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Resumo 

O presente artigo destina-se a avaliar o cenário atual brasileiro, para o desenvolvimento de contratos de 
alianças público-privadas (APPs). São listados alguns aspectos que, na visão dos autores, ainda 
demandam a especial atenção dos gestores públicos e dos atores do mercado privado, a fim de se permitir 
o sucesso de programas de APPs nos distintos níveis de governo do País. O estudo destaca, sob essa 
ótica, a necessidade de se garantir a qualidade dos projetos, por meio da inserção de conhecimento 
específico nas etapas de planejamento e modelagem. Registra, igualmente, a preocupação com a 
sustentabilidade financeira dos empreendimentos em face das limitações fiscais existentes na legislação 
nacional. Trata, ainda, da demanda por novos entrantes no mercado e do incremento da competitividade 
na licitação dos projetos. E, ao fim, comenta sobre a necessidade de se criarem estruturas neutras para a 
fiscalização e o acompanhamento das iniciativas de APPs, e sobre a construção de um canal permanente 
de diálogo com o setor público. 
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1 Introdução 

Os tempos atuais mostram que nunca foi tão oportuno debater o tema das parcerias para 
o desenvolvimento no Brasil. As esferas de governo encontram-se, hoje, bem alinhadas em 
torno desse assunto, havendo um forte consenso por parte dos poderes públicos estaduais, 
municipais e da União quanto à necessidade de articulação com a iniciativa privada para a 
requalificação da infraestrutura e para o provimento de serviços públicos no país. 

Medidas recentes adotadas no âmbito do Governo Federal, especialmente, vêm reforçar 
a importância que o assunto alcançou na pauta política do Brasil, sinalizando a forte 
preocupação com a criação de um ambiente de negócios públicos propício ao ingresso de novos 
investimentos e à retomada do desenvolvimento econômico5. Nos estados e nos municípios, 
por sua vez, continuam a se multiplicar novos projetos de concessões e parcerias público-
privadas, que consolidam, a uma velocidade surpreendente, um espectro amplo de setores e 
empreendimentos que vêm sendo estruturados com a participação ativa dos agentes do 
mercado. 

Mais ainda, pode-se hoje falar em um gênero de contratos no país que traduz mais 
adequadamente a ideia das alianças público-privadas (APPs). A Lei Federal nº 13.334, de 16 
de setembro de 2016, cuidou de sedimentar o conceito de “contratos de parceria”, referindo-se 
de uma só vez aos contratos de concessão comum, aos contratos de concessão patrocinada, aos 
contratos de concessão administrativa, aos contratos de concessão regida por legislação setorial, 
à permissão de serviço público, ao arrendamento de bens, à concessão de direito real de uso e 
a outros “negócios público-privados” que adotem estrutura semelhante6.  

De fato, a expressão “parceria público-privada” não raro causava confusão entre os 
estudiosos e os profissionais acostumados a lidar com o tema, uma vez que, nos termos da 
legislação nacional até então vigente, as PPPs se referiam a “espécies” de concessões (tratando-
se portanto de arranjos negociais muitos específicos)7. Nesse sentido, elas acabavam se 
distanciando da ideia do “public private partnership” ou das “alianças público-privadas” 
conhecidas em outros países, que assumem contornos bem mais amplos (seriam todas as formas 
de arranjo contratual entre o Poder Público e a iniciativa privada para a execução de 
empreendimentos públicos, independentemente de ser tratar de uma concessão, ou não). Essa 
visão abrangente, em todo o caso, está agora encapsulada na definição trazida pela Lei Federal 
nº 13.334/16, prevalecendo, quando aqui se falar em “alianças público-privadas”, a ideia 
subjacente aos “contratos de parceria”. 

Se é verdade, todavia, que o momento presente instiga o avanço dos estudos sobre as 
APPs, isso se dá sobretudo porque importantes questões a respeito do tema ainda merecem a 
dedicada reflexão dos diferentes agentes, públicos e privados, envolvidos. Os temas centrais 
perpassam a etapa de concepção e planejamento dos empreendimentos levados à licitação e 

                                                 
5 O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), criado no âmbito da Presidência da República, lista algumas 
importantes diretrizes a serem observadas pelos gestores públicos na celebração de contratos de concessão, 
permissão e arrendamento. Dentre elas, destaca-se a ampliação das oportunidades de investimento, a garantia da 
expansão, com qualidade, da infraestrutura pública, a estabilidade e a segurança jurídica, com a garantia da mínima 
intervenção nos negócios e investimentos. De fato, a recente iniciativa complementa e dá continuidade ao esforço 
que, desde 2004, vinha sendo realizado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, dentro do 
qual se instalou, durante anos, a Unidade de PPP do Governo Federal. 
6 Essa definição se encontra no art. 1º, § 2º, da Lei Federal nº 13.334/16, que lista as espécies de contrato indicadas 
acima dentro da definição de “contratos de parceria”. 
7 De acordo com a Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, as PPPs serias espécies do gênero 
“concessão”, subdividindo-se assim nas “concessões patrocinadas” e nas “concessões administrativas”.  
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alcançam a fiscalização e o acompanhamento dos projetos, sem se esquecer da capacitação dos 
profissionais e da transparência das informações. Vale entender melhor cada um deles. 

2 A constante preocupação com a qualidade dos projetos de APP 

Tem sido cada vez mais comum deparar-se com a constatação de que haveria, 
especialmente no Brasil, uma carência por projetos públicos de qualidade. O mercado teria 
disposição de investir, mas aguardaria oportunidades que traduzissem segurança para o 
investimento, nomeadamente quando se levasse em conta o longo prazo.  

Sem dúvida, construir projetos com riqueza de informações, clareza de regras e de 
condições é um desafio importante para a concretização de um ambiente de negócios públicos 
estável e bem-sucedido. Quanto maior a previsibilidade das partes contratantes em uma 
parceria, mais bem realizada será a alocação dos recursos que elas aportarão nos projetos, 
gerando uma situação ótima para ambas, mediante o afastamento de custos desnecessários.  

Para que tal situação possa ser alcançada, no entanto, é necessário um esforço grande 
de preparação, que consome recursos humanos e materiais, além de tempo para a maturação 
das iniciativas. Essa etapa traduz o que se chama de “modelagem” do projeto, e pode durar por 
alguns anos. Ocorre, porém, que nem sempre o Poder Público dispõe dos elementos necessários 
para o desenvolvimento dos estudos de modelagem dos projetos. Seja por não contar com 
profissionais suficientes ou especializados para a tarefa, seja por não reunir os dados 
apropriados, seja, sobretudo, pela incompatibilidade havida entre os prazos dos projetos e os 
mandatos eletivos, vários empreendimentos acabam sendo lançados às pressas, sem a qualidade 
esperada. O que há, ao fim, é uma frustração por parte dos investidores, bem como um 
agravamento do risco de que o projeto venha a apresentar falhas em sua execução, suscitando 
revisões ou o inadimplemento de ambas as partes. 

Para se contornar esse problema, é preciso garantir o ingresso de conhecimento técnico 
nos projetos. E nesse caso, duas alternativas se abrem para o Poder Público: ou ele se vale de 
consultores externos, ou se utiliza de mão de obra própria. Esses caminhos, ainda assim, 
apresentam o seus respectivos desafios. 

Decerto, a contratação de consultores externos pelo setor público sempre trouxe consigo 
uma dificuldade. É reconhecido, hoje, o fato de a Lei Geral de Licitações vigente no país 
mostrar-se insuficiente para viabilizar a escolha de estudos técnicos de maneira ágil e eficaz. 
Além da demora envolvida nos processos, corre-se o risco de se contar com entidades sem a 
devida qualificação, haja vista as exigências de que os critérios de seleção estejam 
concentrados, tradicionalmente, no quesito “preço”. Esse contexto, é verdade, pressionou para 
que fórmulas criativas surgissem ao longo do tempo, as quais permitissem a obtenção de 
estudos mais rapidamente. Esse é o caso do assim chamado PMI ou procedimento de 
manifestação de interesses, por meio do qual os agentes privados são convidados a trazer seus 
projetos, levantamentos e soluções para um determinado empreendimento.  

O PMI, por sua vez, está também sujeito a ressalvas, uma vez que pressupõe a 
capacidade de os agentes públicos avaliarem criticamente os documentos recebidos dos 
interessados participantes do procedimento. Se não forem aptos a extrair as informações 
relevantes dos documentos entregues, que reflitam a melhor solução para o Poder Público (e 
não necessariamente para as empresas proponentes), os agentes públicos acabarão chancelando 
uma decisão que favorecerá grupos específicos, em detrimento dos interesses da coletividade. 
Em última instância, esse cenário remonta ao desafio existente quanto à própria capacitação 
dos agentes estatais. 

Sem dúvida, o investimento em recursos humanos deve ser uma prioridade no setor 
público. E quando se trata da contratação de empreendimentos complexos e multidisciplinares 
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– tal como se dá nas alianças público-privadas – essa prioridade é ainda mais premente. Nos 
últimos tempos, é inegável o esforço de alguns governos nessa tarefa. Vários programas de 
capacitação, seminários e publicações vêm sendo implementados, com o importante apoio, 
aliás, das agências multilaterais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
Essas iniciativas, entretanto, devem se tornar uma prática perene e alcançar, sobretudo, a 
diversidade dos governos subnacionais no Brasil – sabendo-se que alguns entes estatais, mesmo 
com a pouca experiência no assunto, estão investindo na estruturação dos seus contratos de 
APP. De igual maneira, há de se ter especial atenção à sensibilização dos órgãos de controle, 
para que eles possam internalizar o esforço de capacidade de resposta dos seus agentes nos 
processos submetidos à sua análise. Com isso, planejadores, executores e controladores terão 
condições de falar a mesma linguagem (inclusive com atores do setor privado), viabilizando 
decisões mais acertadas sob o ponto de vista técnico.   

3 A questão dos impactos fiscais dos projetos 

Outra frente de atenção nos contratos de APPs diz respeito à disciplina fiscal e aos 
impactos que os projetos podem produzir sobre o orçamento público, especialmente no longo 
prazo. Em outros países do mundo, também essa é uma preocupação, que tem levado ao 
surgimento de uma série de normas de contabilização para os projetos de parceria. O mesmo, 
aliás, já aconteceu no Brasil, com a edição da Portaria nº 614, de 21 de agosto de 2006, e do 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ambos da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN). 

As regras brasileiras são claras ao eleger os critérios que levariam um ente estatal a 
inscrever os ativos de uma sociedade de propósito específico (SPE) em seu balanço, de forma 
a que o projeto fosse ou não caracterizado como dívida e repercutisse, por conseguinte, sobre 
os limites de endividamento fixados na legislação de responsabilidade fiscal. Para esse fim, 
seria necessário analisar a divisão dos riscos em cada empreendimento, relativamente à 
“demanda”, à “construção” ou à “disponibilidade” dos serviços contratados. Se o Poder Público 
assumisse “parte relevante” de quaisquer desses riscos, a Portaria nº 614/06 da STN diz que 
APP teria de ser contabilizada como dívida8. Isto é, tratando-se da “demanda”, a assunção da 
“parte relevante” ocorreria, por exemplo, quando o ente estatal assumisse mais de quarenta por 
cento desse risco, garantindo o pagamento esperado pelo parceiro privado, mesmo na hipótese 
de não haver a utilização efetiva do serviço em patamares acima do referido percentual. 

Diante desse cenário, tem-se que o problema relacionado aos impactos fiscais dos 
projetos de APP no Brasil não envolvem a ausência de normas, em si. Elas existem e são bem 
detalhadas. O que está em jogo, então, é a correta aplicação dessas normas pela diversidade dos 
entes estatais a quem elas se destinam (União, estados, Distrito Federal e municípios), bem 
como a necessidade do constante compartilhamento das informações que os vários governos 
devem fazer sobre os projetos, junto aos órgãos de acompanhamento do cumprimento dos 
limites fiscais. Embora a legislação sobre parcerias público-privadas (que são os contratos nos 
quais há o pagamento de valores pelo Poder Público aos concessionários no longo prazo) já 
determinasse o envio dos dados dos empreendimentos ao Senado Federal e à STN9, fato é que 

                                                 
8 Veja o art. 4º, da Portaria nº 614/06, segundo o qual: “A assunção pelo parceiro público de parte relevante de 
pelo menos um entre os riscos de demanda, disponibilidade ou construção será considerada condição suficiente 
para caracterizar que a essência de sua relação econômica implica registro dos ativos contabilizados na SPE no 
balanço do ente público em contrapartida à assunção de dívida de igual valor decorrente dos riscos assumidos”. 
9 O art. 28, § 1º, da Lei Federal nº 11.079/04 prevê que: “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que 
contratarem empreendimentos por intermédio de parcerias público-privadas deverão encaminhar ao Senado 
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muito municípios sequer conhecem tal obrigação, ou não compreendem a lógica das regras de 
contabilização aplicada aos projetos quando enviam os dados necessários. 

Nesses termos, a cada novo contrato de parceria celebrado no país, que perdura por até 
trinta e cinco anos, pode estar nascendo, de maneira silenciosa, um passivo indesejável sobre 
as contas públicas, cujos efeitos somente serão sentidos no futuro. Por isso, acredita-se 
necessário ampliar ainda mais a divulgação das normas contábeis existentes sobre o tema, e 
pensarem-se em sanções expressas para o não envio das informações dos projetos pelos 
gestores.  

Do mesmo modo, deve haver uma conscientização crescente para o fato de que a 
celebração de um contrato de APP não funciona como um mecanismo de financiamento de 
obras, livre de consequências orçamentárias. O foco desse tipo de contratação, na verdade, deve 
estar centrado nos serviços, e é a matriz de repartição dos riscos para cada projeto que permitirá 
identificar os efeitos que ele produzirá sobre as contas públicas. Esses são desafios importantes, 
e também merecem endereçamento no curto prazo. 

4 O desenvolvimento do mercado para os novos contratos de APP 

Os recentes acontecimentos no mundo empresarial brasileiro, decorrentes, dentre 
outros, de denúncias envolvendo grandes contratos públicos, fez nascer uma instigante dúvida 
para o universo das alianças público-privadas, vis-à-vis uma possível dificuldade de as 
empresas tradicionais virem a assumir a condução de novos projetos lançados pelos distintos 
entes governamentais no país: haveria um mercado apto a absorver novos projetos lançados 
pelo Poder Público? 

A respeito desse assunto, as expectativas estão hoje voltadas para o papel que poderia 
ser assumido por dois distintos atores: as empresas nacionais de médio porte e as empresas 
estrangeiras. Elas, eventualmente, poderiam cobrir o hiato deixado pelos agentes tradicionais 
do mercado de parcerias. E, para que isso ocorra, algumas reflexões e dilemas impõem-se aos 
governos dos três níveis da Federação, também estando a merecer tratamento imediato. 

Em primeiro lugar, é preciso diagnosticar as possíveis barreiras de entrada que se 
impõem a esses potenciais novos entrantes no mercado nacional. Alguns desses óbices 
poderiam decorrer, por exemplo, das próprias exigências dos editais de licitação, as quais 
seriam de pouca utilidade prática para o órgão contratante, mas viriam sendo replicadas de 
forma acrítica ao longo de vários anos. Nesse caso, valeria revisitar alguns dos quesitos 
tipicamente fixados nos editais e contratos, de maneira a se ponderar a necessidade da sua 
manutenção nos certames, frente ao caráter competitivo (e ao objetivo esperado com a 
contratação, que é a provisão dos serviços). Ouvir as empresas envolvidas quanto às 
dificuldades enfrentadas, igualmente, poderia ser uma medida válida para a identificação e 
superação desses possíveis gargalos.  

Em segundo lugar, é importante assegurar que novas empresas estejam devidamente 
familiarizadas com as peculiaridades do ambiente contratual público, e com a metodologia 
subjacente a uma aliança público-privada. Vale lembrar que uma APP pressupõe investimentos 
amortizáveis no longo prazo, sob uma lógica de compartilhamento de riscos. Empreiteiras 
acostumadas com a dinâmica de obras e negócios de curto prazo podem enfrentar, assim, 
dificuldades de assumir a liderança de contratos de parceria, podendo gerar problemas de 
execução do ajuste, com o risco de ruptura do contrato, e prejuízo ao Poder Público e aos 

                                                 
Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, previamente à contratação, as informações necessárias para 
cumprimento do previsto no caput deste artigo”. 
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usuários dos serviços contratados. Logo, pensar em frentes de capacitação, também para essas 
empresas, representaria uma estratégia importante a ser cogitada no cenário atual. 

Por fim, cumpre revisitar a questão das fontes de financiamento disponíveis para as 
inciativas de APPs, ampliando-se a competitividade e a participação de um número maior de 
agentes financiadores, nacionais e internacionais. O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social  (BNDES) já vem sinalizando algumas mudanças na sua política de 
financiamento para projetos de infraestrutura, que implicam, dentre outras, a  diminuição da 
sua atuação no mercado de “funding”. Bancos privados brasileiros e estrangeiros deverão agora 
se organizar para suprir a lacuna deixada, sendo necessário, paralelamente, que se estimule o 
mercado de capitais como fonte de recursos para os projetos (via emissão de debêntures, por 
exemplo).  

O ingresso de distintos atores e a construção de meios que favoreçam a sua efetiva 
participação no mercado são desafios contemporâneos à expansão da política de investimentos 
em projetos de infraestrutura pública por meio da iniciativa privada. A sua ampliação poderá 
levar a um incremento da qualidade dos projetos e a uma redução dos custos envolvidos para o 
Estado e para a população. 

5 Aspectos regulatórios para a contratação e o acompanhamento das APPs 

Tendo transcorridos mais de vinte anos da Lei Brasileira de Concessões (Lei Federal nº 
8.987/95) e mais de dez anos da Lei de Parcerias Público-Privadas (Lei Federal nº 11.079/04), 
pode-se dizer que há no país um histórico contratual que permite distinguir práticas positivas 
(que merecem, portanto, difusão) e práticas negativas (que poderiam ser substituídas por 
abordagens mais modernas). Evidentemente, não se trata aqui de uma lista exaustiva do que se 
poderia chamar de “melhores práticas” contratuais ou regulatórias. Apesar disso, já alguns 
pontos de relevo poderiam ser abordados em face da experiência brasileira acumulada até aqui, 
merecendo registro.    

No plano dos contratos, por exemplo, ganha destaque o reconhecimento da conveniência 
de se incorporar para as APPs em geral a mecânica do pagamento por “performance” dos 
contratados privados, os quais passam a fruir, em contrapartida, de uma maior liberdade para 
adotar a metodologia e as soluções de engenharia que lhes pareçam as mais adequadas para a 
produção dos resultados pactuados. Há, em face desse contexto, uma preocupação maior do 
Poder Público para com os “resultados”, em detrimento dos “meios” perseguidos pelo parceiro 
privado para a consecução dos objetivos do contrato. 

Sem dúvida, essa fórmula já estava na essência dos contratos de parceria público-
privada no Brasil (que, como visto, dizem respeito a tipos específicos de concessão: a concessão 
patrocinada e a concessão administrativa). Nesse sentido, o que se observa hoje é a ampliação 
de tal sistemática para outras espécies de contrato, tal como as concessões de serviços públicos 
(que não envolvam qualquer pagamento público) e os contratos de prestação de serviços, 
regidos pela legislação comum das contratações públicas. 

Para as APPs ou contratos de parceria, portanto, haveria um crescente “consenso” por 
parte dos governos de se abandonar o apego rígido às formulas que impusessem, de antemão, 
as intervenções de engenharia ou investimentos pelo privado (como é o caso dos projetos 
básicos ou executivos). Paralelamente, estaria a prevalecer a preocupação para com os níveis 
de qualidade dos serviços e para com o atingimento das metas de disponibilidade, ao longo de 
toda a vigência do contrato. Essa fórmula constitui um importante passo em direção ao 
compartilhamento dos riscos de engenharia e de projeto com o privado, o qual reuniria – em 
tese – melhores condições de endereçá-los, haja vista a sua expertise e os incentivos que ele 
teria para a utilização das melhores soluções operacionais para ser remunerado. 



7 

 

Mas se esse representa um avanço regulatório ocorrido no nível dos contratos, não se 
pode negar que ele faz acender um alerta sobre os instrumentos, bem como sobre a capacidade 
de os órgãos ou entidades públicas acompanharem, efetivamente, a execução das parcerias e o 
cumprimento das metas pactuadas com o privado. Dito de outra maneira, deve-se perguntar se 
os entes estatais estão preparados para a fiscalização dos contratos de APP, seja em termos de 
recursos humanos, seja em termos materiais e, mesmo, institucionais. 

No que toca aos recursos humanos, a questão é a quantidade e a capacidade técnica dos 
agentes envolvidos na gestão dos contratos. Como a ótica a ser adotada no acompanhamento 
dos serviços difere da típica fiscalização de obras, os envolvidos precisam mudar o seu foco 
para a razoabilidade dos investimentos (e não, para os quantitativos inscritos em uma planilha). 
Precisam, mais ainda, avaliar o cumprimento dos cronogramas pactuados em termos de 
disponibilização das atividades, segundo os níveis de qualidade exigidos. Em alguns entes 
estatais, esse papel tem sido desempenhado pelas agências reguladoras, que contam com um 
número grande de funcionários especializados no setor envolvido (rodovias, portos etc.)10. Na 
maioria dos estados e municípios, entretanto, tais estruturas não existem, e isso produz uma 
dificuldade adicional para a implementação de uma política de investimentos por meio de 
alianças público-privadas. 

A alternativa para tais hipóteses está em se prever, para cada contrato de parceria, a 
contratação de um verificador independente, que é uma organização privada que cuidará das 
medições e das atestações quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pelo particular. 
Deve, nesse caso, haver um contrato acessório entre os parceiros e o tal verificador 
independente, que assegure a sua permanência durante toda a parceria e indique, ainda, as 
hipóteses em que, por quebra de confiança ou desatendimento das expectativas das partes, ele 
deva ser substituído.  

É preciso que o verificador seja, sobretudo, um agente neutro do contrato principal. E 
tal exigência, não raro, suscita debates sobre quem deveria se responsabilizar pela sua 
contratação: se o Poder Público ou se o parceiro privado. Num primeiro momento, pode-se 
imaginar que, sendo o verificador independente contratado diretamente pelo ente público, ele 
estaria menos exposto ao risco de captura pelo privado, o qual teria forte interesse em que as 
medições lhe fossem favoráveis. Quando o ente público, todavia, é o responsável pela 
contratação do verificador, há de se seguir o processo de licitação, com seus trâmites demorados 
e, mais ainda, com a limitação da vigência dos respectivos contratos (que, de acordo com a 
legislação existente, é de cinco anos). Logo, para que a cada quinquênio não tivessem de ser 
renovados os tortuosos procedimentos licitatórios do verificador independente, colocando-se 
em risco a atuação permanente dessa figura, poderia ser mais vantajoso que o próprio 
concessionário escolhesse e celebrasse o contrato com tal entidade. Nesse caso, assegurar-se-ia 
ao Poder Público o direito de apresentar objeção à escolha do verificador ou de determinar a 
sua troca, em caso de suspeita de conflito de interesses, minimizando-se as chances de desvios 
ou captura.  

Independentemente disso, mesmo quando existentes as agências reguladoras (e elas hoje 
também se encontram em alguns estados, municípios e em consórcios municipais), não se pode 
perder de vista a necessidade de se reconhecer e garantir a elas o poder necessário para 
desempenhar a sua tarefa. Para além da quantidade e da qualidade dos técnicos dos seus 
quadros, então, é relevante adotar medidas de neutralidade para as decisões da agência, o que 
significa blindá-la de potenciais ingerências políticas. Isso pode ser obtido por meio da 
autonomia reconhecida aos seus dirigentes e agentes decisores, e da criação de regras de 
governança para o seu ingresso e destituição. Esse tema – o reempoderamento e a legitimidade 
                                                 
10 Esse seria o caso da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (ANTAQ), dentre outras. 
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das agências reguladoras – está hoje em alta, e vem sendo debatido no Congresso Nacional, via 
projeto de lei destinado a criar um estatuto com regras gerais para todas elas11. 
Indubitavelmente, o sucesso dessas discussões é fundamental para a criação de um ambiente 
regulatório estável, que sinalize de maneira favorável a capacidade de os governos 
implementarem com segurança as suas APPs. 

6 A transparência e o diálogo do Poder Público  

Como último aspecto do cenário atual que permeia o desenvolvimento das alianças 
público-privadas no país, deve-se mencionar a nova postura exigida dos entes públicos frente 
aos atores do mercado e da sociedade civil organizada. A ideia de que a política pública e os 
projetos que visam a materializá-la podem ou devem ser gestados nos gabinetes, de forma 
isolada e unilateral, não ganha força na atualidade. Pelo contrário, a legitimação das ações dos 
governos depende do fomento à participação dos diversos interessados durante as etapas de 
concepção, estruturação e execução.  

A esse respeito, chama a atenção o fato de terem sido desenvolvidos, nos últimos anos 
no Brasil, alguns instrumentos importantes destinados a viabilizar canais de interlocução entre 
os setores atingidos pelas políticas de investimento em infraestrutura e outros serviços públicos. 
De um lado, na estruturação dos projetos, elementos como a consulta pública e, mesmo, o 
procedimento de manifestação de interesses (PMI) permitiram o ingresso de ideias, 
preocupações e soluções diretamente pelos atores privados interessados nos projetos. Não se 
pode negar que isso levou a um aprimoramento de cláusulas contratuais, fazendo com que as 
preconcepções dos agentes decisores estatais se tornassem mais aderentes a condições realistas 
de mercado – pressupondo-se, claro, que o Poder Público tenha tido capacidade crítica para 
afastar distorções resultantes do potencial conflito de interesses dos agentes participantes.  

De outro lado, a previsão, no âmbito das parcerias, da constituição de comitês de 
acompanhamento compostos por representantes do Poder Público, de operadores privados, da 
comunidade diretamente envolvida e de outros membros da sociedade civil (como professores, 
consultores, agentes de controle), tem também levado a um diálogo saudável durante a etapa de 
execução dos projetos, viabilizando possíveis ajustes de rota na condução dos serviços, bem 
como à geração de um consenso em relação às decisões que precisam ser adotada em cada caso 
(desapropriações, cronogramas de investimentos etc.).  

Seja como for, se é verdade que todas essas medidas vêm sendo adotadas concretamente 
no âmbito de cada projeto, fato é que os governos ainda precisam dedicar maior energia à 
divulgação dos seus programas de alianças público-privadas, de forma a se garantir a 
“accountability” das suas políticas de longo prazo, permitindo que os cidadãos possam 
acompanhar os resultados alcançados com os contratos formalizados. Entende-se, a esse 
respeito, que faltam fontes de informação que integrem de maneira sistematizada os projetos 
em todos os níveis de governo, indicando os status, as dificuldades enfrentadas, as mudanças 
ocorridas ao longo do planejamento e da execução e, especialmente, que apontem o 
cumprimento das metas de desempenho pelos respectivos contratados. 

Não há dúvidas de que a reunião dessas informações é uma tarefa difícil, cuja 
viabilização não se daria de forma imediata. Todavia, acredita-se que se trata de uma boa aposta 
para o futuro. A União, os estados e os municípios deveriam, assim, pensar em meios de se 
articular para a troca e para a divulgação coordenada de dados, valendo-se, tanto quanto 
possível, de novas tecnologias e conceitos, como o “big data” e o “open data”, franqueando 
aos cidadãos interessados o acesso em tempo real aos números gerados pela execução dos 

                                                 
11 Trata-se do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 52, de 2013, que está em tramitação no Senado Federal. 
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projetos de APP. Eventualmente, também valeria cogitar da criação de um sítio eletrônico 
nacional, que acervasse de maneira unificada os documentos, relatórios, editais, contratos e 
levantamentos estatísticos sobre todas as parcerias contratadas pelos entes públicos brasileiros. 
Para além da transparência junto aos próprios cidadãos, isso serviria aos órgãos de controle, 
bem como aos investidores nacionais e estrangeiros, que poderiam enxergar de maneira 
dinâmica as oportunidades de negócios e as necessidades de melhoria dos projetos no país. 

7 Conclusões 

O cenário econômico e político atual no Brasil mostra que é verdadeiramente necessário 
discutirem-se as alianças público-privadas com detida atenção. Isso significa, dentre outros, 
revisitar as práticas adotadas até então, e propor melhorias sobre os programas e os projetos 
implementados pelos governos. Mais, ainda, vale pensar na expansão da sistemática das APPs 
(baseada em métricas de desempenho e compartilhamento de riscos) para outras formas de 
contrato e para distintas esferas de governo. 

De fato, várias iniciativas já vêm sendo realizadas nessa direção, sendo possível detectar 
uma preocupação crescente em relação à qualidade dos projetos públicos, assim como em 
relação ao diálogo com os agentes envolvidos (públicos e privados) e à racionalização dos 
recursos demandados nas parcerias. Grandes questões, entretanto, precisam ainda ser 
equacionadas no curto prazo, a fim de se incrementar a melhoria do ambiente institucional 
necessário ao desenvolvimento bem-sucedido das APPs.   

É necessário, pois, refletir sobre os procedimentos de licitação de consultores, de forma 
a torná-los mais ágeis e mais competitivos, garantindo-se a excelência dos prestadores dos 
serviços escolhidos. É necessário assegurar, igualmente, a internalização das melhores práticas 
e das normas contábeis já vigentes para as parcerias que demandem pagamentos públicos no 
longo prazo – evitando-se que um passivo oculto seja formado no âmbito dos entes estatais.   

Deve-se, de outro lado, eliminar possíveis barreiras de entrada a novos interessados no 
mercado das APPs, fomentando a participação de um número maior de possíveis contratados, 
com capacidade técnica e operacional – nacionais e estrangeiros. Há, além do mais, de se 
melhorar o ambiente regulatório no país, empoderando as estruturas reguladoras e construindo 
mecanismos que induzam à entrega efetiva de serviços com qualidade aos cidadãos, sob um 
cenário de máxima segurança jurídica para os investidores e para os gestores públicos. Nesse 
sentido, vale mencionar que grande parte dos projetos desenvolvidos sob o mecanismo das 
APPs já são regulados e se submetem à competência regulatória de agências (energia, telefonia, 
transportes, saneamento etc.). 

É necessário, ao fim, expandir as iniciativas de transparência e diálogo com o Poder 
Público, divulgando de maneira estruturada as informações sobre os projetos e fortalecendo os 
canais de interlocução entre os atores do mercado, agentes de controle e representantes da 
sociedade – seja na fase de concepção, licitação ou execução dos contratos de parceria. 

Todos esses ingredientes indicam pontos para os quais a atenção dos estudiosos haveria 
de estar voltada. Construir soluções e apresentar alternativas para o investimento em capital 
humano, assim como para a consolidação da institucionalidade, da governança e da 
transparência são ações emergenciais, e imprescindíveis para se pavimentar o caminho em 
direção ao sucesso das APPs. 
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