houver dúvidas sobre a probabilidade de ocorrência de um risco, pode-se adotar um a

estim ativa subjetiva, baseada em experiências recentes ou boas práticas, subsidiadas, sempre

que possível, por inform ações confiáveis.

Deve-se, ainda, avaliar se a probabilidade pode m udar ao longo do horizonte tem poral do

projeto. Se o órgão contratante não dispõe de informações confiáveis, prem issas sobre os

im pactos esperados dos riscos precisarão ser formuladas. Diferentes técnicas podem ser

em pregadas na avaliação dos riscos, a saber:

 Técnicas sim ples: consiste na avaliação subjetiva de cada risco. Essa abordagem facilita a

Análise e a interpretação dos resultados. Sem pre que possível, as avaliações devem ser

fundam entadas em experiências recentes, boas práticas ou expectativas de m elhorias

baseadas em inform ações confiáveis;

 Técnicas avançadas: pode-se determ inar a probabilidade de ocorrência dos riscos por meio

da construção de distribuições probabilísticas e da interpretação dos seus resultados. As

distribuições devem basear-se em informações históricas, prem issas realistas de projetos

recentes e na experiência de especialistas. Essas técnicas se baseiam em princípios

rigorosos e fornecem um espectro de resultados possíveis. Em contrapartida, as Análises

podem ser com plexas de calcular e interpretar, além de requerer um a quantidade

considerável de inform ações para que as distribuições sejam determ inadas.

A seleção da técnica de avaliação dos riscos deve considerar diversos fatores, tais com o o

tam anho e a com plexidade do projeto, a relação entre os custos da Análise e a magnitude dos

riscos, e a diferença entre os resultados do PPC e do PPR.

d. Valor dos riscos

Os riscos não sistêm icos são individualm ente calculados por m eio da seguinte fórm ula (Quadro

11):
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Quadro 11. Cálculo do valor dos riscos do PPC

Valor do risco = imValor do risco = im pacto da pacto da ocorrêncocorrênc ia do risco x probabilidade ia do risco x probabilidade de ocorrência do riscode ocorrência do risco  

O Quadro 12 apresenta um a estim ativa do risco de sobrecusto na construção de um Com plexo

Prisional. As premissas sobre im pactos e probabilidades dos riscos de construção devem

basear-se, sempre que possível, em bancos de dados dos órgãos da área de adm inistração

prisional. Todavia, se o órgão com petente não dispuser de bancos de dados, as estim ativas dos

im pactos e das probabilidades podem basear-se na opinião de especialistas na construção de

unidades prisionais. No exemplo abaixo, os riscos de sobrecustos foram estim ados em R$ 18

m ilhões.

Quadro 12. Risco de sobrecustos na im plantação de um Com plexo Prisional (% dos custos de

projeto e construção).

Risco de custos adicionais deRisco de custos adicionais de
construçãoconstrução

ImIm pacto pacto (R$) (R$) ProbabilProbabil idade idade (%(% ) ) Valor Valor (R$)(R$)

CuCu sto sto de de concon strstr uçuç ão ão 124.124. 280280 .00.00 00 ,00,00

Redução -6.214.000,00 10% -621.400,00

Sem desvio 0,00 15% 0,00

Aum ento 6.214.000,00 35% 2.174.900,00

Aum ento 18.642.000,00 25% 4.660.500,00

Aum ento 37.284.000,00 15% 5.592.600,00

ValVal oor r do do riri ssco co 100100 % % 1111 .806.806 ..6060 00 ,,00 00

e. M itigação dos riscos

Deve-se avaliar a capacidade de o órgão contratante m itigar os riscos por ele assum idos no

contrato de PPP. A m itigação de um risco envolve a redução ou o controle das suas

consequências ou da sua probabilidade de ocorrência. Os fatores que podem auxiliar a

m itigação dos riscos retidos pelo órgão contratante incluem :

 a habilidade de influenciar diretam ente a probabilidade de ocorrência do risco;

 a utilização de tecnologias consolidadas na execução da obra e no fornecim ento dos

serviços;

 a contratação de construtores experientes (m itigação do risco de construção);

 a adoção de práticas eficientes de gestão e m onitoramento de riscos;

 a contratação de seguros;

 a alocação dos riscos para outras entidades ou esferas de atuação.

O governo assume um a parcela substancial dos riscos técnicos, financeiros e operacionais nas

obras e nos serviços executados de forma direta ou por contratos adm inistrativos regidos pela

Lei nº 8.666/93.
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Na PPP, em contrapartida, um a parte desses riscos pode ser transferida contratualm ente ao

setor privado. Portanto, é necessário que o órgão contratante defina um a estrutura de partilha

de riscos com o parceiro privado caso o projeto seja executado no form ato de PPP.

f. M atriz de riscos

A m atriz de riscos lista os im pactos e os custos associados aos riscos identificados (Quadro 15Quadro 15 ).

Ela deve incluir todos os riscos, tanto assum idos pelo órgão contratante com o transferidos para

o parceiro privado, utilizados no cálculo do PPC.

Quadro 13. M atriz de riscos de Com plexo Prisional.

Risco Risco Setor Setor público Setor público Setor privadoprivado

Projeto X

Construção X

Reposição do ativo X

Operação X

M anutenção X

M udanças em leis X

M ovim entação interna

de presos

X

M ovim entação externa

de presos

X

Atendim entos de baixa

complexidade

X

Atendim entos de alta

complexidade

X

Riscos trabalhistas X

Riscos tecnológicos X

Vandalismo X

Dem anda ou volum e X

No contrato público tradicional, o governo usualm ente assume a maior parcela dos riscos do

projeto. Em um a PPP, todavia, o governo pode transferir riscos que o setor privado pode

gerenciar a um custo m enor.

Os riscos que não podem ser gerenciados a um custo m enor pelo setor privado devem ser

retidos pelo governo, pois os parceiros privados poderão exigir um a com pensaçãodem asiadam ente alta pela sua assunção.

A m atriz de riscos deve proporcionar um resum o da Análise de riscos e identificar a alocação de

riscos definida pelo órgão contratante, para incorporação ao contrato de PPP. Deve-se observar

que a m atriz de riscos é apenas um elem ento de orientação, prévio à elaboração do contrato, e

não um anexo do contrato de PPP.
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A alocação de riscos em um a PPP é feita por m eio de um a com plexa estrutura contratual, que,

para o caso de um a concessão de serviço público, pode envolver o órgão contratante,

investidores, bancos, seguradores, fornecedores de insum os, construtoras, operadores, etc.

Esse intrincado conjunto de contratos segmenta e com partilha o risco entre as diversas partes,

possibilitando que cada agente fique responsável pela parcela de risco que m ais lhe convém e

que pode m elhor gerenciar.

Um a das questões m ais im portantes nos projetos de parceria é a alocação contratual dos riscos

entre as partes. Neste contexto, a lei brasileira de PPP inova ao perm itir a transferência, ao

particular, de riscos tipicamente assum idos pelo poder público nos contratos executados da

form a tradicional.

A Lei de PPP define a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito,

força maior, fato do príncipe e álea econôm ica extraordinária. Esse dispositivo altera o regim e

tradicional de partilha ou alocação de riscos entre o setor público e os entes privados. Nos

contratos adm inistrativos em geral, o setor público assum e integralm ente esses riscos, cabendo

ao ente privado assum ir apenas os riscos referentes à álea econôm ica ordinária. A Lei de PPP

permite, portanto, que a alocação de riscos seja feita contratualm ente.

i) Tributos

O parceiro privado deverá recolher os tributos incidentes sobre o fornecim ento dos serviços,

enquanto um órgão contratante poderá ser dispensado dessa obrigação. Logo, o PPC deverá

refletir os tributos incidentes sobre o fornecim ento dos serviços pelo setor privado, com o

intuito de tornar a com paração, entre os arranjos institucionais, equitativa, não discrim inatória,
e isonôm ica em relação aos tributos.

4.4 Projeto Privado de Referência (PPR)

O PPR 27 estim a o custo provável do fornecim ento dos serviços, conform e as metas e os padrões

de qualidade e disponibilidade definidos no contrato de PPP, pela perspectiva do parceiro

privado, isto é, por meio de um a SPE (Sociedade de Propósito Específico).

A com paração entre o valor presente líquido do PPC e o valor presente líquido do PPR fornece

um a indicação sobre o arranjo contratual m ais eficiente para o fornecim ento de um determ inado

serviço pela perspectiva do órgão contratante.

Em bora o PPC e o PPR se baseiem em m etas e padrões de qualidade e disponibilidade idênticos,

eles diferem do ponto de vista técnico e financeiro. Com o o órgão contratante desconhece os

custos adotados pelos fornecedores privados, esses custos devem ser estim ados. Portanto, o
governo deve servir-se de especialistas experientes para auxiliar na construção do PPR, que

exige:

27 E m inglês, Shadow Bid, PPP Reference Model ou PFI Option.
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 a seleção da m odalidade de PPP (concessão adm inistrativa ou patrocinada);

 a definição da estrutura financeira e das fontes de financiam ento;

 a elaboração do M ecanism o de Pagam ento28;

 a identificação dos custos e das receitas;

 a identificação e a avaliação dos riscos;

 a construção do PPR;

 a explicação das prem issas e dos indicadores do m odelo.

4.4.1 Características do PPR

O PPR é baseado em técnicas reconhecidas de análise financeira. De um a forma geral, o esforço

e o nível de detalhe da análise devem ser proporcionais à escala e ao escopo do projeto. O PPR

deve apresentar as seguintes características:

 Atendim ento às metas e aos padrões de qualidade e disponibilidade definidas no contrato

de PPP;

 Conformidade com a partilha contratual de riscos proposta pelo governo;

 Consideração dos investim entos, receitas, custos e riscos do projeto na sua integralidade;

 Utilização dos custos de im plantação, operação, financiam ento, m anutenção, seguros e

execução dos serviços em contratos recentes de PPP, propostas entregues pelo setor

privado, contraprestações pagas por órgãos contratantes em projetos semelhantes, etc.;

 Cálculo do valor presente líquido (VPL) da execução dos serviços por parceiro privado, ao

longo do horizonte tem poral do projeto de PPP, m ediante desconto dos fluxos de caixa

projetados a um a taxa de desconto em valores constantes;

 Ajuste do fluxo de caixa do m odelo a fim de considerar vantagens ou desvantagens do

fornecim ento do serviço por meio da PPP, em relação à execução direta ou à contratação

sob a égide da Lei nº 8.666/93, no tocante a riscos, seguros, custos licitatórios, custos

financeiros, tributos e outros itens relevantes.

As categorias de investim entos, despesas, riscos e receitas incluídas no PPR devem ser as

m esmas do PPC, em um período com parável. A única diferença é que o PPR deve considerar as

inovações e eficiências realm ente esperadas do parceiro privado. Essas eficiências devem ser

identificadas e utilizadas com o um a referência às estim ativas.

28 O M ecanism o de Pagamento vincula as contraprestações pecuniárias ao atendim ento, pelo parceiro

privado, às metas e aos padrões de qualidade e disponibilidade dos serviços, apurado por meio do

Sistem a de M ensuração do Desempenho (SM D).
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Um a particularidade do PPR é o custo do capital, que deve ser form ado pela estrutura de capital

próprio e capital de terceiros em projetos recentes. Não se deve assumir que o custo do capital,

no PPR, seja vinculado ao custo de captação para o governo (por exemplo, custo de um título

público), m as que o projeto dependa do seu próprio crédito (Quadro 14). Logo, o custo do

capital deve ser justificado por dados históricos ou pela Análise dos Riscos do projeto, pela

perspectiva dos financiadores. O tratam ento do valor residual dos ativos tam bém deve ser

identificado na análise financeira.

Quadro 14. Estrutura financeira do Projeto Privado de Referência

A estrutura financeira apresenta a relação entre o órgão contratante, o parceiro privado, os investidores,

os financiadores, os subcontratados e as dem ais partes envolvidas. As fontes de financiam ento devem ser

identificadas na estrutura financeira proposta. As taxas de retorno sobre o capital próprio e o capital de

terceiros, as condições dos contratos de financiamento e os índices de cobertura do serviço da dívida

devem ser definidos.

As prem issas devem ser docum entadas, pois os modelos serão auditados pelos órgãos de controle. O

financiam ento do projeto pode envolver operações de Project Finance, m odalidade de operação de

crédito constituída para segregar os fluxos de caixa do empreendimento do patrim ônio dos controladores

da sociedade de propósito específico (SPE).

Os fluxos de caixa do projeto de PPP devem ser suficientes para saldar os financiam entos e as receitas do

projeto podem ser cedidas em favor dos financiadores. Operações de Project Finance “puro”não

requerem garantias dos controladores da SPE. No entanto, isso dificilm ente ocorre na prática.

As prem issas, dentre outras, adotadas na Análise devem ser descritas:

 a estrutura legal e financeira da sociedade de propósito específico (SPE);

 os sócios, os financiadores, os agentes fiduciários, os construtores e os operadores;

 o capital próprio de cada sócio e sua participação na SPE;

 o grau de alavancagem da SPE;

 o índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) e a conta reserva;

 os custos relativos às garantias pré-operacionais e operacionais.

Sem pre que possível, o PPR deve utilizar premissas macroeconôm icas sim ilares às do PPC, a fim

de permitir um a com paração adequada entre os dois arranjos institucionais. As taxas utilizadas

para descontar o fluxo de caixa do PPC e do PPR podem diferir apenas em circunstâncias

particulares29.

As eficiências esperadas do setor privado devem ser identificadas e utilizadas nas estim ativas. A

fim de m anter a coerência da análise, os custos adicionais da PPP, tais como custos financeiros,

licitatórios, regulatórios ou de m onitoram ento, devem ser identificados e incluídos nas
estim ativas.

29 Partnerships Victoria (2003a, p. 17) discute a definição das taxas de desconto para projetos de

infraestrutura de form a pormenorizada.
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Os fatores que podem propiciar diferenças nos investim entos, custos, receitas e riscos de um a

PPP (PPR), em relação ao contrato público tradicional (PPC), incluem :

 Fatores positivos para a PPP:

 Gestão eficiente dos riscos;

 Econom ia de escala;

 M aior utilização do em preendim ento;

 Exploração de receitas complem entares ou acessórias;

 Inovação;

 Gestão de custos ao longo da vigência do contrato;

 Fatores negativos para a PPP:

 Custos financeiros (capital próprio e dívida) m aiores;

 Custos licitatórios mais altos;

 Custos de monitoram ento (custos regulatórios em alguns casos).

A Tabela 1 ilustra a estim ativa das diferenças nos investim entos, despesas, receitas e riscos da

PPP e do m odelo tradicional em um projeto rodoviário hipotético. O estudo de casos

semelhantes, a Solicitação da M anifestação de Interesse, a Consulta Pública e,
preferencialm ente, os bancos de dados podem ser utilizados na identificação de potenciais

diferenças nas estim ativas de investim entos, despesas, receitas e riscos em pregados nos fluxos

de caixa do PPC e do PPR.
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Tabela 1. Diferenças nas prem issas do PPC e do PPR de um projeto hipotético.

CustosCustos , , receitas receitas e e riscorisco s s PPC PPC PPRPPR

Custos de preparação 100% 120%

Risco geotécnico 500.00 0 400.000

Atraso na fase de preparação - 2 m eses

Custos não visíveis 1.500.000 2.000.000

Falhas no planejam ento 200.000 150.000

Custos de contratação 100% 180%

Custos de im plantação (investim entos)

Im plantação da rodovia 100% 95%

Im plantação dos edifícios 100% 90%

Custos de aquisição 100% 95%

Risco de erros e om issões na concepção 200.000 50.000

Custos adicionais durante a construção 4% 2,5%

Atrasos na fase de im plantação 3 m eses -

Risco de licitações vazias 2% 2%

Custos de m anutenção e operação 100% 90%

Custos adicionais durante a fase de operação 2% 1%

A etapa seguinte consiste na introdução dos ajustes de riscos no fluxo de caixa do PPR. É

necessária um a análise independente, baseada no custo que o setor privado aplicaria para

assumir os riscos. A análise deve ser conduzida por especialistas e corroborada por consultores

independentes quando apropriado.

A m atriz de riscos preparada para o PPC deve ser utilizada com o um a referência para o PPR.

Em bora as categorias de riscos sejam as m esmas, elas são tratadas de form a diferente nos dois

m odelos. No PPC, os riscos são avaliados por meio da análise da probabilidade de ocorrência,

do custo do im pacto e dos custos de m itigação. Os valores são então adicionados ao PPC para

criar um m odelo com ajuste de risco.

No PPR, os riscos são incorporados às estim ativas de custos do projeto e são refletidos com o:

 Seguros e garantias;

 Custos de contratos com fornecedores;

 Prêm ios à taxa de retorno sobre o capital próprio;

 Prêm ios à taxa de retorno sobre o capital de terceiros.
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O PPR deve refletir, ainda, os riscos e os custos assum idos pelo governo no contrato de PPP,

com o custos relativos ao monitoramento e à cessão de garantias, que devem ser estim ados e

incluídos ao modelo.

O PPR é um a estim ativa abrangente dos custos, pela perspectiva do órgão contratante, do

fornecim ento do serviço por m eio de um a PPP. O PPR deve, pois, m ostrar claram ente as

obrigações pecuniárias que serão assumidas pelo governo se o projeto for contratado dessa

forma.

As obrigações assumidas pelo governo se o projeto for contratado na form a de PPP devem ser

trazidas a valor presente e, posteriorm ente, com paradas com o custo do fornecim ento dos

serviços, no m esmo padrão de qualidade do contrato de parceria, no âm bito do governo (PPC).

4.4.2 Com ponentes do PPR

Assim com o o PPC, o PPR deve ser apresentado com o um m odelo de fluxo de caixa descontado.

O nível de detalhe do m odelo depende da com plexidade do projeto. O órgão contratante deve

explicar o desenvolvim ento do m odelo, de form a resumida, e apresentar:

 os principais resultados;

 a relação entre dívida e capital próprio;

 o índice de cobertura do serviço da dívida;

 a sensibilidade a mudanças nas premissas do m odelo;

 os investim entos, despesas operacionais, riscos e receitas esperados;

 a duração do projeto;

 os tributos.

O Quadro 15 apresenta os principais com ponentes do PPR.

Quadro 15. Com ponentes do PPR

(-) Investim entos

(+) Receitas

(-) Despesas

(-) Tributos

(-) Riscos

(-) Seguros

= PPR
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4.5 Análise de sensibilidade

A Análise de sensibilidade avalia o im pacto de variações em premissas e cenários referenciais

nos resultados da com paração entre o custo do fornecim ento dos serviços no âm bito do governo

(Projeto Público de Com paração) e por parceiro privado (Projeto Privado de Referência). Deve-

se avaliar a sensibilidade dos resultados a m udanças nas seguintes premissas:

 Duração do projeto;

 Taxas de desconto;

 Custos de im plantação;

 Custos de operação:

 Custos financeiros;

 Dem anda para o serviço;

 Receitas acessórias relevantes;

 Riscos assum idos pelo governo;

 Riscos transferidos ao parceiro privado;

 Custos e condições do financiam ento;

 Fatores positivos da PPP:

 Investim entos e despesas operacionais;

 Exploração de receitas acessórias;

 Inovações;

 Econom ia de escala.

Pode ser im portante analisar a sensibilidade dos resultados do PPR utilizando taxas de desconto

altas e baixas, referidas a um leque de títulos públicos com vencim ento semelhante à vigência

do contrato de PPP. Se todas as taxas confirm arem ou rejeitarem a vantagem financeira da PPP,

o resultado é claro. Se apenas uma taxa confirm ar a vantagem da PPP, no entanto, o projeto

deve ser reexam inado. Nessa Análise, deve-se levar em conta a sensibilidade dos resultados a

m udanças em outras prem issas adotadas na construção dos modelos.

4.6 Garantia e controle da qualidade dos modelos financeiros

A Análise de Projetos de PPP envolve um a grande quantidade de inform ações. Os resultados das

análises são altam ente dependentes da qualidade e precisão da inform ação na qual eles se

baseiam . Os projetos de PPP são sujeitos a auditorias dos órgãos de controle e os m odelos

financeiros poderão ser consultados durante ou após o processo licitatório.



 

Análise do Mérito do Projeto em PPPno Brasil 49 

Logo, é necessário docum entar os pressupostos da m odelagem e as suas justificativas, as

conclusões das Análises, as metodologias adotadas na estim ativa dos custos, riscos, receitas e

taxas de desconto. Além disso, os analistas devem endossar as inform ações da Análise como

precisas e verificáveis.

Os seguintes itens devem ser revisados pelo órgão contratante:

 Atendim ento às metas e padrões de qualidade e disponibilidade do serviço;

 Consideração dos investim entos, despesas, receitas e riscos em sua integralidade;

 Identificação e avaliação dos riscos relevantes e quantificáveis;

 Inclusão dos im pactos financeiros, das consequências e das estratégias de m itigação dos

riscos contidos na m atriz de riscos;

 Cronograma físico-financeiro do projeto;

 Prem issas referentes à rem uneração do parceiro privado;

 Prem issas utilizadas na estim ativa da taxa de desconto;

 Prem issas referentes a taxas de câmbio, contratação de seguros e investim entos para

reposição dos ativos durante o horizonte tem poral do projeto;

 Análise da sensibilidade dos resultados em face de m udanças nas premissas adotadas.
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55  DecisDecis ão soão so bre o bre o MM éritérit o da o da PPPPPP

A Análise Qualitativa indica a elegibilidade de um projeto (que deveria estar regularm ente

inscrito no PPA) à contratação em regim e de PPP e fornece evidências sobre a adequação desse

form ato contratual na execução de um determ inado serviço, m ediante identificação das razões

(existência do interesse do m ercado e existência da capacitação do órgão para contratar) que

justificam a escolha da forma de PPP.

A eficiência no em prego dos recursos da sociedade e a conveniência e oportunidade do projeto

de PPP são dem onstrados, então, se o custo provável do fornecim ento do serviço por parceiro

privadoC P , no período t , trazido a valor presente, for menor do que o custo provável para tornar
tal serviço disponível no âm bito do governoC G , trazido a valor presente, contabilizado o ajuste

A para diferenças em tributos, riscos, seguros e custos desses arranjos institucionais, tam bém

trazido a valor presente:

Σ (CG) / (1+iG)t ± APPC / (1+iG)t >Σ (CP) / (1+iP)t ± APPR / (1+iP)t 

Em resum o:

Há MHá M érito no Projeto sérito no Projeto s e [e [ Σ(( CC GG ) / (1+i) / (1+i GG )) tt   ± ± AA PPCPPC / (1+i/ (1+i GG )) tt   ] ] - - [[Σ  (( CC PP ) / (1+i) / (1+i PP )) tt   ± ± AA PP PP PP / (1+i / (1+i PP )) tt   ]]

> 0> 0
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Anexo I Anexo I – Estudo de Caso: – Estudo de Caso: PPP em PPP em ComCom plexo Prisplexo Pris ional no Brasilional no Brasil

A Análise do M érito tem com o finalidade avaliar a elegibilidade do projeto à contratação em

regim e de PPP, identificar as razões que justificam a opção pela forma de PPP e possibilitar a

conclusão quanto ao arranjo institucional m ais eficiente para fornecim ento dos serviços

buscados pelo governo.

A Análise do M érito pode, tam bém , ser conduzida durante ou após o estudo de pré-viabilidade,

que investiga a exequibilidade de um determ inado projeto pela perspectiva técnica, am biental,

financeiro-orçamentária e socioeconôm ica.

Geralm ente, os estudos de pré-viabilidade envolvem as Análises descritas noQuadro 16Quadro 16  e

precedem a apresentação do projeto às autoridades competentes visando à sua apreciação e

inscrição nos respectivos instrum entos orçamentários, tais como os Planos Plurianuais.

Quadro 16. Análises desenvolvidas durante o estudo de pré-viabilidade.

 Análise prelim inar: descrição da necessidade ou problem a a ser solucionado (por exem plo,

transposição de um curso d’água), Análise dos parâmetros de oferta e dem anda,

identificação da sinergia ou concorrência com outras ações do governo;

 Análise técnica: Análise das alternativas técnicas disponíveis para a solução da

necessidade ou do problem a. A transposição de um curso d’água pode ser realizada por

m eio de diferentes opções (por exemplo, instalação de balsas ou construção de pontes ou

túneis), cada qual com vantagens e desvantagens técnicas, am bientais, financeiras e

socioeconôm icas que devem ser investigadas;

 Análise financeira: Análise dos custos de im plantação, m anutenção e operação das

alternativas consideradas;

 Análise ambiental: Análise dos im pactos am bientais das alternativas consideradas. Os

custos ambientais e de mitigações devem ser considerados durante a seleção da alternativa

m ais adequada do ponto de vista da sociedade;

 Análise socioeconôm ica (Análise custo-benefício e Análise custo–efetividade): Análise dos

benefícios das alternativas consideradas ante os custos envolvidos na sua im plantação,

gestão e operação, por um a perspectiva socioeconôm ica, de m odo a considerar as

externalidades positivas (econom ias) e negativas (im pactos ambientais), e desprezar as

transferências de renda (im postos e subsídios) entre agentes econôm icos.

De um m odo geral, o projeto deve ser executado se duas condições fundam entais forem

atendidas:

i. o projeto for capaz de gerar benefícios sociais líquidos, ou seja, se os benefícios
decorrentes da im plem entação do projeto superarem os seus custos, considerados de m odo

am plo;

ii. os benefícios líquidos do projeto superarem os benefícios líquidos de projetos que

concorram para satisfazer às m esmas necessidades ou para solucionar os m esmos

problem as.
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De acordo com o Quadro 16Quadro 16 , portanto, o estudo de pré-viabilidade possibilita a conclusão do

governo quanto à alternativa mais eficaz, do ponto de vista da sociedade (governo, em presas,

destinatários dos serviços e dem ais partes afetadas pela ação ou projeto), para a solução de

um a determ inada necessidade ou problem a.

A Análise do M érito, por sua vez, conduzida preferencialm ente antes da inscrição do projeto no

orçamento, possibilita a conclusão quanto à alternativa contratual (PPP ou outra form a) mais

adequada para a execução do projeto pela perspectiva do governo, considerando tam bém os

interesses dos destinatários finais do serviço:

 Governo: com paração entre os custos prováveis do fornecim ento dos serviços por parceiro

privado e os custos prováveis do fornecim ento dos serviços no âm bito do governo;

 Destinatários dos serviços: com paração entre a qualidade e a disponibilidade dos serviços

fornecidos pelo parceiro privado e no âm bito do governo.
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11  EsEs tudo de tudo de CaCa so - Análso - Anál isis e de d o Mo M éritérit o de o de PPP em PPP em CompComp lexlex o Prisio Prisi onalonal

Considere-se, para fins de exemplificação dos conceitos apresentados, a necessidade de

redução do déficit de vagas prisionais devido ao aum ento do índice de encarceram ento e do

recrudescim ento das políticas de repressão à violência e ao tráfico de drogas em um

determ inado estado.

Em busca de novas opções para enfrentar o problem a carcerário, o governo pode optar pela

Análise da possibilidade de adoção do form ato contratual das PPPs para am pliar o núm ero de

vagas prisionais pela im plantação de um novo Com plexo Penal para 2.000 detentos.

O órgão setorial deve avaliar a disponibilidade de recursos orçamentários para a im plantação

tradicional e a gestão de novas unidades prisionais, a viabilidade da realização de concursos

públicos e do treinam ento dos agentes penitenciários antes da conclusão das obras, dentre

outros aspectos relevantes.

Caso a Análise indique que o Estado dispõe de recursos orçam entários para a im plantação do

projeto e a operação tradicional das unidades penais não será interrom pida devido à falta de

recursos, o órgão setorial, ou a Unidade PPP, pode conduzir um a outra Análise, com a finalidade

de avaliar o arranjo institucional (form ato contratual) mais eficiente para o fornecim ento dos

serviços, dentre três alternativas com paradas entre si:

Caso a Análise indique que o Estado dispõe de recursos orçam entários para a im plantação do

projeto e a operação das unidades penais não será interrom pida devido à falta de recursos, o

órgão setorial pode conduzir um a Análise com a finalidade de avaliar o arranjo institucional

m ais adequado para o fornecim ento dos serviços (Análise do M érito):

 M odelo tradicional: delegação da execução de obras a terceiros (empreitada) e prestação

direta dos serviços por servidores públicos;

 Cogestão: delegação da execução de obras (em preitada) e da prestação de certos serviços

para terceiros (gestão com partilhada ou cogestão) por meio de contratos independentes (Lei

nº 8.666/93);

 PPP: delegação da execução de obras e da prestação dos serviços para terceiros por m eio de

um contrato de PPP (Lei nº 11.079/04).

Portanto, a Análise do M érito pode ser conduzida em :

 Projetos incluídos nos planos orçamentários: nesses projetos, é provável que estudos

técnicos, financeiros, orçamentários, am bientais e socioeconôm icos tenham sidoconcluídos. Nesse caso, a Análise do M érito pode com plem entar os estudos anteriores e

avaliar se a PPP constitui, dentre os arranjos institucionais disponíveis, a opção m ais

adequada para a execução do projeto;

 Projetos em fase de estudo de viabilidade: um a Análise do M érito pode ser conduzida

paralelam ente à análise financeira ou socioeconôm ica, a fim de avaliar se a contratação em

form ato de PPP pode proporcionar aum ento da eficiência, m elhoria na qualidade ou am bos.

A análise financeira provê a maioria dos dados requeridos pela Análise do M érito, enquanto
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a análise socioeconôm ica permite investigar se os arranjos institucionais considerados pelo

órgão contratante geram im pactos diferentes para as partes interessadas no projeto

(“stakeholders”).

A Análise do M érito, então, deve considerar:

 Aspectos qualitativos (item 2): enquadram ento do projeto na Lei de PPP, suficiência de

m arcos regulatórios, experiência dos entes privados com a execução dos serviços a serem

delegados, interesse com ercial do setor privado no projeto, possibilidade de m anutenção da

capacidade gerencial do Estado com a adoção da PPP, sucesso nos contratos de PPP

celebrados em outros países ou estados, qualidade e disponibilidade dos serviços

fornecidos mediante PPP, etc.;

 Aspectos quantitativos (item 3): com paração entre os custos prováveis do fornecim ento dos

serviços por parceiro privado com os custos prováveis para fornecim ento dos serviços no

âm bito do governo. Se o órgão contratante dispuser de bancos de dados consolidados, o

esforço envolvido nesta Análise poderá ser reduzido. Caso não existam dados confiáveis,

um a m odelagem financeira detalhada deverá ser conduzida.

22  Análise Análise QuaQua litativalitativa

2.1 Análise da elegibilidade do projeto à contratação em regim e de PPP

Deve-se conduzir um a Análise prelim inar mediante preenchim ento de um a m atriz ou lista de

verificação, com o intuito de avaliar se o projeto reúne as características básicas para um a
contratação no formato de PPP.

A inexistência de lim itações de natureza técnica (escopo), econôm ica (escala) ou legal

(delegabilidade das funções) para a execução da obra e o fornecim ento dos serviços mediante

PPP fornece uma indicação prelim inar sobre a adequação desse formato contratual, que deve

ser corroborada por Análises complem entares.

A seguir um a lista, não exaustiva, das questões que podem ser discutidas durante a Análise da

elegibilidade do projeto do Com plexo Prisional à contratação em regim e de PPP. Essa lista deve

ser elaborada e preenchida pelos técnicos do órgão contratante (Secretaria de Segurança

Pública, no exemplo em questão).

1) Atendim ento ao valor m ínim o legal: o valor do investim ento é superior a R$ 20.000.000,00

(vinte m ilhões de reais)?

R. Sim , estim a-se um investim ento de R$ 120 m ilhões, suficiente para atrair grupos

em presariais capacitados e assegurar que os custos de transação incorridos pelas

partes não sejam desproporcionais à escala do projeto.

2) Escopo combinado de obras e serviços: o escopo do em preendim ento não está restrito

exclusivamente ao fornecim ento de mão-de-obra ou ao fornecim ento e instalação de

equipam entos ou à execução de obra pública?
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R. Sim , ao envolver o fornecim ento de serviços precedido da execução de obras e da

instalação de equipam entos, o em preendim ento se enquadra nas exigências da Lei

de PPP.

3) Atendim ento aos prazos legais: o prazo de vigência é superior a 5 (cinco) anos e inferior a

35 (trinta e cinco) anos?

R. Sim , prevê-se um contrato com prazo de vigência de 22 (vinte e dois) anos, dos quais

2 anos para a execução das obras e 20 anos para a gestão e a operação do

em preendim ento, portanto, condizente com as exigências da Lei de PPP e suficiente

para a am ortização dos investim entos incorridos pelo parceiro privado.

4) Capacidade legal de prestar os serviços: os serviços de que trata o projeto de PPP podem ser

delegados a particulares?

R. Sim , os serviços de projeto, construção, m anutenção, m onitoram ento e assistência ao

sentenciado (assistência social, jurídica, médica, odontológica, m aterial, religiosa,

laboral e educacional) podem ser delegados ao parceiro privado. Por outro lado, os

serviços e atividades de natureza jurisdicional (controle da execução da pena) e

adm inistrativo-jurídica (uso da força, aplicação de sanções disciplinares,

classificação técnica, guarda externa, etc.) são privativos do Estado e serão

integralm ente desempenhados por servidores públicos. Cum pre ressaltar que, no

tocante aos serviços de assistência jurídica aos presos, os advogados designados

pelo parceiro privado terão atuação com plem entar aos defensores públicos

constituídos pelo Estado, para defesa dos detentos.

A Análise da elegibilidade da contratação do projeto em regim e de PPP sugere a inexistência de

lim itações de natureza técnica, econôm ica e legal para a execução da obra das unidades penais

e o fornecim ento dos serviços de m onitoramento interno, m anutenção da infraestrutura e

assistência ao sentenciado por parceiro privado. Contudo, a conclusão quanto à conveniência do

fornecim ento dos serviços mediante PPP depende de Análises com plem entares, tais como a

Análise da adequação da contratação em regim e de PPP (item 2.2), estudo de casos sem elhantes

(item 2.3) e, finalm ente, de Análises financeiras (item 3).

2.2 Análise da adequação da contratação em regim e de PPP

Conduzida m ediante preenchim ento de m atriz ou lista de verificação, a Análise da adequação

da contratação em regim e de PPP avalia se o projeto reúne características que indicam a

conveniência do fornecim ento dos serviços no formato de PPP (M érito). A Análise de projetos

executados por m eio da PPP revela que essa alternativa tende a produzir resultados superiores

ao fornecim ento dos serviços no âm bito do governo quando:

 os padrões de qualidade e disponibilidade dos serviços forem relativam ente estáveis e

puderem ser definidos, contratados e monitorados ao longo do contrato de PPP;

 os riscos contratuais puderem ser partilhados de forma objetiva entre os parceiros;

 houver sinergias entre a realização da obra e o fornecim ento dos serviços;

 não houver restrições consideráveis à im plantação do projeto, tais como a obtenção de
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licenças, aprovações e desapropriações;

 a celebração do contrato de PPP não comprometer a capacidade gerencial do parceiro

público em longo prazo;

 a escala do projeto justificar os custos de transação incorridos pelas partes;

 a licitação puder atrair um núm ero suficiente de fornecedores capacitados.

A seguir um a lista não exaustiva de questões referentes ao projeto do Com plexo Prisional que

podem ser discutidas durante a análise da adequação da contratação em regim e de PPP.

1) Repartição eficiente de riscos: é possível repartir os riscos contratuais, de forma objetiva,
entre o parceiro público e o parceiro privado?

R. Sim , visto que o parceiro público assum irá os riscos relacionados com a execução

das atividades jurisdicionais e adm inistrativo-jurídicas, assim com o os riscos de

dem anda (ocupação das unidades penais prisionais), enquanto o parceiro privado

reterá os riscos relacionados com as atividades de cunho operacional (m anutenção,

m onitoram ento interno e prestação dos serviços assistenciais).

2) Definição de m etas e padrões de qualidade dos serviços: é possível definir as metas e os

padrões de qualidade e disponibilidade dos serviços de forma clara?

R. Sim , as metas e os padrões de qualidade e disponibilidade dos serviços, assim com o

as diretrizes construtivas podem ser definidos de forma objetiva nos seguintes

componentes do edital:

i. Program a de Necessidades de Arquitetura e Exigências Técnicas

(Estruturas, Elétrica, Hidráulica, Sistem a de Proteção contra Descargas

Atm osféricas, Lógica, Com unicações etc.);

ii. Caderno de Encargos da Concessionária;

iii. Sistem a de M ensuração do Desem penho.

3) M ensuração objetiva do desempenho: é possível estabelecer critérios objetivos de avaliação

do desempenho do parceiro privado?

R. Sim , por m eio de um Sistem a de M ensuração do Desem penho baseado em

indicadores que avaliem as atividades de m anutenção, m onitoramento interno,

assistência ao sentenciado e ocorrência de infrações disciplinares de forma objetiva.

4) Vinculação entre desempenho e pagam entos: é possível vincular a rem uneração do parceiro

privado ao alcance de m etas e padrões de desempenho e disponibilidade?

R. Sim , é possível relacionar a rem uneração do parceiro privado com a qualidade dos

serviços, apurada por m eio do Sistem a de Mensuração do Desempenho.
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5) Ganhos de eficiência na prestação dos serviços: o setor privado tem experiência na

prestação dos serviços a serem delegados? Existem razões para supor que a PPP promoverá

ganhos de eficiência em relação às alternativas tradicionais?

R. Sim , o levantam ento das experiências com a participação do setor privada no setor

prisional no contexto nacional, m ediante estruturas híbridas de governança

(contratos de cogestão), indica a possibilidade de ganhos significativos, tanto de

eficiência quanto de qualidade nos serviços de assistência aos presos. Catorze

contratos de terceirização dos serviços de monitoram ento interno, m anutenção da

infraestrutura e assistência aos presos foram celebrados até 2006 em 5 Estados

brasileiros (Am azonas, Bahia, Ceará, Paraná e Espírito Santo), atendendo ao todo
5.346 presos ou 1,5% da população carcerária do país. Estudos indicaram que as

prisões com estruturas híbridas de governança (cogestão) obtiveram resultados

superiores a prisões sim ilares sob gestão pública tradicional30. Esses resultados

contrastam com conclusões prelim inares de estudos sim ilares conduzidos em países

como França e Estados Unidos, discutidos no item 2.3.

6) Custos estim áveis no longo prazo: os custos para prover os serviços segundo as metas e

padrões de qualidade e disponibilidade definidos pelo governo, durante o prazo de vigência

do contrato, podem ser estim ados de forma confiável pelos interessados?

R. Sim , em vista das experiências anteriores na provisão dos serviços prisionais em

regim e de cogestão. Além disso, na PPP, o órgão contratante definirá apenas as

diretrizes construtivas e as metas e padrões de qualidade e disponibilidade dos

serviços a serem observados, cabendo ao parceiro privado definir os m eios (projetos

de arquitetura e engenharia, m étodos construtivos, processos de com pra, m étodos de
execução dos serviços) para que tais resultados sejam alcançados da form a m ais

eficiente possível.

7) Escala do em preendim ento: o em preendim ento é suficientem ente grande para justificar os

custos e prazos adicionais incorridos em um a eventual contratação no form ato de PPP?

R. Sim , deduz-se que a contratação de 4 unidades penais de 500 detentos cada, com

capacidade para abrigar 2000 presos, em um a única licitação é suficiente para

justificar os custos de transação adicionais potencialm ente incorridos, tanto pelo

órgão contratante quanto pelos candidatos, na estruturação do projeto no formato de

PPP.

8) Com petição pelo acesso ao m ercado: o processo licitatório poderá atrair um núm ero

suficiente de consórcios com capacidade técnica e financeira para executar os serviços

conform e as m etas e padrões definidos no contrato de PPP?

30 CABRAL, S. Além das Grades: Um a Análise com parada das modalidades de gestão do sistem a prisional.

Universidade Federal da Bahia (Tese de Doutorado), 2006, 291 p.
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R. Sim , em virtude dos seguintes fatores:

i. Escala do projeto, perspectiva de fluxos de caixa estáveis e expectativa

de am ortização dos investim entos durante a vigência do contrato;

ii. Atração de um núm ero suficiente de consórcios capacitados em

licitações recentes;

iii. Inexistência de processos licitatórios semelhantes em outros Estados;

iv. Estabilidade econôm ica, garantias financeiras suficientes e

comprometim ento político do governo;

v. Possibilidade de obtenção de financiam ento de longo prazo para o

projeto a um custo aceitável.

9) Integração de atividades e redução de custos: a integração de diversas atividades no

contrato de PPP pode gerar oportunidades para a transferência de riscos e a redução de

custos? Existem m ecanism os suficientes para prevenir que esses ganhos não sejam obtidos

a expensas de reduções na qualidade dos serviços?

R. Sim . A integração das atividades cria incentivos para que o parceiro privado invista

no projeto e na construção a fim de reduzir o custo global do em preendim ento, ou

seja, reduzir os custos das atividades de m anutenção, m onitoramento interno e

assistência aos presos durante a vigência do contrato. O Sistem a de M ensuração do

Desempenho, por sua vez, é capaz de detectar eventuais desvios na qualidade dos

serviços, enquanto a estrutura de governança híbrida (regim e de cogestão) reduz

potencialm ente a assim etria de informações entre o parceiro privado e o parceiro

público.

10) Delegação e controle governam ental: a delegação da execução dos serviços ao parceiro
privado pode comprometer a capacidade gerencial dos órgãos contratantes em longo prazo?

R. Não, pois a estrutura híbrida de governança da PPP assegura que as atividades

jurisdicionais e adm inistrativo-jurídicas (controle da execução da pena) sejam

exercidas privativam ente pelo Estado, cabendo ao parceiro privado apenas a

execução das atividades operacionais, que são executadas após a definição

jurisdicional.

11) Licenças e aprovações adm inistrativas: existem restrições ao desenvolvim ento do projeto,

tais como a obtenção de aprovações, licenças, desapropriações e outras, que possam afetar

a sua contratação no form ato de PPP?

R. Sim , caberá ao parceiro privado obter todas as aprovações e licenças necessárias à

execução do projeto, incluindo as licenças de im plantação e operação do

em preendim ento, em bora não haja necessidade de rem oções e desapropriações.

12) Estabilidade e continuidade dos serviços: os serviços a serem delegados ao parceiro privado
estão sujeitos a m udanças frequentes, decorrentes, por exemplo, de avanços tecnológicos,
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que podem tornar as metas e padrões de qualidade e disponibilidade obsoletas antes do

término da vigência do contrato?

R. Não, um a vez que os serviços a serem delegados ao parceiro privado (assistência aos

sentenciados, m onitoramento interno e m anutenção) são relativam ente estáveis e

pouco suscetíveis a m udanças tecnológicas capazes de influenciar dem asiadam ente a

adm inistração do contrato de PPP.

13) Garantias do poder público: o órgão contratante pode aportar garantias reais com
qualidade, volum e e liquidez suficientes para que o parceiro privado possa obter recursos

para a execução do projeto junto a entidades financiadoras?

R. Sim , consultas dos técnicos da Secretaria de Finanças aos agentes financiadores

indicaram que as garantias ofertadas são suficientes para a obtenção dos recursos

necessários à execução do projeto.

14) Delegação e aspectos políticos: os serviços a serem delegados m ediante contrato de PPP são
sensíveis, do ponto de vista político, por exemplo, em caso de falhas na sua execução? Em

outras palavras, eventuais falhas na execução dos serviços delegados podem ocasionar

im pactos sociais relevantes?

R. Sim , eventuais falhas na execução dos serviços, tais como falhas na estanqueidade

das unidades penais (fugas, rebeliões, m otins, etc.), são m uito sensíveis do ponto de

vista político e podem gerar im pactos sociais relevantes, na m edida em que coloca

em risco a segurança dos cidadãos. No entanto, a Análise de prisões com estrutura

híbrida de governança indica que a probabilidade de ocorrência de tais riscos é
bastante reduzida, seja pela qualidade dos serviços de custódia e segurança, seja

pelo perfil crim inógeno dos presos a elas encaminhados, com baixa ou m édia

periculosidade e maior propensão à reinserção social. Além disso, tais riscos são

partilhados com o parceiro público, um a vez que cabe à Polícia M ilitar a guarda das

m uralhas e as intervenções em situações críticas, visto que o uso da força é privativo

do Estado. Por outro lado, as penalidades im postas o Sistem a de M ensuração do

Desempenho criam incentivos financeiros para que o parceiro privado zele pela

m anutenção da ordem e da disciplina nas dependências das unidades penais.

15) M udanças regulatórias e legais: existem riscos relevantes de m udanças em m arcos

regulatórios no setor em que o projeto se insere?

R. Sim , visto que as políticas setoriais são formuladas por órgãos situados em

diferentes esferas adm inistrativas (m inistérios, secretarias, conselhos, assem bleias

legislativas, etc.). Contudo, esse aspecto não tende a influenciar a atratividade do
projeto, um a vez que os riscos de mudanças em políticas públicas poderão ser

alocados ao parceiro público no contrato de PPP.

A Análise acim a indica a adequação do m odelo de PPP para a im plantação das unidades penais

e o fornecim ento dos serviços prisionais. Sem pre que possível, contudo, o órgão setorial deve

levantar experiências da aplicação da PPP em projetos semelhantes, seja em nível nacional ou

internacional, a fim de corroborar os resultados das Análises anteriores, identificar os im pactos
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desse formato contratual na qualidade dos serviços e coletar subsídios para a m odelagem do

projeto.

2.3 Gestão e operação de prisões pelo setor privado - estudo de casos semelhantes

O estudo de outras PPPs, em casos sem elhantes, fornece um a indicação de que a escolha desse

formato contratual poderá proporcionar reduções de custos, m elhorias na qualidade dos

serviços ou am bos em novos casos. Além disso, a Análise do M érito pode beneficiar-se das

experiências acumuladas em parcerias celebradas recentem ente. Por esse motivo, experiências

e projetos sim ilares devem ser investigados e as expectativas do setor privado devem ser

analisadas, sempre que possível.

M uitos governos têm recorrido a m odelos alternativos de fornecim ento dos serviços no setor

prisional frente a lim itações orçam entárias ou adm inistrativas que restringem a expansão do

sistem a carcerário, a m elhoria dos níveis de qualidade e a redução dos custos operacionais.

Dentre essas alternativas destacam-se as terceirizações, as concessões e as privatizações.

Experiências com a participação do setor privado na construção, gestão e operação de unidades

penais foram introduzidas em diversos países, diferindo principalm ente no nível de

envolvim ento dos governos na execução dos serviços e na governança dos estabelecim entos.

Basicamente, podem ser identificados dois m odelos principais de participação do setor privado

na gestão e operação de unidades penais: o m odelo norte-am ericano e o m odelo francês.

Descritos nos itens seguintes, esses modelos apresentam diferenças acentuadas no que tange

aos papéis do governo e dos operadores privados na execução dos serviços
31

.

2.3.1 M odelo norte-am ericano

No m odelo norte-am ericano, o setor privado participa de todas as etapas, desde a concepção até

o financiam ento, construção, gestão e operação das unidades penais, incluindo a provisão dos

serviços de assistência m aterial (enxoval e alim entação), assistência jurídica, m édica, social,

odontológica, psicológica, laboral, educacional, custódia e monitoram ento dos presos. O s

operadores privados podem , ainda, assumir as atividades de direção geral da unidade. Dentre os

países que adotam arranjos, m ediante PPP ou privatização, nos quais a maior parte das

atividades é transferida para o setor privado, destacam -se Reino Unido, África do Sul, Austrália,

Israel, Nova Zelândia e Canadá.

A partir do início da década de 1980, a gestão privada de unidades penais para adultos voltou a

ser utilizada nos Estados Unidos, em bora a participação do setor privado no sistem a prisional,

especialm ente em serviços médicos, educacionais e de alim entação coletiva, estivesse presente
desde a década de 60. No entanto, a tendência se intensificou nos governos Bush e Clinton, em

31 Para um a análise detalhada dessas experiências, vide: CABRAL, S. Além das Grades: Um a Análise

comparada das modalidades de gestão do sistem a prisional. 2006, Tese (Doutorado em Adm inistração),

Universidade Federal da Bahia, 291 p.
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decorrência do aum ento das taxas de aprisionam ento, do crescim ento dos gastos e da queda nas

condições de alojam ento.

M ais de 30 estados norte-am ericanos possuem unidades penais operadas pelo setor privado.

Até 2003, existiam 264 estabelecim entos penais com gestão privada nos Estados Unidos, 101

no regim e fechado e 163 no regim e semiaberto. Dentre essas unidades, havia quatro unidades

de segurança m áxim a, 65 de segurança m édia e as demais de segurança mínim a, dem onstrando

a tendência de as prisões privadas operarem em unidades de segurança média e m ínim a. Até

2006, 6,7% da população carcerária do país estava custodiada em prisões privadas.

Considerando os diferentes arranjos adotados, percebe-se, em geral, que a experiência privada

nos Estados Unidos enfoca a redução de custos e, em bora os estudos disponíveis não sejam

conclusivos, existem evidências de permutas entre custos e qualidade32. Contudo, novos

estudos, m ais detalhados, são necessários para que resultados mais conclusivos sejam

produzidos.

2.3.2 M odelo francês

O m odelo francês adota um a estrutura híbrida de governança, baseada na terceirização de

serviços e na execução dos serviços e atividades por servidores públicos e operadores privados.

De um a form a geral, as funções de direção e coordenação de segurança perm anecem sob

controle estatal, enquanto as dem ais atividades podem ser delegadas. O envolvim ento privado

reduz-se à prestação dos serviços de assistência m aterial (alim entação e enxoval), lim peza e

ressocialização, incluindo os serviços de assistência laboral e educacional. Neste tipo de

m odelo, adotado na França, no Brasil e em algum as unidades da Inglaterra, o grau de

envolvim ento do parceiro privado nas atividades de controle varia de acordo com a legislação
local.

A participação do setor privado na operação de estabelecim entos penais na França ganhou força

com a aprovação da Lei nº 87.432/1987, durante a gestão de Jacques Chirac à frente do governo

francês. As justificativas para essa m edida incluíam o aum ento significativo da população

carcerária em um cenário de restrições orçamentárias.

Neste contexto, o governo propôs um m odelo de participação privada nas prisões a fim de

viabilizar a rápida expansão do sistem a e am enizar o déficit carcerário. De acordo com a

concepção do projeto, caberia ao governo francês somente as funções de direção e controle das

informações processuais dos presos, incluindo as decisões sobre a alocação dos internos nas

celas. Todas as dem ais funções seriam exercidas pelo operador privado, incluindo a concepção,

construção, gestão, m anutenção e a provisão de todos os serviços necessários à reinserção

social dos presos.

Porém , o projeto original recebeu duras críticas, sendo adaptado posteriormente, de tal sorte

que o governo financiaria a construção das novas unidades, construídas por empresas

32 V ide: Archoem beault; Deis (1996), Logan (1992), Bayer; Pozen (2005) e Luckemeyer; M cCorkle (2006).
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contratadas por meio de licitações, e assumiria as funções de direção, alocação dos internos nas

celas e monitoram ento dos internos, tanto interno quanto externo.

Os demais serviços ligados à manutenção das novas unidades, saúde, alim entação, ocupação

com trabalho e educação poderiam ser delegados a entes privados, desde que habilitados pela

adm inistração penitenciária. Apesar das complem entaridades proporcionadas pela delegação da

construção e operação das unidades a um m esmo grupo, o m odelo francês baseou-se em dois

contratos distintos: um para construção e outro para operação das unidades.

No final da década de 80 foram construídas 25 prisões com 12.836 vagas (“Programa 13000”),

parcialm ente operadas pelo setor privado. Dentre essas prisões, quatro (um a em cada região)

foram assumidas integralm ente pelo governo francês, com o intuito de possibilitar a

com paração com as unidades privadas. Em 1996, o governo lançou o “Programa 4.000”, que

envolvia apenas a concepção e construção das prisões, sendo que as atividades de operação

seriam licitadas juntam ente com os contratos vincendos no ano de 2000.

Em 2006, licitou-se um contrato para concepção, construção, financiam ento, m anutenção e

lim peza de unidades penais em contratos de 30 anos, período no qual o governo se reservaria o

direito de com pra das unidades em regras preestabelecidas. As atividades de transporte,

alim entação, formação profissional e ocupação com trabalho seriam licitadas posteriormente

em contratos separados. Um a terceira m odalidade em estudo envolvia um a PPP para construção

e operação das unidades penais, que não foi publicada até 2006 devido a incertezas jurídicas.

Apesar da carência de estudos abrangentes com parando o desempenho das unidades com

gestão pública e privada, a Análise da experiência francesa indica que, com exceção da

ocupação com o trabalho33, os estabelecim entos penais sob gestão com partilhada apresentam
resultados superiores em relação à gestão pública tradicional no tocante à manutenção das

unidades e aos serviços assistenciais (alim entação, saúde, etc.). Desta forma, em contraste com

os Estados Unidos, no caso francês a participação do setor privado na provisão de serviços

prisionais conduziu a aum entos nos custos34 e na qualidade35.

2.3.3 M odelo chileno

No ano 2000, após vários anos de discussões públicas sobre a conveniência da utilização de

operadores privados na gestão penitenciária no Chile, o governo lançou diversas licitações para

a construção e operação privada de Com plexos Penitenciários no país.

33 D entre as dificuldades relativas à ocupação com o trabalho, destacam-se a baixa instrução dos presos, a

carência de áreas destinadas ao estabelecim ento de canteiros, as exigências de segurança que lim itam
os processos de recebim ento, arm azenagem e entrega de produtos, e à dinâm ica econôm ica da região

na qual a unidade será instalada.
34 Postula-se que tais aum entos se devam a três fatores: i) investim entos e recolhim ento de tributos; ii)

m aior qualidade dos serviços prestados em face de exigências contratuais mais rígidas; iii) margem de

lucro da prestadora de serviços.
35 V ide: Cour des Comptes (2006).
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Até então, essa função era atribuição de um departam ento da Gendarm erie do Chile, o

equivalente à Polícia M ilitar nos Estados brasileiros. Havia um a forte reação corporativa da

Gendarmerie contra a participação privada, apesar do déficit carcerário e da baixa qualidade

dos serviços, levando o Chile a ser advertido por organism os multilaterais por abuso dos direitos

hum anos. A Gendarm erie conseguiu m anter-se na gestão geral da segurança das penitenciárias

chilenas, controlando acessos e a disciplina interna com policiais armados, deixando ao

operador privado os serviços adm inistrativos de suporte.

O m odelo de delegação integrado de construção (obra) e operação (a provisão de m anutenção

predial, alim entação e lim peza, apoio ao trabalho, suporte psicológico e educacional ao detento)

resultou na formação de consórcios entre em presas de construção locais e gerentes de
facilidades internacionais com garantias de risco cam bial ofertadas pelo governo do Chile.

Assim , os 6 prim eiros contratos foram adjudicados a tais consórcios, os m ais expressivos

liderados por um a em presa francesa e um a em presa inglesa, am bas com vastas operações no

segmento de gestão penitenciária e alim entação coletiva na Europa.

A evolução recente desses contratos mostrou um conflito latente entre as operadoras europeias

e as construtoras locais, essas acusadas de construção de unidades penais com baixa qualidade

de construção, gerando despesas de manutenção inesperadam ente altas para instalações

relativamente novas. Do ponto de vista das operadoras internacionais, a responsabilidade pela

baixa qualidade das obras seria do governo chileno, que condicionou a sua participação à

associação com construtoras locais sem experiência na execução e gestão de em preendim entos

prisionais.

Posteriormente, o governo optou pela assunção do controle das definições arquitetônicas e da

contratação da execução das obras, acompanhada da transferência da operação desses
com plexos para operadores especializados, sem a constituição de consórcios com construtoras.

Os novos Com plexos Penitenciários chilenos abrigam entre 2.000 e 3.500 detentos, com

unidades prisionais de aproxim adam ente 600 detentos cada e unidades de serviços (cozinha,

lavanderia e bloco de saúde) centrais por Com plexo, gerando econom ias de escala em relação

ao m odelo anterior.

2.3.4 M odelo brasileiro

A participação de entes não estatais no sistem a prisional brasileiro não é recente. A partir da

década de 50, organizações como a Pastoral Carcerária passaram a prestar serviços de

assistência educacional a presos e, desde 1984, a Associação de Proteção e Assistência ao

Condenado (APAC) adm inistra estabelecim entos penais em São Paulo. Atualm ente, a entidade

está presente em m ais de 100 unidades penais no país, provendo serviços de assistência

m édica, jurídica, ressocialização e, inclusive, vigilância interna.

Na década de 90, as discussões sobre a participação do setor privado na adm inistração

prisional tiveram início com o parecer favorável da presidência do Conselho Nacional de Política

Crim inal e Penitenciária (CNPCP) à privatização do sistem a prisional no país, apesar das críticas

de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação dos Magistrados

Brasileiros.
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Além dessas polêm icas, argum entava-se que a execução penal não seria passível de delegação

por se tratar de atividade jurisdicional. Contudo, esse argum ento era refutado por outros

especialistas, que distinguiam as atividades jurisdicionais das atividades adm inistrativas. As

atividades jurisdicionais, ligadas às norm as de direito penal e direito processual penal, não

poderiam ser delegadas. As atividades adm inistrativas, por sua vez, poderiam ser classificadas

em : i) atividades adm inistrativo-judiciárias, que envolveriam a aplicação de sanções

disciplinares; ii) atividades adm inistrativas, relacionadas com as atividades operacionais

necessárias ao funcionam ento dos estabelecim entos penais. Ao interferir na execução da pena,

as atividades adm inistrativo-judiciárias não poderiam ser delegadas, enquanto as atividades

adm inistrativas (assistência m aterial, m édica, odontológica, social, etc.) poderiam ser delegadas

a em presas privadas ou ligadas ao terceiro setor.

Desta form a, não seria possível reproduzir o m odelo norte-am ericano no Brasil diante das

lim itações de natureza legal. Contudo, a adoção de um arranjo sim ilar ao m odelo francês

m ediante terceirização dos serviços seria plenam ente factível do ponto de vista legal.

A prim eira licitação para terceirização dos serviços de gestão e operação prisional no país foi

conduzida apenas no fim da década de 90 (Penitenciária Industrial de Guarapuava). O governo

paranaense contratou um a em presa para a construção da unidade, transferindo sua

adm inistração para um a em presa privada, responsável pelos serviços de assistência m édica,

jurídica, social, laboral, educacional, m aterial (alim entação) e de lim peza. As funções de direção

e segurança do estabelecim ento, incluindo a guarda de m uralha, foram m antidas com o poder

público por exigência legal.

Ainda no governo Lerner, outras cinco unidades penais foram construídas e licitadas para

operação por operadores privados, totalizando seis estabelecim entos com gestão privada
apenas no Estado do Paraná.

Em 2001, o Estado do Ceará iniciou sua experiência de terceirização da gestão prisional,

acompanhado pelos estados da Bahia, Am azonas, Santa Catarina e Espírito Santo. Em 2006,

estados como Rio Grande do Sul, São Paulo e M inas Gerais consideravam a entrada de grupos

privados na construção e operação de unidades prisionais por m eio de Parcerias Público-

Privadas.

M inas Gerais assinou, com um consórcio de construtoras e operadora prisional, o prim eiro

contrato de PPP brasileiro para construção (concepção arquitetônica do operador privado) e

operação de Com plexo Prisional com 5 unidades penais masculinas, totalizando m ais de 3.000

detentos, além das unidades de serviço centrais (cozinha, lavanderia, alm oxarifado,

adm inistração central), em junho de 2009. Trata-se, esse contrato, de um a com binação do

form ato PPP com o sistem a de cogestão, pois a Direção Geral do Com plexo, auxiliado por outros

profissionais do quadro perm anente, perm anece com servidores especializados do Estado.

Cabe ressaltar que, em bora inspirada no m odelo francês, a experiência brasileira se distingue

por perm itir a delegação de um núm ero m aior de atividades, notadam ente vigilância interna e

assistência jurídica, aos operadores privados. Desta form a, dentro de um a unidade com gestão

privada no Brasil a m aioria dos funcionários pertence ao operador privado, em contraste com a

experiência francesa, na qual esse percentual não ultrapassa 20% .
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Diferentem ente das experiências norte-am ericana e francesa, estudos conduzidos no Brasil

apontaram que, com paradas às form as de provisão tradicionais, os contratos de gestão

com partilhada apresentam m enores custos e maior qualidade, sobretudo no que diz respeito

aos indicadores de desem penho ligados a fatores adm inistrativo-financeiros, à segurança e

ordem no estabelecim ento penal e aos serviços assistenciais oferecidos aos internos.

Em com paração com os estabelecim entos penais sim ilares operados pelo poder público, as

unidades operadas por em presas privadas apresentaram : m enores custos, m enor núm ero de

fugas, rebeliões e agressões, m aiores índices de consultas médicas e jurídicas.

Dentre os fatores que podem explicar as diferenças acim a, ressaltam -se:

 Alocação m ais eficaz das funções de controle e decisão, que afetam os incentivos das partes

e proporcionam m aior foco sobre questões operacionais;

 Interações com o poder judiciário e aspectos ligados à inteligência e m onitoramento dos

arranjos internos dos internos;

 M enores níveis de controles adm inistrativos, especialm ente em processos de com pras e

contratação de pessoal;

 Incentivos para treinam ento e monitoramento constante dos funcionários, com m enores

índices de absenteísm o;

 Presença de servidores públicos da área no interior das unidades, contribuindo para a

redução da assim etria de inform ações e a ocorrência de condutas oportunistas por parte dos

operadores privados;

 Aplicabilidade de penalidades em face do descum prim ento de exigências contratuais;

 M anutenção da reputação como form a de potencializar a obtenção de novos contratos em

um m ercado com possibilidades de expansão.

Portanto, o estudo de casos internacionais e nacionais indica que a participação do setor

privado no setor prisional pode prom over ganhos de eficiência, aum ento no nível de qualidade

dos serviços e, em alguns casos, am bos.

Tais evidências devem, na fase seguinte da Análise do M érito, ser com plem entadas por Análises

Quantitativas, que comparam os custos prováveis do fornecim ento dos serviços prisionais por

parceiro privado e diretamente pelo Governo.

33  Análise QuantitativaAnálise Quantitativa

Conduzida após a Análise Qualitativa, a Análise Quantitativa envolve a com paração entre o

custo provável do fornecim ento dos serviços no âm bito do governo (Projeto Público de

Com paração ou PPC) e no form ato de PPP (Projeto Privado de Referência ou PPR).
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O custo provável do fornecim ento dos serviços é estim ado por m eio de m odelos financeiros.

Sem pre que possível, os modelos devem considerar as diferenças no custo do fornecim ento dos

serviços no âm bito do governo e no formato de PPP, no que diz respeito a:

 Eficiências na construção, m anutenção e operação: o contrato de PPP cria incentivos para

que o parceiro privado, envolvido no em preendim ento desde a fase de projeto, desenvolva

soluções que potencializem a redução dos custos de im plantação, assim com o dos custos de

m anutenção e operação das facilidades, incluindo água, energia, m ateriais de lim peza e

m ão-de-obra envolvida nos serviços e atividades de gerenciam ento das facilidades,

vigilância, custódia, m ovim entação e assistência aos presos;

 Incidência de tributos: a Análise deve considerar os tributos que incidem sobre as receitas e

os lucros do parceiro privado e que não estão presentes no fornecim ento dos serviços no

âm bito do governo;

 Transferência de riscos: a Análise deve considerar, ainda, o valor dos riscos transferidos

para o parceiro privado na PPP (projeto, construção, operação, m anutenção, etc.),

usualm ente assumidos pelo órgão contratante quando os serviços são fornecidos da form a

tradicional. Cabe ressaltar que os seguros contratados pelo parceiro privado e as prováveis

deduções nas suas contraprestações devido a desvios na qualidade dos serviços tam bém

devem ser considerados nessa Análise.

A conveniência da contratação do projeto por m eio de PPP (Mérito) é dem onstrada se os custos

esperados do fornecim ento dos serviços pelo parceiro privado (CP), trazidos a valor presente

pela taxa iP, forem m enores do que os custos esperados do fornecim ento desses m esmos

serviços no âm bito do governo (CG), tam bém trazidos a valor presente pela taxa iG, consideradas
as vantagens ou desvantagens da provisão pública dos serviços no tocante a tributos, riscos e

seguros A:

Σ ( ( CC GG ) / (1+i) / (1+i GG )) tt  ± D/  ± D/ (1(1 +i+i GG )) tt  > > Σ ( ( CC PP ) / (1+i) / (1+i PP )) tt   

Cabe ressaltar que os custos esperados do fornecim ento dos serviços no âm bito do governo são

calculados com base nos valores empenhados e liquidados nas classificações funcional-

programáticas referentes a unidades penais semelhantes, consideradas na Análise36.

Os custos esperados do fornecim ento dos serviços pelo parceiro privado, por sua vez, equivalem

às despesas de caráter continuado derivadas do contrato de PPP, calculadas com base nas

contraprestações pecuniárias a serem pagas ao parceiro privado e sujeitas aos im pactos do

Sistem a de M ensuração do Desem penho.

A estim ativa desses pagam entos requer a construção de um dem onstrativo de resultados e de

um fluxo de caixa, que possibilite a apuração da tarifa que remunera os investim entos do

36 Observa-se que, na Análise do M érito de projetos cujos serviços sejam fornecidos por entidades

vinculadas ao Estado, com o autarquias, fundações e, especialm ente, sociedades de econom ia m ista, o

Projeto Público de Com paração deve ser adaptado para refletir as personalidades jurídicas dessas

entidades, com as consequências tributárias da sua condição.



 

Análise do Mérito do Projeto em PPPno Brasil 67

 

parceiro privado, considerando os custos operacionais, os encargos financeiros e o recolhim ento

de tributos.

Os bancos de dados dos órgãos contratantes devem ser constantem ente atualizados com

inform ações sobre os custos dos projetos em andam ento, sejam eles executados da forma

tradicional ou em regim e de PPP. Se as informações disponíveis não forem suficientes, a equipe

de projeto deve buscar inform ações adicionais para justificar as prem issas adotadas nos

m odelos financeiras. Tais inform ações podem ser obtidas em solicitações da m anifestação de

interesse, estudos de casos, licitações recentes e reuniões com especialistas em engenharia,

gerenciam ento de facilidades e finanças. Os itens seguintes discorrem sobre as principais

informações necessárias à preparação dos modelos financeiros.

3.1 Investim entos

O Com plexo Prisional em questão será composto por:

 4 unidades do regim e fechado m asculino, com 500 vagas cada;

 1 unidade do corpo da guarda (guarda de m uralha);

 1 unidade do grupo de operações táticas (intervenção arm ada de choque);

 1 unidade central de serviços para abrigar a cozinha, a lavanderia, o alm oxarifado e as

instalações da adm inistração central;

 1 unidade central de saúde.

Os m odelos consideraram o cronogram a de obras a seguir, com base em em preendim entos

semelhantes, executados recentem ente no Estado:

 Ano 1 (40% dos investim entos): elaboração do projeto executivo e obtenção das licenças e

aprovações para o início da execução das obras, instalação do canteiro de obras e início da

execução da infraestrutura básica do em preendim ento (energia, água, esgoto e

pavim entação);

 Ano 2 (60% dos investim entos): im plantação de 4 Unidades do Regim e Fechado M asculino

e das Unidades de Serviços, desmobilização do canteiro.

A equipe de projeto considerou a execução da obra pública mediante contrato de em preitada

global entre o poder concedente e um a em presa de pequeno porte com experiência na

construção de em preendim entos prisionais, selecionada por meio de licitação na m odalidade de

m enor preço. O contrato de construção foi estim ado em R$ 124,28 m ilhões e as despesas

quinquenais com reinvestim entos em equipam entos (cozinha, lavanderia, segurança, etc.) da

ordem de R$ 6,21 milhões.

A equipe de projeto estim ou um custo de im plantação de R$ 109,29 m ilhões37 para a PPP, com a
execução da obra mediante contrato do tipo “turnkey”firm ado entre o parceiro privado e um a

construtora de m édio porte, com larga experiência na execução de em preendim entos prisionais,

selecionada com base no m elhor preço. Consideraram -se despesas quinquenais com

37 Idem .
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reinvestim entos em equipam entos (cozinha, lavanderia, segurança, etc.) da ordem de R$ 3,28

m ilhões.

3.2 Custos

A tabela a seguir apresenta a estim ativa dos custos operacionais mensais nas unidades

adm inistradas pelo governo (PPC) e pelo parceiro privado (PPR). As despesas operacionais do

PPC foram estim adas com base em despesas empenhadas e liquidadas nas classificações

funcional-program áticas das unidades penais existentes no âm bito do Estado e consideradas no

levantam ento. Os custos de manutenção foram estim ados por especialistas em gerenciam ento

de facilidades consultados pela equipe de projeto. Calculados a partir do núm ero médio deprofissionais em exercício nas unidades adm inistradas pelo Estado, as despesas de pessoal

consideraram todos os funcionários concursados.
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Tabela 2. Estim ativa dos custos operacionais m ensais do PPC e do PPR.

Item Item ProjeProje to to PúblicoPúblico
de Comparaçãode Comparação

(R$/mês)(R$/mês)

Projeto PrivadoProjeto Privado
de de ReferêncReferênc iaia

(R$/mês)(R$/mês)
CusCus tos tos de de operação operação 2.02.0 8383 ,40 ,40 1.1. 575575 ,34,34
Recursos Hum anos 1.485,75 1.151,11

Alim entação 298,72 201,50

Enxoval 41,08 33,19

M anutenção 93,10 55,86

Utilidades 66,70 41,69

Dem ais 54,31 44,35

Transporte 43,74 43,74

Seguros 0,00 3,89

Estim ou-se, para o PPC, um custo operacional m édio m ensal de R$ 2.103,96 por preso, visando

ao atendim ento nos padrões de qualidade e disponibilidade exigidos no contrato de PPP. O s

custos de operação incluem os seguintes itens:

 Salários dos servidores envolvidos nas atividades de m anutenção, vigilância e assistência

aos presos, considerando adicionais, gratificações e dem ais vantagens, uniformes,

refeições, equipam entos de segurança e treinam ento;

 Alim entação dos internos;

 M edicamentos;

 M anutenção;

 Água, energia e telefonia;

 Enxoval;

 Itens de consum o para os internos.

Estim ou-se, para o PPR, um custo de operação médio m ensal de R$ 1.531,60 por preso, que

inclui os seguintes itens:

 Salários dos funcionários envolvidos nas atividades de m anutenção, vigilância e assistência

aos presos, considerando adicionais, encargos, uniformes, refeições, vale-alim entação,

seguro de vida e acidentes pessoais, treinam ento, exam es adm issionais e dem issionais,

equipam entos de segurança;

 Alim entação dos internos;

 M edicamentos;
 M anutenção;

 Água, energia e telefonia;

 Enxoval;

 Itens de consum o para os internos.

As despesas operacionais do PPR (enxoval, itens de consum o e m edicam entos) foram estim adas
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com base em custos apresentados por licitantes em contratos de gestão com partilhada. O s

custos de m anutenção foram estim ados por especialistas consultados pela equipe de projeto. As

despesas de pessoal foram calculadas a partir do núm ero m édio de profissionais em exercício

nas unidades administradas em regim e de cogestão, levando em conta econom ias de escopo

(sinergia entre atividades) e escala (porte do projeto) que podem ser auferidas pelo parceiro

privado.

3.3 Riscos

No âm bito da Análise do M érito do Projeto, risco pode ser definido com o qualquer fator ou

evento capaz de afetar o fluxo de caixa esperado do projeto. Tradicionalm ente, os governos têmfalhado em identificar, quantificar e gerenciar os riscos dos projetos de form a adequada e

raram ente os orçam entos consideram os fatores de riscos incorporados às Análises de projetos

no setor privado.

Portanto, o órgão contratante deve, com o suporte de especialistas, identificar e quantificar os

riscos do projeto durante a Análise do M érito, de m odo que a comparação entre o custo provável

do fornecim ento dos serviços na forma tradicional e no form ato de PPP seja fidedigna.

Os riscos dos projetos podem subdivididos em sistêm icos e não sistêm icos ou específicos. Os

riscos sistêm icos são correlacionados com as variações na atividade econôm ica (variações no

Produto Interno Bruto, inflação, câm bio e outras) e devem ser refletidos na taxa utilizada para

descontar o fluxo de caixa dos projetos. Os riscos não sistêm icos, por sua vez, são específicos do

projeto (erros de concepção, atrasos, sobrecustos e outros), devendo ser calculados de forma

individual e incorporados diretam ente ao fluxo de caixa dos projetos.

3.3.1 Riscos sistêm icos

Para estim ativa da taxa de desconto do fluxo de caixa do PPC e do PPR, adotou-se o M odelo de

Precificação de Ativos de Capital (Capital Asset Pricing M odel ou CAPM )38, onde:

RP = RF + β x (RM)

Considerou-se:

 RF –adotou-se a taxa de retorno no m ercado (yield ) de um título da dívida brasileira

denom inado em Reais (Notas do Tesouro Nacional) com vencim ento semelhante à vigência

do contrato de PPP (20 anos) com o referência para a taxa livre de riscos de ativos de longo

prazo, de 10,7% aa (valores nominais);

 β –estim ou-se um beta alavancado de 0,84, no Brasil, baseado em em presas de capital

aberto (nos Estados Unidos, Reino Unido e França), com perfil de riscos, porte,
endividam ento e tributação semelhante ao projeto de PPP em Análise;

38
 As taxas de desconto podem ser determinadas por diferentes métodos, tais como o Modelo de

Precificação de Ativos de Capital (Capital Asset Pricing Model ou CAPM), o Custo Médio Ponderado

do Capital (Weighted Average Cost of Capital ou WACC), o Benchmarking e outros.  
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 RM –adotou-se um prêmio de risco para o mercado brasileiro de ações nos últim os 5 anos

de 5,95% aa (m oeda constante).

Para o cálculo do custo do capital de terceiros, consideraram-se as seguintes prem issas:

 Taxa de juros de longo prazo (TJLP) de 6,00% aa (valores nominais);

 Adicionais à taxa de juros básica –“spread”de risco de crédito de 3,00% , taxa de

com issionam ento do em préstim o de 0,50% (“flat”) e taxa de garantia de financiam ento de

0,10% (“flat”);

 Taxa de juros de empréstim o-ponte (curto prazo) de 13,5% aa (valores nom inais), que incide

sobre 28% (40% de 70% ) do investim ento total no prim eiro ano.

 Projeção de inflação brasileira de 4,5% aa.

Obteve-se, dessa forma, um custo do capital de terceiros de 6,38% , um custo do capital próprio

após im postos de 10,93% a.a. e um custo m édio ponderado do capital (W ACC) de 7,75% , em

valores constantes, considerando um a alavancagem39 de 30/70 e a utilização do em préstim o-

ponte.

A taxa de desconto, para cálculo do valor presente dos fluxos de caixa (projetados em m oeda

constante)40 do PPC e do PPR, a adotar, neste projeto, é o custo real m édio ponderado do

capital (7,75% aa).

3.3.2 Riscos não sistêm icos

A Análise foi iniciada com a identificação dos riscos específicos do Com plexo Prisional:

 Riscos de erros e om issões de projeto;

 Riscos de custos adicionais durante a construção;

 Riscos de custos adicionais durante a operação.

Em seguida, os riscos do PPC e do PPR foram estim ados pelos mem bros da equipe de projeto

por m eio de m atrizes de im pacto e probabilidade (Tabela 3 e Tabela 4), elaboradas a partir de

informações obtidas em relatórios de projetos recentes e experiências de especialistas em

adm inistração prisional, ressocialização, segurança, tecnologia da construção e gerenciam ento

de facilidades.

O valor dos riscos seguráveis no m ercado pode ser estim ado pela contratação de seguros pelo

parceiro privado (riscos de engenharia, seguro-garantia, danos patrim oniais, responsabilidade

civil, equipam entos, automóveis e seguro de vida em grupo). Tais riscos correspondem ao valor

39 Relação entre capital próprio e capital de terceiros (dívida).
40 As projeções de fluxo de caixa podem ser feitas em m oeda constante ou nom inal, cabendo os devidos

ajustes em cada caso, de m odo que os resultados (valor presente), em am bos os casos, sejam

compatíveis. Caso os custos operacionais tenham indexadores diferentes para diversas categorias de

custo, ou o indexador de receita seja diferente dos indexadores de custo, recom enda-se a projeção em

termos nom inais, para maior precisão da Análise.
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do prêmio das apólices, estim ados por consultores em seguros contatados pela equipe de

projeto.

Usualm ente, os governos não contratam seguros no mercado, optando pelo autosseguro. Essa

opção, porém , não m itiga ou reduz o im pacto da ocorrência dos riscos (por exemplo, acidentes

de trânsito ou defeitos em autom óveis), que geram custos difíceis de serem discrim inados nas

classificações funcional-program áticas e devidam ente estim ados pela equipe de projeto.

Por esse motivo, os custos dos seguros contratados pelo parceiro privado devem ser

incorporados ao fluxo de caixa do PPR com o um a estim ativa aproxim ada do valor da assunção

desses riscos pelo governo. A fim de prom over uma com paração equitativa e não discrim inatória

entre o fornecim ento dos serviços por m eio da PPP e da form a tradicional, os custos dos seguros

a serem contratados pelo parceiro privado devem ser incluídos no fluxo de caixa do PPC.

Tabela 3. M atriz de im pacto e probabilidade dos riscos do PPC

PROJPROJ ETO PÚETO PÚ BLICO DEBLICO DE
COMPARAÇÃOCOMPARAÇÃO

ErrErr o o de de concconc epção epção ImIm pacto pacto (R$) (R$) ProbabiliProbabili dade dade (%(% ) ) Valor Valor (R$)(R$)

CuCu sto sto de de concon strstr uçuç ão ão 124.124. 2828 00 .00.00 00 ,,00 00

Redução -2.485.600,00 5% 124.280,00

Sem desvio 0,00 10% 0,00

Aum ento + 2.485.600,00 45% 1.118.520,00

Aum ento ++ 3.728.400,00 30% 1.118.520,00

Aum ento +++ 4.971.200,00 10% 497.120,00

ValVal oor r do do riri ssco co 100100 % % 2.2. 6060 9.8809.880 ,,00 00

Risco de custos adicionaisRisco de custos adicionais
de de conscons truçtruç ão ão ImIm pacto pacto (R$) (R$) ProbabiliProbabili dade dade (%(% ) ) Valor Valor (R$)(R$)

CuCu sto sto de de concon strstr uçuç ão ão 124.124. 2828 00 .00.00 00 ,,00 00

Redução -6.214.000,00 10% 621.400,00

Sem desvio 0,00 15% 0,00

Aum ento + 6.214.000,00 35% 2.174.900,00

Aum ento ++ 18.642.000 ,00 25% 4.660.500,00

Aum ento +++ 37.284.000,00 15% 5.592.600,00

ValVal oor r do do riri ssco co 100100 % % 1111 .80.80 6.606.60 00 ,,00 00

Risco de custos adicionaisRisco de custos adicionais
de de operação operação ImIm pacto pacto (R$) (R$) ProbabiliProbabili dade dade (%(% ) ) Valor Valor (R$)(R$)

CuCu sto sto de de operoper ação ação 2.082.08 3,403,40

Redução -208,34 5% -10,42
Sem desvio 0,00 25% 0,00

Aum ento + 104,17 45% 46,88

Aum ento ++ 208,34 20% 41,67

Aum ento +++ 312,51 5% 15,63

ValoValo r r do do risris co co 100100 % % 9393 ,75,75
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Tabela 4. M atriz de im pacto e probabilidade dos riscos do PPR

PROJPROJ ETO PRIETO PRI VADO DVADO D EE
COMPARAÇÃOCOMPARAÇÃO

ErrErr o o de de concconc epção epção ImIm pacto pacto (R$) (R$) ProbabiliProbabili dade dade (%(% ) ) Valor Valor (R$)(R$)

CuCu ssto to de de coco nsns trutru ção ção 109109 ..290290 ..00 00 00 ,00,00

Redução -2.185.800,00 5% -109.290,00

Sem desvio 0,00 50% 0,00

Aum ento + 2.485.600,00 30% 745.680,00

Aum ento ++ 3.728.400,00 10% 372.840,00

Aum ento +++ 4.971.200,00 5% 248.560,00

ValoValo r r do do risris co co 100100 % % 1.1. 257.790257.790 ,,00 00

Risco de custos adicionaisRisco de custos adicionais
de de conscons truçtruç ão ão ImIm pacto pacto (R$) (R$) ProbabiliProbabili dade dade (%(% ) ) Valor Valor (R$)(R$)

CuCu ssto to de de coco nsns trutru ção ção 109109 ..290290 ..00 00 00 ,00,00

Redução -6.214.000,00 15% -932.100,00

Sem desvio 0,00 40% 0,00

Aum ento + 6.214.000,00 30% 1.864.200,00

Aum ento ++ 18.642.000 ,00 10% 1.864.200,00

Aum ento +++ 31.070.000,00 5% 1.553.500,00

ValVal oor r do do riri ssco co 100100 % % 4.349.804.349.80 00 ,,00 00

Risco de custos adicionaisRisco de custos adicionais
de de operação operação ImIm pacto pacto (R$) (R$) ProbabiliProbabili dade dade (%(% ) ) Valor Valor (R$)(R$)

CusCus to to de de operação operação 1.1. 575575 ,34,34
Redução -208,34 15% -31,25

Sem desvio 0,00 40% 0,00

Aum ento + 104,17 30% 31,25

Aum ento ++ 208,34 10% 20,83

Aum ento +++ 312,51 5% 15,63

ValoValo r r do do risris co co 100100 % % 3636 ,46,46

3.4 Pressupostos para a construção do PPR

Para fins da Análise do M érito do Projeto, a estim ativa do custo provável do fornecim ento dos

serviços por parceiro privado dem anda o cálculo da contraprestação a ser paga pelo governo no

contrato de PPP. O cálculo da contraprestação requer, por sua vez, a construção do fluxo de

caixa do Projeto Privado de Referência e a estim ativa da tarifa que rem unera o investim ento e

suporta a captação de financiam ento, levando em conta os custos operacionais (pessoal,enxoval, m anutenção, água, energia e utilidades), financeiros (juros e am ortização) e tributários

(im postos sobre as receitas e os lucros) ao longo da vigência do contrato de PPP.

3.4.1 Im postos

Adotaram -se as seguintes alíquotas para os im postos incidentes sobre o parceiro privado:

 Im postos incidentes sobre a receita bruta:
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o PIS: 1,20% ;

o COFINS: 5,30% ;

[Consideram -se, nas projeções, as alíquotas marginais efetivas, em função de possíveis créditos

de compensação].

 Im postos incidentes sobre o lucro:

o Im posto de renda: 15% ;

o Adicional do im posto de renda: 10% ;

o Contribuição social sobre lucro líquido: 9% .

3.4.2 Capital de giro

Considerou-se, no PPR, capital de giro inicial de R$ 7,00 m ilhões.

3.4.3 Depreciação

Em conform idade com a legislação pertinente, adotou-se um a depreciação linear das edificações

durante o período da concessão (5% a.a.), das instalações em 10 anos (10% a.a.) e dos

equipam entos em 5 anos (20% a.a.).

[A fim de sim plificar a Análise, nas projeções de fluxo de caixa em m oeda constante, considerou-

se que os valores a serem depreciados perm aneceriam constantes ao longo do tem po,

desprezando-se os efeitos da inflação sobre os m ontantes invariáveis da depreciação. Nas

projeções de fluxo de caixa em valores nom inais tais montantes de depreciação devem

perm anecer constantes, pois são invariáveis no tem po, portanto expostos às perdas
inflacionárias].

3.4.4 Encargos financeiros

Adotou-se um a relação entre capital próprio e capital de terceiros de 30/70, nível de

endividam ento verificado com um ente em estruturas de Project Finance nesse segmento no

Brasil. Para o financiam ento foram consideradas as condições indicativas dos bancos de

desenvolvim ento nacionais:

 Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP (6,00% );

 “Spread”de 3,00% a.a.

 Taxa de com issionam ento do empréstim o de 0,50% ;

 Taxa de garantia de financiam ento de 0,10% .

Considerou-se um financiam ento com prazo de am ortização total de 12 anos, com carência para

início da am ortização de 12 meses e exigência de garantia do índice de cobertura do serviço da

dívida m ínim o (relação entre recursos disponíveis para pagamento do serviço da dívida e o

serviço da dívida) de 1,3, tipicam ente requerido em operações financeiras dos bancos de

desenvolvim ento nacionais.
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3.4.5 Ajustes ao PPC e ao PPR

A fim de assegurar um a comparação isonôm ica e não discrim inatória entre as opções de

fornecim ento dos serviços, os seguintes ajustes devem ser realizados no PPC e no PPR:

 PPC: os seguros contratados pelo parceiro privado e os tributos recolhidos ao longo do

contrato de PPP devem ser considerados no fluxo de caixa do PPC. Conform e discutido no

item 0, o valor dos seguros contratados pelo parceiro privado constitui um a estim ativa dos

custos incorridos pelo governo com o autosseguro desses riscos. Os tributos recolhidos pelo

parceiro privado devem tam bém ser considerados no PPC, por razões de isonomia;

 
PPR: os custos com transporte externo de presos considerados nas despesas operacionaisdo PPC devem ser incorporados ao fluxo de caixa do PPR.

A conveniência do fornecim ento dos serviços mediante PPP (Mérito) é demonstrado (i) se o

custo do fornecim ento dos serviços no âm bito do governo (ii), ajustado a riscos, seguros e

tributos (iii), e trazido a valor presente pela taxa de desconto iG, for m aior do que o custo do

fornecim ento dos serviços pelo parceiro privado (iv), acrescido dos custos incorridos pelo

governo (v), e trazidos a valor presente pela taxa iP.

(i) Σ (CG) / (1+iG)t ± APPC/(1+iG)t >Σ (CP) / (1+iP)t ± APPR/(1+iP)t, onde:

(ii) Σ (CG) / (1+iG)t - custo do fornecim ento dos serviços no âm bito do governo, trazido a

valor presente pela taxa de desconto iG 

(i) APPC/(1+iG)t –ajuste a riscos (erros de projeto, sobrecustos na construção e

operação), seguros e tributos incidentes sobre o parceiro privado, trazido a valor

presente pela taxa de desconto iG 

(ii) Σ (CP) / (1+iP)t =Σ (RP) / (1+iP)t - custo do fornecim ento dos serviços mediante PPP,

que equivale à receita do parceiro privado, trazido a valor presente pela taxa de

desconto iP 

(iii) APPR/(1+iP)t - custos incorridos pelo governo (por exemplo, transporte externo de

presos), trazidos a valor presente pela taxa de desconto iP 

3.5 Projeto Público de Com paração

Preparou-se um fluxo de caixa (Tabela 5), em valores constantes, que considera os custos

incorridos pelo governo em um horizonte de 22 anos (sim ilar à vigência do contrato de PPP),

tanto na realização da obra quanto na operação e manutenção do Com plexo Prisional, levando

em conta o valor dos riscos e dos seguros (item 3.3.2), assim com o os tributos recolhidos pelo

parceiro privado, calculados a partir do Projeto Privado de Referência.

Após a construção do fluxo de caixa, os valores encontrados foram trazidos a valor presente por

m eio da taxa calculada no item 3.3.1, com o intuito de possibilitar a com paração entre os custos

prováveis do fornecim ento dos serviços no âm bito do governo (custo ajustado ao risco) com os

custos prováveis do fornecim ento dos serviços na forma de PPP (custo ajustado ao risco).
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Tabela 5. Fluxo de caixa do PPC 

PROJETO PÚBLICO DE COMPARAÇÃOPROJETO PÚBLICO DE COMPARAÇÃO

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111

Recursos Humanos - - 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20

Alimentação - - 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 

Enxoval - - 986.036,24 986.036,24 986.036,24 986.036,24 986.036,24 986.036,24 986.036,24 986.036,24 986.036,24 

Manutenção - - 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 

Uti lidades - - 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 

Demais - - 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 

Transporte - - 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 

Seguros - - - - - - - - - - - 

Custos d e construção 49.712.000,00 74.568.000,00 - - - - - - - - - 

Rei nvestimentos - - - - - - - 6.214.000,00 - - - 

Erros de projeto 1.043.952,00 1.565.928,00 - - - - - - - - - 

Custos d e construção adic i 4.722.640,00 7.083.960,00 - - - - - - - - - 

Custos de operação adicio - - 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 

TToottaal l ccuussttooss 4499..771122..000000,,0000 74.568.000,00 74.568.000,00  50.50.001001 .6.692,92,0505 50.50.001001 .6.692,92,0505 50.50.001001.6.692,92,0505 50.50.001001 .6.692,92,0505 50.50.001.001.692692 ,05,05 56.56.215.215.692,692, 0505 50.50.001.001.692,692,0505 50.50.001001 ..692,692, 0505 50.50.001001.6.692,92,0505

TToottaal l rr iissccooss 55..776666..559922,,0000 8.649.888,00 8.649.888,00 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14  

TToottaall 5555..447788..559922,,0000 83.217.888,00 83.217.888,00  52.52.251251 .7.768,68,1919 52.52.251251 .7.768,68,1919 52.52.251251.7.768,68,1919 52.52.251251 .7.768,68,1919 52.52.251.251.768768 ,19,19 58.58.465.465.768,768, 1919 52.52.251.251.768,768,1919 52.52.251251 ..768,768, 1919 52.52.251251.7.768,68,1919

TToottaal l sseegguurrooss 660044..225588,,4499 604.258,49 604.258,49 1.730.456,16 1.730.456,16 1.700.243,24 1.700.243,24 1.670.030,31 1.670.030,31 1.639.817,39 1.639.817,39 1.609.604,46 1.609.604,46 1.579.391,54 1.579.391,54 1.549.178,61 1.549.178,61 1.518.965,69 1.518.965,69 1.488.752,76 1.488.752,76  
TToottaal l ttrriibbuuttooss --  -- 5.073.590,26 5.073.590,26 5.151.532,84 5.151.532,84 5.229.475,42 5.229.475,42 5.307.418,00 5.307.418,00 5.385.360,57 5.385.360,57 5.783.237,03 5.783.237,03 6.674.662,15 6.674.662,15 6.811.454,46 6.811.454,46 6.922.801,00 6.922.801,00  

 

PROJETO PÚBLICO DE COMPARAÇÃOPROJETO PÚBLICO DE COMPARAÇÃO

1122 1133 1144 1155 1166 1177 1188 1199 2200 2211 2222

Recursos Humanos 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20 35.657.946,20

Alimentaçã o 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 7.169.374,33 

Enxova l 986.036,24 986.036,24 986.036,24 986.036,24 986.036,24 986.036,24 986.036,24 986.036,24 986.036,24 986.036,24 986.036,24 

Manutençã o 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 

Uti lidades 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 1.600.731,94 

Demais 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 1.303.488,00 

Transporte 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 1.049.715,34 

Seguros - - - - - - - - - - - 

Custos de construção - - - - - - - - - - - 

Reinvestimentos - 6.214.000,00 - - - - 6.214.000,00 - - - - 

Erros de projeto - - - - - - - - - - - 

Custos d e construção adici - - - - - - - - - - - 

Custos de ope ração adi cio 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 

TTotot al al ccusustotoss 5050 ..0000 1.1.6969 2,2,0505 5656 ..2121 5.5.6969 2,2,0505 5050 ..0000 1.1.6969 2,2,0505 5050 ..0000 1.1.69692,2,0505 5050 ..0000 1.1.6969 2,2,0505 5050 ..0000 1.1.6969 2,2,0505 5656 ..2121 5.5.6969 2,2,0505 5050 ..0000 1.1.6969 2,2,0505 5050 ..0000 1.1.6969 2,2,0505 5050 ..0000 1.1.6969 2,2,0505 5050 ..0000 1.1.6969 2,2,0505

TToottaal l rriissccooss 22 ..225500..007766,,1144 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14 2.250.076,14  

TTotot aall 552.2.2525 1.1.7676 8,8,1199 5858 ..4646 5.5.7676 8,8,1919 5252 ..2525 1.1.7676 8,8,1919 5252 ..2525 1.1.76768,8,1199 5252 ..2525 1.1.7676 8,8,1919 5252 ..2525 1.1.7676 8,8,1919 5858 ..4646 5.5.7676 8,8,1919 5252 ..2525 1.1.7676 8,8,1919 5252 ..2525 1.1.7676 8,8,1919 5252 ..2525 1.1.7676 8,8,1919 5252 ..2525 1.1.7676 8,8,1919

TToottaal l sseegguurr ooss 11 ..445588..553399,,8844 1.428.326,92 1.428.326,92 1.398.113,99 1.398.113,99 1.367.901,07 1.367.901,07 1.337.688,14 1.337.688,14 1.307.475,22 1.307.475,22 1.277.262,29 1.277.262,29 1.247.049,37 1.247.049,37 1.216.836,44 1.216.836,44 1.186.623,52 1.186.623,52 1.156.410,59 1.156.410,59  

TToottaal l ttrr iibbuutt ooss 77 ..003344..114477,,5544 7.655.494,08 7.655.494,08 7.766.840,62 7.766.840,62 7.878.187,16 7.878.187,16 7.888.459,56 7.888.459,56 7.898.731,95 7.898.731,95 7.909.004,35 7.909.004,35 7.919.276,74 7.919.276,74 7.929.549,14 7.929.549,14 7.939.821,53 7.939.821,53 7.950.093,92 7.950.093,92  
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A Tabela 6 apresenta o custo presente líquido do fornecim ento dos serviços no âm bito do

governo para fins da Análise do M érito.

Tabela 6. Resultados do PPC

Valor Valor presente presente líquido líquido Reais Reais (R$)(R$)
Custos 548.780.428,30

Riscos 32.198.456,13

Custos + Riscos 580.978.884,43

Seguros 14.146.767,25

Tributos 55.599.938,44

Total 650.725.590,12Total 650.725.590,12

3.6 Projeto Privado de Referência (PPR)

O Projeto Privado de Referência (PPR) estim a os custos de um a proposta do setor privado ou,

em outras palavras, o custo provável da realização da obra e do fornecim ento dos serviços por

parceiro privado segundo os padrões de qualidade definidos no edital de licitação.

Foi desenvolvido um m odelo econôm ico-financeiro em valores constantes com o objetivo de

determ inar a tarifa que viabiliza o projeto para os investidores e suporta a captação de

financiam entos (Tabela 7). Portanto, ela deve considerar os investim entos e a dem anda

projetada, os im pactos da m ensuração do desempenho, os custos operacionais e financeiros, e

os encargos tributários ao longo da vigência do contrato de PPP.

O m odelo para cálculo da tarifa prisional diária deve conter os seguintes itens:

 Receita bruta: produto entre o núm ero de vagas prisionais disponibilizadas no com plexo

durante o ano e o valor da tarifa diária;

 Im postos sobre a venda (PIS e COFINS);

 Receita líquida: receita bruta deduzida dos im postos sobre a venda;

 Despesas operacionais: custos operacionais, despesas de m anutenção, seguros e encargos

financeiros;

 Depreciação;

 Lucro antes do Imposto de Renda: receita líquida deduzida das despesas operacionais e da

depreciação;

 Im postos sobre a renda (IR e CSLL);

 Lucro líquido após IR: lucro antes do IR deduzido dos im postos sobre a renda;

 Fluxo de caixa do projeto: lucro líquido após IR, considerando os investim entos e a variação

do capital de giro, acrescido da depreciação e da recuperação do capital de giro.

A partir da tarifa que viabiliza o projeto de PPP, deve-se calcular a contraprestação pecuniária a

ser paga pelo governo em cada exercício orçam entário (Tabela 8). Esse valor é essencial para a

Análise do Mérito, um a vez que possibilita a comparação com os custos do fornecim ento dos

serviços, com um m esmo padrão de qualidade, pelo governo, obtido com base no PPC.
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Tabela 7. Fluxo de caixa do PPR

PROJETO PRIVADO DE REFERÊNCIAPROJETO PRIVADO DE REFERÊNCIA

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111
Receita Bruta - - 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 

( - ) Impostos sobre venda - - 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 

Receita Líquida - - 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 

Recursos Humanos - - 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 

Al imentação - - 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 

Enxoval - - 796.576,00 796.576,00 796.576,00 796.576,00 796.576,00 796.576,00 796.576,00 796.576,00 796.576,00 

Transporte - - - - - - - - - - - 

Manutenção - - 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 

Util idades - - 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 

Demais - - 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 

Seguros 604.258,49 604.258,49 1.730.456,16 1.700.243,24 1.670.030,31 1.639.817,39 1.609.604,46 1.579.391,54 1.549.178,61 1.518.965,69 1.488.752,76 

Encargos do fin ancia mento 3.253.306,02 6.338.058,92 3.567.322,78 3.270.045,88 2.972.768,99 2.675.492,09 2.378.215,19 2.080.938,29 1.783.661,39 1.486.384,49 1.189.107,59 

Depreciação - - 8.744.879,50 8.744.879,50 8.744.879,50 8.744.879,50 8.744.879,50 7.400.619,50 7.400.619,50 7.400.619,50 7.400.619,50 

Lucro Antes do IR (3.857.564,51) (6.942.317,42) 4.915.588,45 5.243.078,28 5.570.568,10 5.898.057,92 6.225.547,75 7.897.297,57 8.224.787,39 8.552.277,22 8.879.767,04 

Prejuizos a compensar - - (1.474.676,54) (1.572.923,48) (1.671.170,43) (1.769.417,38) (1.867.664,32) (2.369.189,27) (74.840,51) - - 
IR - - 516.136,79 550.523,22 584.909,65 619.296,08 653.682,51 829.216,24 1.222.492,03 1.282.841,58 1.331.965,06 

CSSL - - 309.682,07 330.313,93 350.945,79 371.577,65 392.209,51 497.529,75 733.495,22 769.704,95 799.179,03 

Adicional - - 320.091,19 343.015,48 365.939,77 388.864,05 411.788,34 528.810,83 790.994,69 831.227,72 863.976,70 

Lucro Líquido após IR (3.857.564,51) (6.942.317,42) 3.769.678,40 4.019.225,65 4.268.772,89 4.518.320,14 4.767.867,38 6.041.740,75 5.477.805,45 5.668.502,96 5.884.646,25 

( + ) Depreciação - - 8.744.879,50 8.744.879,50 8.744.879,50 8.744.879,50 8.744.879,50 7.400.619,50 7.400.619,50 7.400.619,50 7.400.619,50 

( - ) Amortização - 32.171.325,20 6.702.359,42 6.702.359,42 6.702.359,42 6.702.359,42 6.702.359,42 6.702.359,42 6.702.359,42 6.702.359,42 6.702.359,42 

( - ) Investimentos 45.959.036,00 68.938.554,00 - - - - - 3.278.700,00 - - - 

( + ) Financiamento 32.171.325,20 80.428.313,00 - - - - - - - - - 

( - ) Variação do capital de giro - 7.000.000,00 - - - - - - - - - 

( + ) Recuperação do capital de gir o - - - - - - - - - - - 

Flu xo de caixa d o a cionist a (17.645.275,31) (34.623.883,62) 5.812.198,49 6.061.745,73 6.311.292,98 6.560.840,22 6.810.387,47 3.461.300,83 6.176.065,54 6.366.763,05 6.582.906,33 

Flu xo a V alo r P resente (17.645.275,31) (31.213.224,48) 4.723.524,26 4.441.056,36 4.168.403,64 3.906.373,31 3.655.518,28 1.674.863,21 2.694.106,42 2.503.712,14 2.333.706,52 

Fluxo a Valor Pre sente Acumulad o (17.645.275,31) (48.858.499,79) (44.134.975,54) (39.693.919,18) (35.525.515,53) (31.619.142,23) (27.963.623,95) (26.288.760,74) (23.594.654,32) (21.090.942,18) (18.757.235,66) 
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Tabela 7. Fluxo de caixa do PPR (continuação)

PROJETO PRIVADO DE REFERÊNCIAPROJETO PRIVADO DE REFERÊNCIA

1122 11 33 1144 1155 1166 1177 1188 1199 2200 2211 2222

Receita Bruta 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 

( - ) Impostos sobre venda 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 3.927.680,21 

Receita Líquida 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 56.498.169,17 

Recursos H umanos 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 28.501.733,61 

Al imentação 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 4.836.000,00 

Enxoval 796.576,00 796.576,00 796.576,00 796.576,00 796.576,00 796.576,00 796.576,00 796.576,00 796.576,00 796.576,00 796.576,00 

Transporte - - - - - - - - - - - 

Manutenção 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 1.340.640,00 

Util idades 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 1.000.457,46 

Demais 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 1.064.515,20 

Seguros 1.458.539,84 1.428.326,92 1.398.113,99 1.367.901,07 1.337.688,14 1.307.475,22 1.277.262,29 1.247.049,37 1.216.836,44 1.186.623,52 1.156.410,59 

Encargos do fin ancia mento 891.830,70 594.553,80 297.276,90 - - - - - - - - 

Depreciação 7.400.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 

Lucro Antes do IR 9.207.256,86 11.034.746,69 11.362.236,51 11.689.726,33 11.719.939,26 11.750.152,18 11.780.365,11 11.810.578,03 11.840.790,96 11.871.003,88 11.901.216,81 

Prejuizos a compensar - - - - - - - - - - - 

IR 1.381.088,53 1.655.212,00 1.704.335,48 1.753.458,95 1.757.990,89 1.762.522,83 1.767.054,77 1.771.586,70 1.776.118,64 1.780.650,58 1.785.182,52 

CSSL 828.653,12 993.127,20 1.022.601,29 1.052.075,37 1.054.794,53 1.057.513,70 1.060.232,86 1.062.952,02 1.065.671,19 1.068.390,35 1.071.109,51 

Adicional 896.725,69 1.079.474,67 1.112.223,65 1.144.972,63 1.147.993,93 1.151.015,22 1.154.036,51 1.157.057,80 1.160.079,10 1.163.100,39 1.166.121,68 

Lucro Líquido após IR 6.100.789,53 7.306.932,81 7.523.076,10 7.739.219,38 7.759.159,91 7.779.100,44 7.799.040,97 7.818.981,50 7.838.922,03 7.858.862,56 7.878.803,09 

( + ) Depreciação 7.400.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 5.900.619,50 

( - ) Amortização 6.702.359,42 6.702.359,42 6.702.359,42 - - - - - - - - 

( - ) Investimentos - 3.278.700,00 - - - - 3.278.700,00 - - - - 

( + ) Financiamento - - - - - - - - - - - 

( - ) Variação do capital de giro - - - - - - - - - - - 

( + ) Recuperação do capital de gir o - - - - - - - - - - 7.000.000,00 

Flu xo de caixa do ac ionis ta 6.799.049,61 3.226.492,90 6.721.336,18 13.639.838,88 13.659.779,41 13.679.719,94 10.420.960,47 13.719.601,00 13.739.541,53 13.759.482,06 20.779.422,59 

Fl uxo a Val or Presente 2.172.899,46 929.576,19 1.745.712,62 3.193.664,06 2.883.278,10 2.603.052,39 1.787.624,54 2.121.645,88 1.915.431,01 1.729.255,70 2.354.254,78 

Fluxo a Valor Pre sente Acumulad o (16.584.336,20) (15.654.760,01) (13.909.047,39) (10.715.383,34) (7.832.105,24) (5.229.052,85) (3.441.428,30) (1.319.782,43) 595.648,58 2.324.904,28 4.679.159,06 

Tabela 8. Fluxo de caixa do PPR (custos para o governo).

PROJETO PRIVADO DE REFERÊNCIAPROJETO PRIVADO DE REFERÊNCIA

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111
Contraprestações - - 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 

Transportes - - 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 

Contraprestações + Transportes - - 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 

PROJETO PRIVADO DE REFERÊNCIAPROJETO PRIVADO DE REFERÊNCIA
1122 11 33 1144 1155 1166 1177 1188 1199 2200 2211 2222

Contraprestações 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 60.425.849,38 

Transportes 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 2.234.400,00 

Contrap restações + Tra nsp ortes 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 62.660.249,38 
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Tabela 9. Resultados do PPR

Valor Valor presente presente líquido líquido Reais Reais (R$)(R$)
Contraprestações 520.865.143,62

Transportes 19.260.318,04

Total 540.125.461,66Total 540.125.461,66

44  ResulResul tados da tados da AnálisAnális e do e do MM éritérit o do d o Projetoo Projeto

A partir do fluxo de caixa do Projeto Público de Com paração (Tabela 5) e do Projeto Privado de

Referência (Tabela 7) é possível calcular o valor presente dos custos do fornecim ento dos

serviços no âm bito do governo e no form ato de PPP. O custo do fornecim ento dos serviços

m ediante PPP equivale à receita do parceiro privado (Tabela 8). O cálculo da receita do parceiro

privado exige a construção de um fluxo de caixa que considere a incidência de im postos, os

custos operacionais, os encargos financeiros e as margens de lucro da Sociedade de Propósito

Específico constituída para fornecer os serviços.

O custo provável da realização da obra e fornecim ento dos serviços mediante PPP, estim ado

com base nos pressupostos constantes na Tabela 10, revelaram-se inferiores aos custos do

fornecim ento dos serviços no âm bito do governo, conform e ilustrado na Tabela 11 e no Gráfico

1. Logo, conclui-se que o custo do fornecim ento dos serviços no formato de PPP é inferior ao

custo do fornecim ento desses m esmos serviços no âm bito do governo e, dessa forma,

dem onstra-se a conveniência da contratação dos serviços em regim e de PPP (M érito).

Tabela 10. Prem issas adotadas na Análise.

Item Item Projeto Projeto Público Público dede
ComparaçãoComparação

Projeto PrivadoProjeto Privado
de Referênciade Referência

CusCus tos tos de de operação operação 2.02.0 88 3,40 3,40 1.1. 575575 ,34,34
Recursos Hum anos 1.485,75 1.151,11

Alim entação 298,72 201,50

Enxoval 41,08 33,19

M anutenção 93,10 55,86

Utilidades 66,70 41,69

Dem ais 54,31 44,35

Transporte 43,74 43,74

Seguros 0,00 3,89

CuCu sstos tos de de coco nsns trtr uçuç ão ão 1212 4.2804.280 ..00 00 00 ,,00 0 0 109109 ..290290 ..00 00 00 ,00,00
ReRe invinv eses titi mentomento s s 6.214.6.214. 00 00 00 ,,00 0 0 3.3. 278.700278.700 ,,00 00
Erros de projeto 2.609.880,00 1.257.790,00

Custos de construção

adicionais

11.806.600,00 4.349.800,00

Custos de operação

adicionais

93,75 36,46
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Tabela 11. Resultados da Análise do M érito do Projeto

PSC PSC (R$ (R$ mm ilhõesilhões ) ) PPR PPR (R$ milhões(R$ milhões ))
CustosCustos 548,78 520,87

RiscosRiscos 32,20 0,00

SegurosSeguros 14,15 0,00

TributosTributos 55,60 0,00

TransportesTransportes 0,00 9,05

MéritoMérito 0,00 120,81

ToTo tal tal 650650 ,73 ,73 529,91529,91

Gráfico 1. Resultados da Análise do M érito do Projeto

A Análise Quantitativa foi, ainda, com plem entada por um a Análise Multicritério (Qualitativa).

A equipe de projeto listou fatores críticos de sucesso para o projeto do Com plexo Prisional e

atribuiu im portâncias relativas de 1 a 9 (pouco im portante a muito im portante) a cada desses

fatores. Após a listagem dos fatores, a equipe atribuiu pontuações de 1 a 4 (ruim a m uito bom )

para o fornecim ento dos serviços no form ato tradicional e m ediante PPP em cada um desses

fatores. O produto entre os pesos e a pontuação atribuída gerou um a pontuação relativa para o

Projeto Público de Com paração e o Projeto Privado de Referência. Após o somatório das

pontuações obtidas, calculou-se a pontuação atribuída a cada m odelo institucional conforme os

critérios estabelecidos pela equipe de projeto.

A Tabela 12 ilustra os resultados da Análise Multicritério utilizada na Análise do M érito.

Conform e indicado na m atriz, a PPP tende a proporcionar um desempenho superior ou

equivalente ao modelo tradicional na m aior parte dos critérios considerados, com exceção da

flexibilidade para m udanças no escopo dos serviços e na form a segundo a qual os serviços são
prestados. O contrato de PPP tende a superar o m odelo tradicional no tocante à prestação de

contas, um a vez que a rem uneração do parceiro privado é vinculada à qualidade na execução

dos serviços, apurada por m eio de critérios objetivos de avaliação (Sistem a de M ensuração do

Desem penho).
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Portanto, tanto as Análises Qualitativas quanto Quantitativas dem onstraram a conveniência da

realização da obra e do fornecim ento dos serviços mediante PPP (Mérito).

Tabela 12. Análise Multicritério dos arranjos institucionais considerados.

Peso Pontuação Pontuação

ponderada

Pontuação Pontuação

ponderada

 Custo 9 2 18 3 27

Inovação 3 2 6 3 9

Qualidade 9 4 36 4 36

Prazo (obra) 3 2 6 3 9

Manutenção 3 3 9 3 9

Flexibilidade

(mudanças)

3 3 9 2 6

Flexibilidade

(gestão)

3 2 6 3 9

Prestação de contas 3 2 6 3 9

Total 96 114

Pontuação Pontuação relativa relativa 84 84 100100

Projeto Privado deProjeto Privado de

ReferênciaReferência

CCrriittéérriioo PPrroojjeetto o PPúúbblliicco o ddee

ComparaçãoComparação
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Anexo II Anexo II – – LevLev antamantam ento das experiêncento das experiênc ias interias inter nacionainacionai s na Análiss na Anális e doe do
MM érito do Projérito do Proj etoeto

O Quadro 17 ilustra alguns dos docum entos de referência consultados ao longo do levantam ento de

experiências internacionais41 q ue fundam entou a elaboração deste Boletim Técnico. Seis experiências

relevantes foram analisadas: Reino Unido, Vitória (Austrália), África do Sul, Holanda, Irlanda e

Colum bia Britânica (Canadá).

O levantam ento da experiência do Reino Unido é relevante por diferentes motivos. Em prim eiro lugar,

devido à influência das políticas públicas relacionadas com o PFI para o desenvolvim ento da PPP em

outros países, especialm ente Austrália, Escócia, Canadá e África do Sul. Em segundo lugar, devido ao
am adurecim ento das políticas públicas, consubstanciado nos relatóriosMeeting the Investment

Challenge  (HM TREASU RY, 200 3a) eStrengthening Long Term Partnerships  (HM TREASURY, 2006b),

que culm inaram em reform as na m etodologia de Análise de projetos de PFI (HM TREASURY, 2004; HM

TREASURY, 2006).

A Irlanda publicou, em 2000, a Nota Técnica nº 4 (Guidance Note nº 4 ), que trata da Análise do M érito

do Projeto em PPP. Um a prim eira particularidade da PPP irlandesa é a inclusão, nessa definição, além

dos contratos de concessão, dos contratos integrados42. Um a segunda particularidade diz respeito à

possibilidade de utilização de diferentes tipos de Análise financeira (Financial Com parators,

indicadores de custos, Shadow Bids, etc.), conforme o contexto e as especificidades do projeto, apesar

da predom inância do PPC.

O Estado de Vitória possui o programa de PPP m ais avançado da Austrália. Em bora outros estados

tenham formulado políticas públicas e processos de Análise próprios, a m etodologia de Vitória foiadotada pelo governo Central (Com m onw ealth), em 2006, com o intuito de harm onizar práticas e

reduzir o custo de transação dos projetos de PPP (bidding costs ). A carência de um a abordagem

nacional era apontada por comentaristas como um a barreira para a difusão da PPP na Austrália

(FITZGERALD, 2004; CURNOW ET AL., 200 5).

41 Para uma Análise detalhada das m etodologias internacionais de Análise do M érito, vide: AGR

ESTRUTURADORA DE PROJETOS. Levantam ento das Experiências Internacionais na Análise da Conveniência e

Oportunidade de Projetos de PPP (M érito). AGR Estruturadora de Projetos (Boletim Técnico 04.2010), 2010,

109 p. Disponível em : <http://w w w .agrppp.com..br>
42 N a Irlanda, as parcerias público-privadas englobam as concessões comuns, patrocinadas e adm inistrativas (na

acepção utilizada no Brasil), com investim entos financiados tanto pelo governo quanto pela iniciativa privada,

e os contratos integrados (design-build ). Nos contratos integrados, o fornecedor se incum be do projeto e daconstrução do em preendim ento. Contratos integrados, conhecidos no Brasil comoturnkey  ou EPC (engineering,

procurement and construction ), têm sido adotados na im plantação de supermercados e empreendim entos

industriais, notadam ente da Petrobras e no setor elétrico. No setor público, por outro lado, a sua aplicação tem

sido vedada pela Lei nº. 8.666/1993 (BRASIL, 1993).
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A África do Sul publicou, em 2004, o seu Manual de PPP. O M ódulo 4 do M anual discorre sobre a

apresentação de estudos de pré-viabilidade. Segundo a Regulation 16 to the Public Finance

Management Act  (GOVERN M ENT O F SOUTH AFRICA, 2002), a celebração de contratos de PPP deve ser

precedida da dem onstração da viabilidade orçam entária, do M érito e da transferência de riscos

técnicos, financeiros e operacionais para o setor privado.

Em 2002, a Holanda publicou dois m anuais de Análise de projetos de PPP. O prim eiro m anual trata do

Public Private Com parator (PPCo). O PPCo com para, por meio de m odelos financeiros, o custo provável

do fornecim ento do serviço pelo setor público e por um parceiro privado. Se as vantagens da opção

privada forem dem onstradas, um Public Sector Com parator convencional é então preparado e

com parado com as propostas entregues durante o processo licitatório.

A Partnerships British Colum bia43 publicou, em 2009, um a prim eira versão do seu modelo de Análise

Quantitativa de opções contratuais. O m odelo discorre sobre a preparação, durante a compilação do

Plano de Negócios, de estim ativas dos custos prováveis do fornecim ento dos serviços pelo setor

público (Public Sector Com parator) e m ediante um a PPP (Shadow Bid). O PPC e a Shadow Bid são

utilizados, durante a licitação, para a avaliação das propostas dos licitantes.

43 A Partnerships British Colum bia é um a empresa controlada pela província de British Colum bia (BC). A

Partnerships BC se reporta ao M inistério das Finanças e responde pelo desenvolvim ento de projetos de PPP na

Colúmbia Britânica.
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Quadro 17. Referências consideradas durante o levantam ento.

País País ManuaManua l l  Responsável Responsável DescriçDescriç ão ão Aplicações Aplicações DataData

ReinoReino

UnidoUnido

Technical Note n. 5: how to

construct a Public Sector

Com parator

Treasury Taskforce
M anual de avaliação Quantitativa de

projetos de PPP

1 (edifício

público)
1999

The Green Book: Appraisal and

evaluation in central government
HM Treasury

M anual de avaliação de projetos

públicos
2003

M érito assess ment guidance HM Treasury
M anual de avaliação Qualitativa de

projetos de PPP
2004

Quantitative Ass ess ment User

Guide
HM Treasury

M anual do m odelo de avaliação

Quantitativa de projetos de PPP

1 (grupo de

escolas)
2004

PFI M érito Quantitative

Assessment
HM Treasury

M odelo de avaliação Quantitativa de

projetos de PPP
2004

M érito assess ment guidance HM Treasury
M anual de avaliação Qualitativa de

projetos de PPP
2006

Quantitative Ass ess ment User

Guide
HM Treasury

M anual do m odelo de avaliação

Quantitativa de projetos de PPP

1 (grupo de

escolas)
2006

PFI M érito Quantitative

Assessment
HM Treasury

M odelo de avaliação Quantitativa de

projetos de PPP
2006

África doÁfrica do
SulSul

National Treasury PPP Manual:

Module 4: PPP F easibility Study
National Treasury

M anual de avaliação Qualitativa e

Quantitativa de projetos de PPP
1 (hospital) 2002

AustráliaAustrália
(Vitória)(Vitória)

Prac tioners Guide
PARTNERSHIPS

VICTO RIA

M anual de avaliação Qualitativa e

Quantitativa de projetos de PPP

Public Sector Com parator

technical note

PARTNERSHIPS

VICTO RIA

M anual de avaliação Quantitativa de

projetos de PPP
1 (hospital) 2001

Use of discount rates in the

PARTNERSHIPS VICTORIA
Process

PARTNERSHIPS

VICTO RIA

Com plem ento do m anual de avaliação

Quantitativa de projetos de PPP 2003

Public Sector Com parator

supplementary technical note

PARTNERSHIPS

VICTO RIA

Com plem ento do m anual de avaliação

Quantitativa de projetos de PPP
1 (hospital) 2003

HolandaHolanda
“Public PrivateComparator ”

(“PPC”)
M inistry of Finance

M anual de avaliação Qualitativa e

Quantitativa de projetos de PPP
1 (túnel) 2003

Public Sector Com parator M inistry of Finance
M anual de avaliação Quantitativa de

projetos de PPP
1 (túnel) 2002

CanadáCanadá
(Colúmbia(Colúmbia
Britânica)Britânica)

Methodology for Quantitative

Procurement Options Analysis :

Discussion Draft

Partnerships British

Colum bia

M anual de avaliação Quantitativa de

projetos de PPP

1 (projeto

genérico)
2009

Ir landaIrlanda
Public-priv ate p artnership

asses sment ( Public private

partnership Guidance Note 4)

Departm ent of the

Envirom ent and

Local Governm ent

M anual de avaliação Qualitativa e

Quantitativa de projetos de PPP
2000
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