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Resumo 

O objetivo deste artigo é discutir alguns dos requisitos necessários e os cuidados a serem observados 

pelo Poder Público para proporcionar maior efetividade ao planejamento e aos estudos de modelagem, 

bem como à execução de projetos de Associações Público-Privadas (APPs)1. Especificamente, 

procura-se discorrer sobre a importância da governança na adoção de uma política sustentável de 

investimentos públicos que conte com a participação do setor privado. Embora intimamente 

relacionado ao sucesso das iniciativas, com frequência tal cuidado é relegado a um segundo plano. 

Não por acaso, a despeito do empenho de gestores e especialistas envolvidos na estruturação dos 

projetos, um número considerável de proposições acabam se frustrando ainda antes da abertura dos 

respectivos processos licitatórios, em razão de fatores relacionados ao ambiente político, jurídico e 

institucional em que estão inseridas.  

A fim de ilustrar o tema, este trabalho apresenta o estudo de caso da Prefeitura Municipal de São 

Paulo, que desde 2007 tem adotado relevantes medidas para aprimorar o ambiente necessário à 

estruturação e à execução de seus projetos, particularmente com a criação da São Paulo Negócios, 

empresa de economia mista que assessora a municipalidade no planejamento e implementação do seu 

programa municipal de APPs. 

 

Palavras-chave: Alianças Público-Privadas; Governança; Estruturação de Projetos; São 

Paulo Negócios. 

 

 

                                                 
1 Neste artigo, a expressão APP (Associações Público-Privadas) será utilizada em sentido amplo, ou seja, ela 

envolve tanto as concessões comuns regidas pela Lei Federal nº 8.987/05, quanto as parcerias público-privadas 

(concessões administrativas e patrocinadas) disciplinadas pela Lei Federal nº 11.079/04. 
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1 Introdução 

Nos últimos anos, houve no Brasil um crescimento expressivo de iniciativas voltadas 

ao aprimoramento e à expansão de serviços públicos por meio da adoção de APPs – seja no 

âmbito federal, estadual ou municipal. Considerados, por exemplo, os projetos formatados na 

modalidade “concessão administrativa” e “concessão patrocinada” no período de 2006 a 

2015, constata-se terem sido assinados 87 contratos, dois terços dos quais somente na segunda 

metade daquele período (Fig.1).  Além desses empreendimentos, que caracterizam no Brasil o 

que se chama de “parcerias público-privadas” (vide a Lei Federal nº 11.079/04), outros 

importantes projetos foram implementados sob a forma de concessão “comum” (conforme a 

Lei Federal nº 8.987/05), e nas diversas esferas de governo – com destaque para os estados de 

São Paulo, Minas Gerais, Bahia e as concessões federais nos setores rodoviário2 e 

aeroportuário3.  

 

 
Gráfico 1 – contratos assinados – concessões patrocinadas e administrativas 

Fonte: RADAR PPP (atualização: outubro/2016) 

 

Estima-se que esse movimento se aprofunde ainda mais nos próximos anos, haja vista 

as dificuldades enfrentadas pelos governos em geral para gerir e investir em serviços públicos, 

sobretudo num cenário de crise econômica e de baixa arrecadação fiscal.  

Ainda assim, para que sejam exitosos, não é suficiente que os estudos preliminares de 

tais projetos sejam apenas tecnicamente consistentes, ou que eles sinalizem a atratividade do 

empreendimento para a iniciativa privada (circunstâncias que já são, por si sós, difíceis 

                                                 
2 Após as concessões iniciais conduzidas no período FHC (1994-2002), resultando em cinco contratos no âmbito 

federal e um realizado por governo do estado do RS e posteriormente sub-rogada à União, houve uma 

paralização das iniciativas federais de desestatização, que foram retomadas apenas em 2008, com a segunda 

etapa (2008-09), resultando em oito concessões; terceira etapa – fase II (2013), uma concessão, e: terceira etapa 

– fase III (2013-14), seis concessões (fonte: ANTT). 
3 As iniciativas federais no setor aeroportuário tiveram início em 2011 com a concessão do aeroporto de São 

Gonçalo do Amarante. Posteriormente, foram concedidos os aeroportos Internacional de Brasília Presidente 

Juscelino Kubitschek, Internacional de Guarulhos André Franco Montoro e o Internacional de Viracopos. Em 

2014, foi a vez do aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, e o Internacional Tancredo Neves Confins, 

em Minas Gerais (fonte: Infraero). 
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ocorrer). Sem dúvidas, o atendimento desses requisitos é fundamental, mas não se pode 

perder de vista que, ao envolver longos prazos de execução, lidar com interesses conflitantes e 

se inserir em um ambiente de restrição de recursos técnicos, humanos e financeiros, um 

programa bem estruturado de investimentos em APPs depende fundamentalmente da 

capacidade de conciliação dos diferentes pontos de vista, dentro e fora do poder público, 

priorização de recursos, bem como da garantia de apoio e compromisso por parte da liderança 

dos governos ao longo de todo o processo de concepção e licitação dos projetos.  

A realidade mostra que muitos projetos de APP no Brasil perecem na fase interna de 

modelagem, antes mesmo da abertura da licitação, em grande parte por não observarem esses 

pré-requisitos, particularmente as peculiaridades do ambiente político, jurídico e institucional 

em que se inserem. A título de ilustração, tomando como base os 195 Procedimentos de 

Manifestação de Interesse (PMI) iniciados entre 2010 e 2014, somente 82 (42%) chegaram à 

fase de consulta pública e 70 (36%) resultaram em editais publicados, o que leva a uma taxa 

de mortalidade de projetos acima de 60% durante a concepção e modelagem – que são etapas 

que dependem de capacidade técnica e capacidade de alinhamento institucional por parte do 

poder público4.   

 

 
Gráfico 2 – Taxa de conversão dos PMIs (2010-2014) 

Fonte: RADAR PPP - International Meeting: Infrastructure and PPPs, 2015 

 

O presente artigo procura abordar tais desafios, sistematizando as importantes 

dimensões a serem observadas para se garantir a governança e a construção de um ambiente 

favorável à estruturação e execução dos projetos de alianças público-privadas. Ele também 

apresenta um caso prático – os arranjos jurídicos e institucionais e demais instrumentos 

criados pela Prefeitura Municipal de São Paulo para aprimorar a sua governança, bem como a 

seleção e a modelagem dos seus projetos de APP5.   

                                                 
4 Dado que o tempo médio de modelagem de projetos de APP excede 18 meses, foram 
desconsiderados os projetos iniciados a partir de 2015, visto que nada se pode afirmar sobre os 
motivos pelos quais os projetos não foram concluídos. 
5 Embora não abordado no presente atrigo, cabe destacar a importância de se criar na esfera pública 
as competências necessárias para adequada gestão dos contratos de APP, tema de fundamental 
importância e que certamente ganhará mais destaque na medida em que mais projetos sejam 
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2 Modelagem de projetos – um desafio que vem sendo equacionado 

Por sua alta complexidade, o sucesso de um programa de APPs depende da 

viabilização de uma miríade de competências técnicas especializadas, que envolvem os 

campos da engenharia, meio ambiente, direito, economia, finanças, podendo ainda, a 

depender da natureza do empreendimento, compreender outras disciplinas, como arquitetura, 

patrimônio histórico, estudos de mobilidade – apenas para se mencionarem alguns exemplos. 

Igualmente, ainda são necessárias capacidades gerenciais dos atores envolvidos, se se quiser 

garantir a execução do projeto em conformidade com os prazos e recursos planejados e 

preservar-se a coerência entre os vários estudos e manifestações realizadas ao longo do 

processo, gerando consistência para os documentos editalícios.  

De modo geral, os órgãos estatais no Brasil enfrentam limitações para atrair e manter, 

em seu quadro, profissionais qualificados. Isso se dá, dentre outros motivos, pelos baixos 

salários oferecidos comparativamente à iniciativa privada, e pela própria alternância dos 

governos, cujos dirigentes por vezes não se preocupam com a memória técnica das equipes 

envolvidas com a estruturação dos projetos, desmantelando a sua estrutura e configuração 

original6. 

Ao mesmo tempo, a depender da especificidade dos conhecimentos demandados, e do 

volume de projetos com uma determinada característica, nem seria mesmo viável manter, de 

forma permanente, profissionais altamente qualificados à espera de uma oportunidade para 

atuar nos quadros públicos7. Por conseguinte, a modelagem dos projetos públicos em certa 

medida acaba por depender de algum tipo de apoio externo8.  

De acordo com a legislação brasileira, o levantamento de expertise fora do poder 

público pode ocorrer de duas maneiras: por meio da contratação de consultores ou através da 

autorização para que empresas interessadas nos empreendimentos realizem, elas mesmas, os 

estudos demandados. Ambas as alternativas, entretanto, embora juridicamente viáveis, não 

significam necessariamente uma solução para a superação de todas as dificuldades 

enfrentadas pelos governos para obter o conhecimento técnico requerido na modelagem dos 

seus projetos.  

No caso de se optar pelo apoio de consultorias externas, as restrições previstas na Lei 

Geral de Licitações refletem tamanha burocracia e morosidade que, muitas vezes, chegam a 

                                                                                                                                                         
implementados, exigindo dos gestores a capacidade de dialogar em pé de igualdade com suas 
contrapartes na iniciativa privada. 
6 A Unidade de PPP do Governo de Minas Gerais, antes internacionalmente reconhecida pela sua capacidade 

técnica e de coordenação, parece sofrer hoje desse desmantelamento pela administração central daquele Estado. 
7 Mesmo em unidades de PPP bem estabelecidas como as dos estados de Minas Gerais (durante governos 

passados) e Bahia, e dos municípios do Rio de Janeiro e São Paulo (SP Negócios), as capacitações dos gestores 

concentraram-se sempre em temas transversais aos diversos projetos (jurídico, econômico-financeiro e gestão), 

sendo que, em alguma medida, era comum se recorrer ao mercado ou a consultorias externas para a obtenção do 

conhecimento técnico altamente especializado sobre os setores econômicos relacionados.  
8 Vera Monteiro explica que apenas no caso das concessões rodoviárias do Estado de São Paulo é que se tem 

notícia de projetos estruturados exclusivamente por agentes públicos e que o envolvimento de profissionais não 

pertencentes aos quadros públicos, segundo a legislação brasileira, pode ser realizado de duas maneiras: 1) A 

contratação de consultoria, conforme as modalidades previstas na lei de licitações (Lei 8666/93); 2) A 

autorização para que o setor privado realize os estudos necessários à modelagem dos projetos, o que se 

convencionou chamar de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), quando realizado por iniciativa do 

poder público, e de Manifestação de Interesse Privado (MIP), quando motivado pelos próprios agentes privados 

interessados no empreendimento, conforme a Lei 8987/05). 
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comprometer a própria conclusão da modelagem dos projetos dentro do período de um 

mandato de governo. Ainda, ao privilegiar o fator preço em detrimento da qualidade, 

frequentemente obtêm-se resultados adversos, com a seleção de consultores inaptos a lidar 

com a complexidade dos projetos de APP.  

Mesmo nos casos de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, 

conforme previsto na legislação, as dificuldades persistem. Por depender, por exemplo, da 

figura de entidades brasileiras sem fins lucrativos, percebe-se que esse é ainda um mercado 

pouco desenvolvido no país, incapaz portanto de atender às demandas existentes nos diversos 

entes estatais. De outro lado, dada a dificuldade de se comprovar a existência de um prestador 

único para o serviço pretendido, esse critério pouco serve para encorajar o gestor público a 

contratar diretamente uma consultoria de renome9. 

Quanto à autorização para que o setor privado realize os estudos, a principal 

dificuldade reside na necessidade de o Poder Público processar uma enorme quantidade de 

informações técnicas produzidas pelos agentes autorizados e lidar com os conflitos de 

interesse inerentes ao instrumento. Sobre esse ponto, vale lembrar que, em regra, os estudos 

são realizados pelas próprias empresas interessadas nos empreendimentos, as quais têm fortes 

incentivos para embutir enviezamentos nos documentos elaborados, com vistas a alguma 

vantagem competitiva no futuro certame.  Além do mais, inexistindo um regramento claro 

para a articulação e o diálogo com os agentes privados interessados após a entrega dos 

estudos, o procedimento de autorização acaba por criar riscos jurídicos e deixar os governos 

desamparados na etapa de consolidação das informações e na elaboração do edital definitivo.  

Ou seja, ainda que caracterize uma fórmula criativa para se obter conhecimento 

técnico proveniente do mercado, a modelagem de projetos por meio da autorização requer 

uma abordagem mais completa do ciclo de elaboração dos projetos, bem como um nível 

mínimo de especialização dos agentes públicos para trabalhar os estudos. Tal circunstância 

remete, novamente, à necessidade de um quadro técnico preparado dentro da própria 

Administração Pública ou à necessidade de contratação de consultorias externas para apoiá-

la10.   

Tendo em vista esse quadro de dificuldades, o que se tem observado, nos últimos anos, 

são inúmeras iniciativas e a mobilização dos governos no sentido de encontrar soluções e de 

aperfeiçoar os instrumentos de contratação e autorização, a fim de garantir os projetos 

necessários e o maior envolvimento da iniciativa privada na expansão e aprimoramento dos 

serviços públicos. Como exemplo, vale mencionar, no nível federal, a tentativa de criação de 

um regime mais célere de contratação de consultores para a modelagem de projetos de APP, 

denominada “convite qualificado”. Esse método permitia o encaminhamento do edital para a 

contratação dos serviços de estruturação de projetos a consultores específicos e induzia a 

negociação com eles para a obtenção das melhores propostas técnicas. Tal iniciativa foi 

inserida no texto da Medida Provisória nº 727 (que deu origem ao Programa de Parcerias de 

Investimentos da Presidência da República – PPI), mas acabou não sendo aprovado pela 

                                                 
9 Com explica Vera Monteiro: “(…) os procedimentos de contratação regidos pela Lei de Licitações mostraram-

se pouco atraentes para a escolha de consultorias técnicas de qualidade para a modelagem das concessões. A 

burocracia e o excesso de objetividade da lei tornaram-se um estorvo para as contratações de consultorias aptas a 

estruturar projetos de infraestrutura. Para esse serviço a administração tende a preferir um parceiro confiável, 

escolhido com certa liberdade. Sem essa clareza, muitos projetos nascem tortos ou padecem de descontinuidade” 

(MONTEIRO, Vera, Aspectos legais da experiência brasileira na modelagem de concessão e propostas para 

melhorar as normas vigentes, São Paulo, 2015). 
10 Para mais informações sobre o instrumento de autorização, ver SILVA, Marco Aurélio de Barcelos; PIERONI, 

Fernando de Paiva; COSTA, Victor Hugo Correa da. Levando o PMI a sério: Estruturação de projetos por meio 

do diálogo com a iniciativa privada. Série Ciclo de Debates, Alianças público privadas para o desenvolvimento. 

BID: Brasília, 2016. 
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Câmara dos Deputados, quando das discussões referentes à conversão, em lei, daquela medida 

provisória11. 

Além do mais, a regulamentação do artigo 21 da Lei de Concessões por meio do 

Decreto Federal nº 8.428/15 significou, também, um avanço no sentido de se mitigar os 

conflitos de interesse e garantir o apoio aos governos pelas empresas realizadoras dos estudos 

ao longo de todo o processo de estruturação dos projetos. Iniciativas análogas têm ocorrido no 

nível subnacional, com destaque para o estado de São Paulo, que no Decreto Estadual nº 

61.371/15 trouxe inovações relevantes quanto aos canais disponibilizados a potenciais 

interessados para a divulgação de ideias e propostas de projetos no âmbito dos procedimentos 

de manifestação de interesse. 

Finalmente, cabe mencionar as ações capitaneadas pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com o propósito de apoiar governos na 

estruturação dos seus projetos de APP. Entre elas, destaca-se: 1) a criação de entidades 

especializadas em estruturação de projetos em parceria com instituições financeiras 

(Estruturadora Brasileira de Projetos -  EBP) ou com organismos internacional (facility gerida 

pelo IFC); a modelagem de APPs pela própria área de estruturação de projetos do banco 

estatal; e 3) o lançamento de linhas de financiamento para consultorias interessadas em apoiar 

governos na estruturação de projetos (BNDES/FEP pró-estruturação)12. 

3 Governança e planejamento – Aspectos igualmente fundamentais para o sucesso das 

APPs 

O desenvolvimento de competências para a modelagem dos projetos de APP são 

consideradas condições básicas para o sucesso desse tipo de iniciativa. Entretanto, igualmente 

importante são os instrumentos mínimos de governança que os governos devem criar, assim 

como a visão sistêmica com a qual devem entender a carteira de projetos que construírem. 

Esses são ingredientes fundamentais para um ambiente favorável à realização de 

investimentos privados em empreendimentos públicos e para a melhor alocação dos escassos 

recursos de que os governos dispõem. Acredita-se, assim, que o sucesso dos programas de 

APP está relacionado, sobretudo, à robustez do ambiente institucional em que se inserirem e 

ao adequado planejamento e priorização dos projetos.  

3.1 Questões que indicam robustez do ambiente institucional 

A implementação de projetos de APP pode representar um desafio substancial para a 

Administração Pública. Por sua complexidade e interdisciplinaridade, esses empreendimentos 

afetam não apenas os órgãos setoriais por eles responsáveis, como também outras áreas e 

instituições governamentais. Sua abrangência extrapola inclusive os limites do Poder 

Executivo responsável pelos projetos, demandando dos gestores públicos forte articulação 

                                                 
11 Uma análise crítica sobre o fato de essa iniciativa não ter vingado nos debates legislativos é feita por 

GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Discutindo a MP 727 (Programa de Parcerias de Investimento): crítica ao 

fim do convite qualificado. Revista Colunistas. Ano 2016, nº 251. Disponível na internet no endereço: 

<http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-vernalha-guimaraes/discutindo-a-mp-727-programa-

de-parceiras-de-investimento-critica-ao-fim-do-convite-qualificado>. 
12 Para mais informações sobre o Fundo de Estruturação de Projetos (FEP), veja as informações no seguinte 

endereço na internet: <http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/estudos/bndes_fep/fundo-

de-estruturacao-de-projetos-bndes-fep> 
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com entidades externas, como os órgãos de controle, os órgãos do Poder Legislativo e o 

Ministério Público.  

Nesses termos, a efetividade dos programas de APP será tanto maior quando mais 

robustos forem os processos e as capacidades institucionais dos governos para garantir os 

alinhamentos necessários e apoio à condução dos projetos junto às diversas partes envolvidas. 

Ainda, a robustez e clareza dos instrumentos jurídicos conferem aos programas de APP maior 

segurança em face das tentativas de judicialização que tanto prejudicam o cumprimento do 

planejamento e o cronograma inicialmente definidos.   

Fato é que, embora essas questões sejam inerentes ao desenvolvimento de qualquer 

empreendimento público, a realidade mostra que muitos projetos, ao se circunscreverem 

estritamente aos aspectos técnicos da modelagem, naufragam justamente pela desatenção ao 

ambiente político, jurídico e institucional em que se inserem13. A seguir, é proposta uma lista 

de questões que podem servir de roteiro inicial para ajudar a compreender e sistematizar os 

aspectos relevantes para o fortalecimento do ambiente institucional relacionado à modelagem 

dos projetos de APP no Brasil.  

3.1.1 Segurança jurídica 

Para se mensurar o grau de desenvolvimento dos aspectos que envolvem a segurança 

jurídica necessária à realização intensiva de investimentos privados em projetos públicos, vale 

perguntar: 

 Há legislação específica local para amparar o desenvolvimento dos programas de 

APP? 

 Existem leis e decretos, regulamentando os instrumentos garantidores bem definidos 

para os projetos de APP que dependem do pagamento de contraprestação pública? 

 Existe regulamentação clara a respeito das formas de participação da iniciativa privada 

na elaboração dos estudos necessários para a estruturação do projetos (PMI ou MIP)? 

3.1.2 Governança e processo decisório 

Quando à governança, o amadurecimento das boas práticas e do desenho dos fluxos 

decisórios pode ser medido com base nas seguintes perguntas: 

 Qual a instância deliberativa sobre os programas de APP (comitê ou conselho gestor)? 

Ela envolve os principais oficiais do núcleo duro do governo?  

 Existe regramento claro no que diz respeito ao processo de tramitação dos projetos 

junto às instâncias decisórias? 

 Quem desempenha o papel de mapear, avaliar e recomendar o escopo do programa de 

                                                 
13 Exemplos de desatenção ao ambiente político, jurídico e institucional: Indefinição quanto à Pasta responsável 

pelo projeto; disputas e mesmo boicote do projeto por Secretarias com visões distintas, sem que haja uma 

instância mediadora da divergência; envolvimento tardio de tomadores de decisão-chave para o projeto; recusa 

dos agentes públicos em tomar riscos por não se sentirem suficientemente envolvidos, esclarecidos e amparados; 

sobreposição de escopo e desalinhamento entre iniciativas desenvolvidas por áreas distintas do governo; 

inobservância da legislação básica (como a própria lei orgânica de um dado município); resistência da sociedade 

ou de grupos organizados decorrentes da comunicação insuficiente ou equivocada; desenvolvimento de projeto 

por órgão-meio, sem o envolvimento do órgão-fim que desempenhará, no futuro, o papel de poder concedente; 

lançamento de PMI com a intenção de apenas criar um fato político, sem o compromisso com o resultado final 

do processo. 
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projetos às instâncias decisórias? 

 Quem coordena e monitora a execução do programa de APP (PMO)?  Há 

empoderamento desse órgão coordenador para facilitar a tramitação dos projetos junto 

aos demais órgãos do governo? 

 O ente público possui uma carreira voltada aos estudos, planejamento e execução de 

APPs, de forma que seja mantida a memória coorporativa e as lições aprendidas para 

projetos futuros?  

3.1.3 Disponibilidade financeira 

As disponibilidades financeiras representam outro aspecto crítico em projetos de APP, 

em especial para aqueles que pressupõem pagamentos públicos no longo prazo. As seguintes 

perguntas merecem ser feitas a respeito desse quesito: 

 Como estão os indicadores financeiros do governo frente às exigências e limites 

previstos na legislação específica de APPs e de responsabilidade fiscal? 

 Eventuais contraprestações mostram-se compatíveis e estão previstas no planejamento 

financeiro de longo prazo do governo? 

 Existem garantias líquidas a serem prestadas aos projetos que dependem de 

contraprestação pública que podem impactar recursos ou disponibilidades 

orçamentárias? 

3.1.4 Criação da cultura de APPs 

Sobre a cultura das APPs, ela se mostra necessária para o alinhamento de expectativas 

e para a melhor compreensão dos caminhos a serem trilhados pelos agentes públicos 

envolvidos, para a obtenção dos resultados almejados com a contratação dos projetos. Para se 

avaliar a sedimentação de uma cultura de APPs adequada, há de se perguntar:  

 As equipes diretamente envolvidas na modelagem dos projetos possuem todas as 

competências necessárias (capacitação própria ou contratação externa)? 

 Funcionários e gestores dos órgãos finalísticos indiretamente envolvidos nos projetos 

conhecem as leis, procedimentos e instrumentos pertinentes?  

 Os órgãos técnico-operacionais de assessoramento das instâncias decisórias conhecem 

a legislação pertinente e os conceitos básicos das APPs?   

 Existem programas perenes de desenvolvimento, atualização e disseminação da 

cultura de APP e melhores práticas voltadas às demais equipes do governo? 

 Após a experiência com os primeiros contratos, foram elaborados processos, manuais 

de procedimento e modelos de edital e contrato padronizados14? 

 Existem programas de disseminação da cultura de APPs em âmbito externo à 

Administração Pública? 

                                                 
14 Nesse sentido, tanto o Estado de Minas Gerais quanto o Município do Rio de Janeiro caminharam 
na direção de padronizar os procedimentos relacionados a PPPs, envolvendo a elaboração de 
manuais de procedimento para contratação de PPPs e modelos de edital e contrato. 
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3.1.5 Comunicação 

Por fim, não se pode esquecer da comunicação, como uma importante ferramenta de 

alinhamento de interesses e expectativas no plano interno e externo, também necessária ao 

sucesso de uma APP. A esse respeito, devem ser feitas as seguintes perguntas: 

 Há clareza quando aos principais stakeholders envolvidos em cada um dos projetos, 

seus interesses e questões de maior sensibilidade? 

 Quais as estratégias de engajamento e comunicação junto a esses stakeholders e 

grupos de interesse? 

 Existem programas estruturados de comunicação voltados a dar transparência aos 

projetos e divulgar os resultados pretendidos? 

3.2 Questões referentes ao planejamento de um programa de APPs  

Um projeto caracteriza-se como um empreendimento planejado e orientado a 

resultados, devendo possuir objetivos claros e bem definidos, sendo que, no caso do setor 

público, ele ainda deve ser aderente às demandas da sociedade. Quando se trata de uma 

carteira de projetos, por sua vez, além de ser necessário construir-se um ambiente favorável à 

modelagem e à execução dos projetos relacionados, é também preciso que o governo seja 

capaz de escolher aqueles empreendimentos que sinalizem os melhores resultados e a maiores 

chances de sucesso – dado que os recursos públicos são limitados e os projetos de APP, 

intensivos e com longo prazo de maturação. 

A efetividade dos programas de APP, por conseguinte, está diretamente relacionada à 

capacidade dos gestores públicos de conduzir, a partir de critérios objetivos, uma avaliação 

comparada dos diversos empreendimentos desejados, considerando-se o seu custo-benefício e 

a sua viabilidade de implementação (priorização). Além disso, é necessário que o ente estatal 

seja capaz de gerenciar o portfólio de iniciativas de forma sistêmica e coordenada a fim de 

proporcionar a melhor alocação de recursos e produzir o melhor benefício agregado15. 

Com base nessas considerações, traz-se abaixo uma lista tentativa de algumas das 

principais questões que ilustram as variáveis inerentes aos projetos, e cuja avaliação poderia 

auxiliar os gestores públicos na construção de programas de APP. São elas: 

3.2.1 Análise de mérito 

Todos os projetos têm um propósito ou uma demanda que procuram atender. É 

importante, assim, entender o que justifica o dispêndio de energia e de tempo para a 

estruturação de uma determinada APP, garantindo-se com isso a priorização das iniciativas e 

a alocação ótima dos recursos das partes envolvidas. São perguntas que o gestor público deve 

se fazer sobre esse aspecto: 

 Quais os objetivos primários de política pública que norteiam o projeto – ex. 

crescimento econômico, redução das desigualdades, redução da violência, melhoria 

dos índices de saúde? 

                                                 
15 Novamente, embora esses princípios sejam intuitivos, a experiência mostra que essa ainda não é a realidade de 

muitos governos no Brasil, que lançam seus projetos de APP sem qualquer análise prévia de viabilidade ou 

planejamento, como forma de resposta a pressões externas não aderentes ao plano do governo, a partir de 

iniciativas isoladas de órgãos que posteriormente competem pelos mesmos recursos financeiros e humanos. 
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 Como é percebida a relevância do projeto para a população em geral, na forma dos 

benefícios esperados e impactos gerados? Qual o apoio social ao projeto? 

 Qual a aderência do projeto aos instrumentos de planejamento de curto, médio e longo 

prazo – Plano Diretor, Planos Plurianuais, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 

Orçamentária Anual ou nos de planejamento setorial? 

 Qual a aderência do projeto ao plano de governo apresentado à sociedade ainda no 

período eleitoral? 

 Existem estudos mais aprofundados eventualmente já realizados pela administração 

pública sobre o objeto da APP? Qual a qualidade e o grau de maturidade desses 

estudos? O que indicam esses estudos? 

3.2.2 Viabilidade jurídica 

Além dos aspectos de mérito do projeto, cumpre analisar de que os elementos e 

requisitos jurídicos exigíveis em relação a ele estejam atendidos. São perguntas que orientam 

o gestor público nessa análise: 

 O projeto requer aprovações legislativas ou outros instrumentos infra-legais? 

 Existe dúvida quanto à delegabilidade do projeto à iniciativa privada? 

 Existe potencial conflito de competência com outras esferas de governo (União, 

Estados e Municípios)? Existem entendimentos e jurisprudência a respeito desse 

conflito? 

 Qual a situação jurídica dos ativos públicos relacionados ao projeto (afetação, 

regularidade fundiária, tombamento, restrições ambientais)? 

 O projeto requer aprovação de órgãos de controle ou de licenciamento (licenças 

ambientais, autorizações etc.)? 

3.2.3 Viabilidade para a Administração Pública 

Sob a ótica do Poder Público, é igualmente necessário que a APP intentada se 

justifique comparativamente a outras fórmulas que também poderiam ser utilizadas pelo 

gestor públicos para a execução do empreendimento. Nesse caso, há de se perguntar:  

 Qual o Value-for-Money do projeto (ou os benefícios em termos de eficiência que ele 

pode gerar)? 

 Qual o impacto orçamentário do projeto no curto, médio e longo prazo?  

 Qual a capacidade econômica e financeira do governo de cumprir com as obrigações 

relacionadas ao projeto ao longo de todo o seu período de vigência?  

3.2.4 Viabilidade para o parceiro privado 

Também para o parceiro privado uma aliança público-privada precisa se mostrar 

viável. Isso tem de ver com os retornos projetados para o investimento, que devem refletir o 

custo de oportunidade do capital do particular interessado em realizá-lo. Perguntas a se fazer 

em relação a esse quesito envolvem: 

 Há modelagem econômico-financeira preliminar indicando a atratividade do projeto à 

iniciativa privada? Esses estudos são confiáveis? 

 No caso de concessões administrativas e patrocinadas, qual a estrutura de garantias 
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pensada para o projeto? Tais garantias são sustentáveis e líquidas ao longo de todo o 

prazo do contrato?  

 Existem empresas sérias potencialmente interessadas em participar do processo 

licitatório? 

3.2.5 Viabilidade de implementação 

As atenções demandadas para o projeto não se resumem à etapa de modelagem e 

licitação. Mais que isso, elas se estendem por toda o período de execução, e é importante que 

o Poder Público dedique esforços para o acompanhamento de uma APP. Assim, para garantir 

o sucesso do empreendimento posteriormente à sua contratação, é preciso saber responder 

preliminarmente, ainda na fase de identificação dos melhores projetos, às questões abaixo: 

 Quem são os patrocinadores dos projetos dentro da Administração Pública? Eles 

fazem parte do núcleo duro do governo? 

 Qual o consenso político sobre o projeto entre os diversos órgãos da Administração 

Pública direta e indiretamente envolvidos na sua estruturação?  

 O projeto impacta ou é influenciado por outras iniciativas em desenvolvimento por 

outras pastas do governo? 

 Qual a dependência do projeto para com órgãos ambientais, de patrimônio histórico e 

demais licenças e aprovações? 

Sem dúvida, a obtenção das respostas para todas essas perguntas e para cada projeto 

traduz apenas a etapa inicial de um exercício necessário à avaliação e à priorização de uma 

carteira de APPs. O processo decisório, porém, não se resume a um produto eminentemente 

técnico, já que decorre de um embate político dinâmico no qual as decisões são 

constantemente negociadas entre os agentes públicos. Nesse sentido, entende-se que a decisão 

sobre a construção de uma carteira de APPs será precedida de potenciais conflitos, bem como 

da construção acordos entre os tomadores de decisão, ou os atores mais influentes na política 

e na administração local. Torna-se, por conseguinte, imprescindível a criação de uma cultura 

organizacional e de planejamento que incorpore permanentemente a elaboração de cenários e 

métodos estruturados de tomada de decisão como prática de gestão. Esse cuidado permite 

proporcionar o máximo de objetividade e de realismo à condução dos programas de APP, tão 

necessários no Brasil16. 

4 Estudo de caso: arranjos jurídicos e institucionais e demais instrumentos de 

governança criados pelo Munício de São Paulo 

4.1 A questão do fortalecimento institucional 

O histórico das APPs no Município de São Paulo é marcado pela publicação da Lei 

Municipal nº 14.517, de 16 de outubro de 2007. A nova legislação foi responsável por 

instituir o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas e o Conselho Gestor do 

Programa, e por autorizar, além do mais, a criação da Companhia São Paulo de Parcerias – 

                                                 
16 A elaboração de cenários pode ser realizada com diferentes graus de sofisticação, desde de reuniões 

estruturadas com a presença dos principais tomadores de decisão, até dinâmicas e workshops baseados em 

metodologias de mediação e tomada de decisão multicritério.  
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SPP, vinculada à então Secretaria Municipal de Finanças, além de apresentar algumas regras 

para tipificar as parcerias municipais. 

Em seu art. 1º, § 1º, especialmente, a lei paulistana trouxe a seguinte definição para as 

parcerias público-privadas:  

“As parcerias público-privadas de que trata esta lei são os mecanismos de 

colaboração entre o Município e os agentes do setor privado, com o 

objetivo de implantar e desenvolver obra, serviço ou empreendimento 

público, bem como explorar a gestão das atividades deles decorrentes, 

cabendo remuneração aos parceiros privados segundo critérios de 

desempenho, em prazo compatível com a amortização dos investimentos 

realizados”. 

 

Também conforme a Lei Municipal nº 14.517/07, o Programa Municipal de Parcerias 

Público-Privadas de São Paulo deve observar as seguintes diretrizes: 

 Eficiência no cumprimento de suas finalidades, com estímulo à competitividade na 

prestação de serviços e à sustentabilidade econômica de cada empreendimento; 

 Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos agentes privados 

incumbidos de sua execução; 

 Indisponibilidade das funções política, normativa, policial, reguladora, controladora e 

fiscalizadora do Município; 

 Universalização do acesso a bens e serviços essenciais; 

 Transparência dos procedimentos e das decisões; 

 Responsabilidade fiscal na celebração e execução dos contratos;  

 Responsabilidade social e ambiental. 

Ficou estabelecido que a gestão do Programa criado ficaria a cargo do Conselho 

Gestor (CGP), vinculado ao próprio Gabinete do Prefeito. Quanto à SPP, por outro lado, ela 

teria por objetivo:  

 Viabilizar e garantir a implementação do programa Municipal de Parcerias Público-

Privadas;  

 Gerir os ativos a ela transferidos pelo Município ou que tenham sido adquiridos a 

qualquer título;  

 Atuar em outras atividades relacionadas ao Programa Municipal de Parcerias Público-

Privadas.  

Em adição à Lei Municipal nº 14.517/07, o Decreto Municipal nº 49.128, de 8 de 

janeiro de 2008, aprovou o Regimento Interno do CGP, que passaria a contar com uma 

Secretaria Executiva e com uma Equipe Técnica de Assessoramento.  

A partir de 2013, não obstante, o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas 

ganhou ainda mais corpo, com a reorganização administrativa promovida naquela época. A 

SPP passou a estar vinculada à Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento 

Econômico, e, com a Lei Municipal nº 15.838/13, teve seu nome alterado para SP Negócios, 

sofrendo uma rica ampliação de competências. Passou a caber à SP Negócios a tarefa 

promover investimentos e melhorar o ambiente de negócios na Cidade, para além da missão 

de instituir e estruturar concessões, PPPs, e outros projetos de interesse público. A estrutura 

institucional do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas pode ser representada na 

forma da  

Figura 1: 
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Figura 1 – Estrutura do Programa PPP do Município de São Paulo 

Fonte: SP Negócios (2014)17 

Em paralelo, há de se registrar a constituição da chamada Companhia São Paulo de 

Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – SPDA, mediante edição da Lei Municipal nº 

14.649, de 20 de dezembro de 2007. A SPDA é também uma sociedade de economia mista, 

vinculada à Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, que tem, entre 

suas competências legais, conceder garantia, observado seu objeto social de auxiliar na 

promoção do desenvolvimento econômico e social do Município de São Paulo e na 

otimização do fluxo de recursos financeiros para o financiamento de projetos prioritários. 

Ao CGP, por sua vez, coube, dentre outras atribuições, definir as prioridades quanto à 

implantação, expansão, melhoria, gestão ou exploração de bens, serviços, atividades, 

infraestruturas, estabelecimentos ou empreendimentos públicos. Tal Conselho é composto 

pelos seguintes membros, representativos de pastas relevantes da administração municipal:  

 O Secretário do Governo Municipal;  

 O Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão;  

 O Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico;  

 O Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos; e  

 O titular do órgão municipal diretamente relacionado com o serviço ou atividade 

objeto da parceria público-privada, como membro eventual. 

Dentre todas as figuras, não pode deixar de ser mencionado o papel de protagonismo 

assumido pela SP Negócios no Programa de PPPs paulistano. Com um corpo técnico 

composto por um mix de profissionais com experiências relevantes em projetos de 

infraestrutura, seja no governo ou na iniciativa privada, a companhia assumiu o compromisso 

de levar adiante importantes iniciativas de interesse municipal, a exemplo da PPP de 

Iluminação Pública, o projeto de concessão da Arena Multiuso, a modernização do Parque do 

Anhembi, dentre outros.  

 

                                                 
17 As fontes citadas referem-se ao documento SP NEGÓCIOS, Mapeamento e Diagnóstico Inicial dos Principais 

Projetos de Parcerias, publicação interna da Prefeitura de São Paulo, São Paulo, 2014. 



14 

 

Exemplo: APP dos serviços de Iluminação Pública 

A SP Negócios assessorou os órgãos responsáveis por projetos na administração 

municipal com o recebimento, a análise e a avaliação dos estudos preliminares obtidos via 

diversos procedimentos de manifestação de interesse (PMI), que contaram com ampla 

participação da iniciativa privada. 

Por meio do Chamamento Público nº 01/SES/2013, por exemplo, que deu origem ao 

projeto de PPP da Iluminação Pública, 41 empresas ou consórcios interessados manifestaram 

a disposição de realizar os estudos demandados, dos quais 34 foram autorizados a apresentá-

los. Desses, alguns se consorciaram ao longo do processo, cominando na entrega de 11 

estudos preliminares. 

Os estudos recebidos foram analisados, tendo sido realizadas reuniões de 

esclarecimento de pontos relevantes com as autoridades municipais, agentes privados 

interessados no projeto, consulta e audiências públicas, resultando na exitosa publicação do 

edital e recebimento de propostas dos licitantes. Todos os processos foram documentados e 

publicizados de forma a resguardar sua lisura e a transparência para com a sociedade. 

4.2 A questão da priorização dos projetos 

No que toca à priorização dos projetos, é possível dividir essa atividade em três etapas, 

a saber:  

 Mapeamento e caracterização de iniciativas;  

 Avaliação e priorização das iniciativas; e 

 Definição do programa sistêmico de investimentos em concessões e PPPs. 

No caso da Prefeitura de São Paulo, os estudos e ferramentas internas para 

mapeamento e priorização das iniciativas desenvolvidas ou em desenvolvimento no 

município, e a montagem de uma carteira de projetos de APPs ocorreu em 2013, por meio de 

contrato entre a Secretaria do Governo Municipal e a SP Negócios18, que teve por base as 

seguintes frentes: 

 

                                                 
18 Contrato nº 011/2013 – SGM, contratando a SP Negócios para a prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados e a realização de estudos e avaliações para estruturação da carteira 
municipal de projetos prioritários.  
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Figura 2 – Frentes de Trabalho do Contato nº 011/2013 - SGM  

Fonte: SP Negócios (2014) 

Note-se que a Frente 1 era composta pelo mapeamento e o diagnóstico inicial dos 

projetos de parcerias. O propósito da frente foi a identificação e a realização de um 

diagnóstico inicial do andamento dos principais projetos na modalidade de APP em São 

Paulo. A partir disso, o Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-

Privadas poderia entender de forma ampla quais os encaminhamentos necessários aos projetos 

e, em alguma medida, identificar aqueles que seriam atacados prioritariamente e aqueles que 

viriam a ser preteridos.  

A metodologia construída pela SP Negócios incluiu o levantamento das características 

mais importantes em cada um dos projetos, como: o escopo, os benefícios esperados, o 

modelo contratual pensado, o prazo, dentre outros quesitos que totalizavam 17 aspectos a 

serem mapeados em cada iniciativa. O modelo padronizado de análise e avaliação 

desenvolvido permitiu, a um só tempo, que a SGM e o CGP pudessem entender e acompanhar 

os projetos por meio de um mecanismo que permitisse a visão integrada e a comparação entre 

os principais aspectos de cada um deles. Além disso, a sistematização das informações 

relativas aos projetos ofereceu insumos fundamentais para a consolidação do modelo de 

análise e avaliação, acompanhado das características relacionadas e variáveis associadas aos 

referidos projetos. Em última instância, isso permitiu à Administração Municipal realizar a 

avaliação comparativa entre eles, assim como o seu monitoramento. 

Foram encontrados 26 projetos que se agruparam em “projetos em estudo” e “projetos 

potenciais”. Os primeiros totalizavam 12 iniciativas, sendo que cada uma ocupou um modelo 

padronizado com as respectivas características preenchidas. As demais 14 iniciativas, devido 

ao estado embrionário em que se encontravam, não chegaram a ter todas as informações 

compiladas e, por isso, foram consideradas como “projetos potenciais”.  

A metodologia desenvolvida pelo município previu ainda, com base nas informações 

reunidas no passo anterior, uma hierarquização dos projetos a partir das suas características e 

variáveis, por meio de metodologia de análise multicritério, baseada em quatro macro-

critérios (mostrados na Figura 3), divididos em 12 subcritérios (conforme Tabela 1) de forma 

a proporcionar maior detalhamento da análise. 
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Figura 3 – Critérios utilizados para hierarquização dos projetos 

Fonte: SP Negócios (2014) 

 
Relevância Compatibilidade com o planejamento municipal 

Benefícios esperados 

Ganhos de eficiência 

Complexidade Delegabilidade do objeto 

Nível de interlocução 

Riscos associados 

Consenso político Aderência à política setorial 

Prioridade política 

Apoio social 

Viabilidade Affordability 

Retornos esperados 

Estrutura de garantias 

Tabela 1 – Conjunto de Critérios e Subcritérios 

Fonte: SP Negócios (2014) 

Tal metodologia levou a que diferentes critérios pudessem ser pontuados, 

considerados e combinados, permitindo a captura das percepções dos agentes públicos 

envolvidos e a geração de cenários e resultados numéricos que hierarquizassem os projetos 

conforme o peso atribuído a cada quesito. 

O quarto passo para a priorização envolveu, por fim, a aplicação da metodologia 

construída. Um time de técnicos atribuiu pontos de forma conjunta e debatida para cada um 

dos 12 subcritérios, relativamente aos projetos então identificados, tendo-se por base os 

modelos padronizados e as demais informações reunidas sobre eles. Na sequência, também 

foram estabelecidos cenários, em que cada um dos quatro critérios recebia pesos diferentes na 

multiplicação da nota final.  

O primeiro cenário estabelecido foi o “cenário base”, em que todos os critérios tinham 

pesos iguais. O segundo foi o cenário chamado “Interesse Público” em que se priorizou os 

aspectos relevância e consenso político. No terceiro cenário, denominado “Atratividade”, os 

pesos maiores foram atribuídos para o critério viabilidade. No quarto e ultimo cenário, 

ponderou-se com maior importância o consenso político e a viabilidade. Para fazer as 

recomendações ao CGP e à SGM, a SP Negócios construiu um cenário médio que contava 

com recomendações de encaminhamentos para 10 projetos, considerados, a partir de então, os 

mais relevantes para a carteira municipal. 

É certo, porém, que, como já observado, a priorização de projetos não é algo 

eminentemente técnico, estando sujeita a um crivo político dos decision makers. Nesse 

sentido, embora a SP Negócios cuidasse de fazer as recomendações técnicas ao Conselho 
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Gestor de Parcerias, em última instância continuou sendo o próprio CGP quem reservava a 

legitimidade de definir em quais projetos o Município de São Paulo haveria de concentrar os 

seus esforços e seus recursos. Sem o mínimo amparo técnico, ainda assim, perceba-se que tal 

decisão política poderia se mostrar algo realmente temerário.   

5 Conclusão 

Diante da crescente demanda por investimentos para expansão e para o aprimoramento 

dos serviços públicos, e diante das severas limitações enfrentadas pelos governos para atendê-

la, os projetos de APP surgem como mais uma ferramenta destinada a incrementar o volume 

de investimentos e imprimir uma nova eficiência na gestão dos recursos públicos, com 

melhores níveis de serviços disponibilizados à sociedade. 

Sob esse contexto, o presente artigo buscou discutir os desafios relacionados à 

implantação dos programas de APP, abordando não apenas as dificuldades que os governos 

enfrentam para adquirir as capacitações necessárias à estruturação dos projetos, mas, 

principalmente, os cuidados que eles devem ter com a governança e com a construção de um 

ambiente favorável a tais iniciativas. Nesse sentido, dois aspectos foram discutidos: a 

importância da robustez do ambiente institucional e o adequado planejamento e priorização 

dos projetos.  

Cada ente estatal pode e deve pensar nas estruturas orgânicas e nos fluxos de processo 

para a tramitação dos projetos e na priorização nas decisões de investimentos. Isso pode 

ocorrer por meio da legislação editada em cada Administração (leis, decretos, atos 

normativos) ou mediante a adoção explícita de melhores práticas (manuais, documentos 

padronizados, cartilhas etc.). E, todo o caso, deve haver clareza quanto as regras a serem 

observadas e estabilidade das políticas públicas que pressupõem o envolvimento dos parceiros 

privados. 

Várias questões, além do mais, precisam ser devidamente respondidas pelos gestores 

públicos interessados na consolidação de um programa de APPs. Tais questões englobam, por 

exemplo, a qualidade do marco normativo vigente, a qualificação do corpo técnico dentro dos 

órgãos envolvidos, o grau de aprofundamento dos estudos realizados para cada parceria e a 

vontade política manifestada pelas mais altas autoridades em conduzir e concretizar o projeto.  

No país, algumas importantes iniciativas podem ser citadas relativamente à criação da 

governança mencionada neste artigo. O Estado da Bahia, o Estado de Minas Gerais, o Estado 

de São Paulo e o Município do Rio de Janeiro refletem, em alguma medida, programas de 

APPs com grau de maturidade avançado e para os quais importantes figuras (Conselhos de 

PPP, unidades de PPP) cumprem adequadamente o seu papel. O Município de São Paulo 

também traduz uma dessas iniciativas, em que se destaca a figura da SP Negócios, sociedade 

de economia mista que vem conduzindo, de forma técnica e com profissionais altamente 

especializados, a montagem da carteira, a priorização e a modelagem de parcerias na cidade. 

Seria válido que outros entes públicos brasileiros se inspirassem nesses modelos, sem prejuízo 

de buscarem, constantemente, o aprimoramento do ambiente de negócios público-privados no 

país.  


