
DIAGNÓSTICO DE CONCESSÕES E 
PPPS NAS UNIDADES FEDERATIVAS

GT DE CONCESSÕES E PPP



Levantamento

Parceria entre CONSAD 
e BNDES

O objetivo da pesquisa é 
subsidiar melhor 

entendimento acerca dos 
principais desafios 
encontrados pelos 

gestores públicos na 
seleção, estruturação e 
acompanhamento dos 

contratos de Concessão e 
PPPs, além de destacar os 
casos de sucesso e boas 

práticas

Questionário do 
Google Forms aplicado 

aos gestores no 
período de 05 a 30 de 

novembro de 2020

QUEM? POR QUÊ? COMO? 



Apresentação

*Ceará, Pará, Rio Grande do Norte e Roraima não responderam à pesquisa 

23 Unidades Federativas 

responderam à pesquisa

30% das chefias das Unidades 
de PPP são do sexo feminino e 

70% do sexo masculino



Estrutura Administrativa

78%

dos Estados respondentes 
possuem unidade 

administrativa voltada 
exclusivamente para a 

atuação em concessões e 
PPPs.

26%

das unidades 
administrativas estão em 

nível hierárquico de 
Secretaria e também 26% 
em nível de Subsecretaria. 

96%

dos Estados possuem 
Conselho ou outra 

instância deliberativa 
sobre Concessões e PPPs, 

dos quais 26% são 
presididos pelo 

Governador ou Vice-
Governador e 65% são 

presididos por Secretários 
de Estado.



Estrutura Administrativa
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Secretarias onde estão as Unidades PPP 

Secretaria de Planejamento
Secretaria de Governo
Secretaria de Fazenda/Tesouro
Secretaria de Infraestrutura e Obras
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Composição e capacitação da equipe

EQUIPE

FORMAÇÃO
82% Direito
69% Economia
65% Administração

56% Engenharia
21% Arquitetura

EQUIPE

A maior equipe possui 36

servidores e a menor equipe, 2
servidores

CAPACITAÇÃO

54% dos servidores das 
Unidades de PPPs de todos os 

Estados possuem capacitação ou 
certificação em PPPs

FORMAÇÃO

82% Direito
69% Economia
65% Administração

OUTRAS FORMAÇÕES

Arquivologia
Análise de Sistemas

Contabilidade

56% Engenharia
21% Arquitetura



Composição e capacitação da equipe

EQUIPE

FORMAÇÃO

56% Engenharia
21% Arquitetura

das Unidades de PPPs adotam alguma 
metodologia para o acompanhamento, 

gestão e regulação dos contratos de 
concessão e PPP.

das Unidades de PPPs adotam 
metodologia padronizada para o 

levantamento, seleção e 
acompanhamento dos projetos a serem 

estruturados.

56%

39%

78%
das Unidades de 
PPPs relataram 

dificuldade para a 
realização das suas 

atividades.
Principais motivos:

Déficit de pessoal;

Falta de experiência e qualificação 
técnica da equipe;

Falta de definição e priorização por 
parte do Governo.

Limitação orçamentária e financeira;

Ausência de padronização de relatórios 
para acompanhamento dos contratos; 



Agenda de concessões e PPPs no Governo

56% Engenharia
21% Arquitetura91%

dos Estados possuem 
projetos de 

Concessão e PPPs em 
fase de concepção 

ou estruturação

82%

dos Estados possuem 
participação regular 

da alta cúpula do 
Governo na agenda 

de Concessões e 
PPPs

dos Estados possuem 
projetos de 

concessão e PPP no 
planejamento 
estratégico do 

Governo 

86%



Agenda de concessões e PPPs no Governo

Principais 
dificuldades 
encontradas 
na agenda de 
estruturação 
de projetos

Falta de priorização do 
governo

Estrutura de governança 
qualificada

Ausência de regulação 
legal

Compatibilidade dos 
cronogramas de 

estruturação e licitação 
com os ciclos políticos

Financiamento de 
estudos por parte de 

Bancos Oficiais e Bancos 
Internacionais

Contratação de 
consultorias/assessorias

Processos burocráticos 
internos

Captação de recursos

Dificuldade na obtenção 
de dados para estudos de 

pré-viabilidade e de 
viabilidade

Grande complexidade dos 
projetos

Falta de equipe técnica 
capacitada

Timing técnico para 
maturação do projeto



Contratos vigentes

Apoio jurídico PGE
26% Muito Satisfatório; 

60% Satisfatório;
13% Insatisfatório

82%
dos Estados possuem contratos 

de concessão e PPP vigentes

96% 
dos Estados possui 

acompanhamento dos contratos 
pelos órgãos de controle

Atuação da PGE junto aos projetos

Em 48% dos Estados, ocorre desde o início do projeto e dos estudos de modelagem

Em 30% dos Estados, ocorre somente quando é demandada análise jurídica formal à 
PGE

Em 22% dos Estados, ocorre em alinhamentos e validações intermediárias que sejam 
críticas para o sucesso do projeto



Contratos vigentes

Principais 
dificuldades 

encontradas no 
acompanhamento 

dos contratos 
vigentes

Pouca atuação da agência 
reguladora

Ausência de modelo de 
governança

Deficiência das equipes 
setoriais das secretarias

Capacitação de pessoal

Ausência de área técnica especialista para atuar no 
reequilíbrio econômico e financeiro do contrato



•Em 48% dos Estados há Lei Estadual,
Decreto e Resolução.

•Em 35% dos Estados há Lei Estadual e
Decreto.

•Em 9% dos Estados há somente Lei
Estadual.

•Em 4% dos Estados há Decreto e
Resolução.

•Em 4% dos Estados há somente
Decreto.

Arcabouço Legal

Arcabouço Legal nas Unidades Federativas

Lei Estadual, Decreto e Resolução Lei Estadual e Decreto Lei Estadual Decreto e Resolução Decreto

Em 96% dos Estados há 
arcabouço legal de concessões e 

PPPs



Estrutura de Garantias

Em 48% dos Estados existe 

Fundo Garantidor utilizado para 
estrutura de garantias de 

Concessões e PPPs. 

Destes Fundos, apenas 36%
conseguem atender às demandas 

dos projetos em andamento

A principal dificuldade encontrada é a composição de 
garantias, além de: 

• Estruturação de “escrow account” envolvendo 
recursos orçamentários (Adm. Direta)

• Securitização de recebíveis para garantias de PPPs

• Garantias mediante operações de crédito com 
organismos multilaterais

• Previsão legal do fundo, mas sem constituição no 
presente momento

• Restrições financeiras do Estado



Pontos fortes da Política de PPP nos Estados

DATA

FRAMEW

ORK

ACCORD

Equipe capacitada e engajada;
Equipe técnica majoritariamente de carreira2

3

Marco regulatório aprovado;
Fortalecimento da regulação contratual1 Regulação

Conselhos atuantes;
Experiência do Conselho do Programa com
estruturação de projetos

4

Inovação de mecanismos para ampliar a concorrência e
participação internacional;
Agilidade na mitigação de riscos e reequilíbrios
contratuais

5

Apoio do banco de desenvolvimento regional;
Histórico e solidez dos projetos e contratos6

Pessoal

Priorização

Conselhos

Inovação

Apoio

Engajamento da alta administração e priorização da política
de PPPs;
Retomada da estruturação de projetos de PPP com definição
de prioridades;



Principais casos de sucesso nos Estados

Piauí Conectado e CEASA –PI

Paraíba Saneada e Mini Geração 
Distribuída de Energia Elétrica – PB

Hospital do Subúrbio, Hospital Couto 
Maia, Diagnóstico de imagem, Metrô 

de Salvador Lauro de Freitas, BA-091 –
BA

PPP Saneamento Serra – ES

Rodovia Centro Oeste Paulista 
(Florínea-Igarapava) – SP

PPP da Corsan – RS



Principais casos de sucesso nos Estados

Concessão do Saneamento Básico da 
Região Metropolitana – AL

Contrato com a BRK – TO

Complexo Penal, Mineirão, UAI Fase I, 
UAI Fase II, Rodovia MG-050, Rodovia 
BR-135, Aeroporto Regional da Zona 

da Mata – MG

Built to suit do Edifício João Goulart –
MA

Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, Setor 

Habitacional Jardins 
Mangueiral, ArenaPlex - DF 

PPP de Esgotamento Sanitário do 
Estado de MS, estamos em fase de 

assinatura do contrato

Concessão da RodoviaCentro de Eventos - SC



Consolidação da política de PPP nos Estados

Principais  
dificuldades/
obstáculos

para a 
evolução e 

consolidação 
da política de 

PPP nos 
Estados

Priorização da pauta de 
PPP pelo Governo

Descontinuidade das 
políticas de PPP ao longo 

dos mandatos 
governamentais

Ausência de unidade 
administrativa exclusiva 

para a temática das PPPS

Baixa atratividade do 
Estado aos investidores

Tramitação interna lenta

Corpo técnico capacitado

Falta ou precariedade de 
dados para adequada 

análise de custo-benefício

Recursos financeiros para 
contratação de estudos e 

assessoramento

Arcabouço institucional e 
legal

Ausência de consolidação 
de entendimento quanto 

à natureza jurídica das 
PPPs

Estruturação de garantias

Insuficiência de 
padronização das etapas 

relacionadas aos estudos de 
viabilidade e de modelagem 

dos projetos



Alternativas para os principais problemas de PPP 
nos Estados

Priorização da pauta de 
PPPs pelo governo

Regulamentação dos 
procedimentos de 
manifestação de 

interesse

Taxas de retorno atrativas

Padronização das etapas 
relacionadas aos estudos de 

viabilidade, à modelagem, e à gestão 
dos projetos, por meio de resoluções 

do Conselho Gestor de Parcerias.

Institucionalização das 
políticas de PPP e criação 
de Agência Reguladora de 

Transportes

Treinamento de pessoal e 
troca de experiências com 

Estados com maturidade em 
PPPs

Capacitar funcionários 
nas diversas áreas de 
governo no tema PPP

Destinação de orçamento 
para desenvolvimento 

dos projetos

Aprovação de marco legal

Garantias para atrair a 
confiança dos 
investidores

Estruturação de Fundo 
Garantidor

Utilização do fluxo de recebíveis 
e permitir que recursos da 

União possam ser utilizados 
pelos entes subnacionais

Construção de alternativas 
de garantias

Instituição de uma 
metodologia para 

avaliação de propostas de 
projetos e definição de 

prioridades

Compreensão e difusão do 
modelo de PPP pelos gestores 
como um meio de viabilização 

de investimentos e projetos 
estratégicos de governo

Criação de um 
Programa de Formação 

de PPP subnacional
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