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RESUMO

O objetivo dessa dissertação é discutir como as ferramentas de governança pública e de
projetos, com Accountability, pode fazer a diferença na execução de políticas públicas. O
escopo de análise abrange o Estudo do Caso da PPP Imagem Bahia, uma Concessão
Administrativa em regime de Parceria Público-Privada entre o Governo da Bahia e a
Concessionária Rede Brasileira de Diagnóstico S.P.E. S/A, onde investigamos se o modelo
contratual de projetos de PPP, como estratégia de execução de políticas públicas, apresenta
qualquer vantagem intrínseca em termos de transparência e governança que assegure a
qualidade da execução, visando atender às demandas do cidadão stakeholder. Trata-se de uma
pesquisa exploratória, com uma etapa bibliográfica que cobre a conceituação de governança e
accountability como elementos de mitigação do conflito de agencia e do risco de corrupção.
Analisamos ainda a evolução das PPP`s no Brasil e no mundo, como instrumento de execução
de políticas públicas. O Estudo de Caso envolve um exame da documentação contratual da
Concessão Administrativa, dos elementos de governança embutidos nos contratos e das
evidencias disponíveis a respeito da qualidade da execução. Foram entrevistados alguns
dirigentes da Concessionária e um representante da Secretaria de Saúde do Governo da Bahia.
Concluímos que, embora os contratos assinados incluam muitos dos elementos de
governança, accountability e publicidade recomendados, não constatamos seu funcionamento
efetivo até a data, sendo que essa percepção negativa é coincidentemente corroborada por um
parecer de auditoria do TCE-Bahia.
Palavras-chave: PPP. Projeto. Governança. Teoria da Agencia. Accountability. Corrupção.

ABSTRACT

This dissertation seeks to discuss if and how public and project governance tools, including
accountability, can make a difference on the outcome of public policy execution. The scope of
this analysis covers the case study of PPP Imagem Bahia, an Administrative Concession
granted under a Public-Private Partnership arrangement, by the State Government of Bahia to
Rede Brasileira de Diagnóstico S.P.E. S/A., whence the author will attempt to determine
whether the PPP legal framework, in the context of a public policy execution strategy, might
demonstrate any intrinsic transparency, governance or execution quality assurance features
that would benefit the stakeholder citizen. This is an exploratory research, with a
bibliographic step to elucidate the concept of governance and accountability as mitigating
factors towards agency conflict and the risk of corruption. An evolution analysis of PPP`s as
public policy execution tools in Brazil and the world was also performed. The case study
covers an examination of the Administrative Concession documentation, of built-in
governance safeguards, and of project execution conformity. Members of the Concession
holder management were interviewed, along with a representative of the Health
Administration for the State of Bahia. We thus reached a conclusion to the effect that,
although signed contracts included several governance, accountability and transparency
safeguards, no evidence of effective results or consequences of these execution safeguards
were encountered to date, which coincides with the negative evaluation contained in an audit
report issued by the Bahia State Audit Bureau.
Keywords: PPP. Project. Governance. Agency Theory. Accountability. Corruption.
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1

INTRODUÇÃO
Em quase todos os países, a demanda por projetos de implantação de políticas e

serviços públicos cresceu visivelmente nas últimas décadas. No Brasil, somando-se a essa
demanda e agravando a dificuldade de entregar serviços públicos de qualidade, temos as
restrições fiscais e orçamentarias previstas no arcabouço da Lei de Responsabilidade Fiscal,
Lei Complementar 101, de 2000. Esse efeito composto empurra as entidades governamentais
na direção de buscar alternativas de financiamento e execução de projetos.
Por outro lado, desde a década de 1990, a Nova Gestão Pública – New Public
Management – já trazia um novo referencial, que passou a nortear as reformas da gestão
pública em vários países. Os pontos centrais dessa Nova Gestão Pública são: desenvolvimento
e adoção de um modelo organizacional menos rígido, gestão avaliada em termos de resultados
e novos sistemas de accountability (FERLIE et al., 1999; ABRUCIO, 2012).
Contudo, o que se observa, a partir de uma breve análise em veículos de opinião
pública, é que a contratação de projetos por parte do Governo, em qualquer formato legal, tem
sido alvo de inúmeras manobras de corrupção por parte de políticos inescrupulosos. Por outro
lado, o cidadão comum sempre reclamou isoladamente ou entre amigos das consequências
nefastas da má administração pública, mas a tecnologia de redes sociais que surge nesse
século XXI, com penetração em todas as camadas da sociedade, permite mais do que isso.
Permite que os stakeholders se comuniquem e se organizem democraticamente para trocar
opiniões, protestar e pressionar o poder público. Essa pressão chega via imprensa,
normalmente, o que também permite que a administração pública, pela via inversa, possa
responder e se posicionar mais claramente perante seus stakeholders. Temos visto inúmeros
casos nesse ano eleitoral de projetos abandonados pelo Brasil afora, justamente em locais
onde há uma forte demanda social. Há um clamor pela finalização desses projetos, e a questão
da governança desse processo torna-se um enorme desafio, já que a descontinuidade dos
governos gera uma quebra de equipes e responsabilidades.
Conforme Pacheco (2009), para alguns autores, a mensuração de desempenho no
setor público tem contribuído para o alcance de múltiplos objetivos, dentre eles a
transparência de custos e de resultados, a melhoria da qualidade dos serviços prestados, a
motivação dos funcionários, sendo um dos pilares mais importantes da nova governança em
torno do Estado-rede (GOLDSMITH; EGGERS, 2006; BEHN, 1995). Prossegue Pacheco: A
mensuração de desempenho é central nas mudanças em curso. É o pilar de sustentação de
duas das três inovações responsáveis pela melhoria de desempenho das organizações públicas,
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segundo pesquisa comparada compreendendo sete países: a contratualização de resultados e o
orçamento por produto aliado à contabilidade gerencial (JANN; REICHARD, 2002).
Esse Estudo de Caso da PPPIMAGEMBAHIA.COM.BR trata de um Projeto de
Parceria Público-Privada para a implantação de serviços de saúde pública na Bahia. A
abordagem adotada pelo autor se desenvolve através da discussão de como as ferramentas
existentes hoje de Governança de Projetos, com as equipes operando dentro de um arcabouço
de Boa Governança Pública, podem fazer a diferença nesse caso de execução de uma política
pública, gerando mais eficiência e mais valor social. Em outras palavras, na medida em que
esse modelo de execução de projeto – Parceria Público-Privada – possui, em sua previsão
legal, diversos parâmetros de contratação de governança, o autor vai buscar a confirmação de
que, na hipótese de haver uma ótima combinação de ferramentas de controle da execução
contratual, operando sob uma estrutura de gestão e oversight governamental, a entrega
ocorrerá em total conformidade com todas as cláusulas previstas no Contrato de Concessão
Administrativa.
Nesse ano de transição de governo em todo o Brasil, ao considerar o atendimento a
novas demandas sociais, fica cada vez mais claro para os governantes e cidadãos que o
modelo direto de execução de projetos na execução de políticas públicas, com baixa
transparência e alto risco de descontinuidade precisa ser revisto. Também em função de
restrições orçamentárias cada vez mais prementes na maioria dos Estados, há uma dificuldade
muito grande de comprometer fundos públicos, especialmente tendo em vista que os projetos
que envolvem atendimento hospitalar, por exemplo, possuem uma curva de desembolso
inicial que demanda uma robusta capacidade financeira, inexistente hoje - e tampouco se
prevê que surja amanhã - na maioria dos Estados.
O modelo de contratação via Parceria Público-Privada surge então como uma
alternativa financeiramente viável de execução de projetos de implantação de políticas
públicas. Nessa direção ainda, os mecanismos de contratação disponíveis – para
financiamento interno ou externo - também funcionam como estratégia de repartição de risco,
favorecendo o Estado, conforme previsto na Lei Federal 11079/04 (Artigo IV e V) e na Lei
Estadual (Bahia) 9290/04, Artigo VIII.
Resta saber se existem benefícios outros na execução por essa via de PPP, seja dentro
do arcabouço legal de contratação ou do ponto de vista da governança, considerando a
governança do projeto ao longo de sua execução, entrega e posterior prestação de serviço, até
o fim do contrato e cobrindo ainda a previsão legal de destinação pós-contrato dos ativos.
Caso consigamos demonstrar que esse modelo de execução de projeto em regime de PPP
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apresenta vantagens também nessas duas etapas, constataremos um grande potencial de
redução da corrupção, na medida em que os mecanismos imbricados no contrato sejam
aplicados com accountability e auditados de forma independente.
Em síntese, a pergunta de pesquisa que essa dissertação pretende responder é: o
arcabouço legislativo/contratual existente hoje no Brasil para implantar um Projeto de
Parceria Público-Privada em regime de Concessão Administrativa é suficiente para assegurar
uma execução transparente e eficaz, com um desempenho que, comprovadamente, atenda às
demandas do cidadão stakeholder? Se não é suficiente, o que falta acrescentar?
Nessa direção de investigação, entendemos que qualquer esforço que gere um melhor
entendimento da legislação das PPP`s, tanto do lado do Poder Concedente quanto do lado do
Concessionário, pode contribuir na direção de aperfeiçoar a governança e a execução desse
modelo. Nesse ano eleitoral de 2018, qualquer que seja o político eleito, em qualquer das
esferas de governo, sua atuação vai prescindir de ferramentas de governança
institucionalizadas e imbricadas em todos os contratos de execução de projetos públicos. Se o
arcabouço legislativo existente não se prova suficiente para garantir boa governança na
prática rotineira das iniciativas de execução de políticas públicas, é imperativo que o risco de
corrupção seja percebido e afastado. Depois do escândalo da Lava-jato, entendemos que o
combate à corrupção sistêmica que foi identificada na governança de empresas sob a tutela do
Estado seja uma excelente justificativa para essa discussão acadêmica. O protagonismo da
Academia na discussão dos temas relevantes da administração publica é uma bandeira que
nunca deixou de ser importante; mais ainda nesses tempos de polarização política. Não
importa o eleito, não importa seu partido ou sua ideologia, importa que a ética republicana
deixe de ser um tema de discurso e seja transformada em ferramentas efetivas de governança
na prática legislativa, executiva e judiciária do governo, visando satisfazer o stakeholder
cidadão e garantir a sustentabilidade da democracia.
Como primeiro objetivo de trabalho, pesquisamos o que existe a respeito dos projetos
existentes e propostos em regime de Parcerias Público Privadas, que demonstre ser esse
arcabouço regulatório suficiente para fazer acontecer a Governança Triangular, em que o
stakeholder cidadão tenha voz e peso efetivo na avaliação de projetos, como usuário dos
serviços públicos concedidos. Como existe legislação pertinente em todos os níveis de
governo, buscaremos restringir nossa investigação à legislação estadual, com foco na
legislação do Estado da Bahia.
Para alcançar os outros objetivos – nomeados adiante -, será analisado o caso de uma
Concessionária no regime de Concessão Administrativa, no segmento de atendimento
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hospitalar na Bahia: Rede Brasileira de Diagnósticos S. A. Consideramos outros projetos no
Brasil, mas esse foi o único dentro do perfil operacional de serviços de educação/saúde,
operando no Regime de Concessão Administrativa, com todos os mecanismos de governança
contratada que, espera-se, atendam aos quesitos de investigação dessa dissertação. Outro
projeto de PPP potencialmente válido para o propósito desta investigação teria sido o da
escola Inova, em Minas Gerais, mas a presença da Odebrecht como controladora da
concessionária invalidou ex-ante o propósito de pesquisar a qualidade da governança, haja
vista o envolvimento desse Grupo Empresarial com a Petrobras no imbróglio de corrupção
divulgado pela Operação Lava-Jato da Polícia Federal desde março de 2014.
Assim, o segundo objetivo dessa dissertação é avaliar o grau de aderência e
transparência na execução do Projeto, ou seja, avaliar se o que existe de ferramentas de
governança e de processos de aferição de qualidade de serviços - definidos e previstos nos
contratos assinados pela Concessionária - efetivamente foram aplicados. Em caso positivo,
isso significa dizer que o resultado de todo o processo contratado de governança do projeto
chegou de fato ao conhecimento do cidadão stakeholder, tanto na etapa de pesquisa de
satisfação quanto na etapa de publicação de resultados na internet.
O terceiro objetivo é condicionado à confirmação positiva do segundo objetivo:
investigar se, na hipótese da existência desse nível de informação publicada, existiria
evidencia de que o cidadão stakeholder de fato acessa ou se interessa por saber a respeito do
desempenho do projeto.
Trata-se de uma pesquisa exploratória, que em sua etapa bibliográfica, cobre a
evolução das PPP`s desde a década de 1980, coincidindo com o avanço dos estudos e das
práticas de Governança, no Brasil e no mundo, tanto no âmbito público quanto no privado.
Apresentamos ainda uma pesquisa sobre a conceituação de governança e accountability,
visando demonstrar que essa preocupação de controlar a execução estratégica de projetos
públicos no mundo inteiro faz a diferença na qualidade da entrega ao stakeholder cidadão e
contribui para reduzir a corrupção.

O Estudo de Caso envolve ainda um exame da

documentação contratual, dos elementos de governança embutidos nos contratos e das
evidencias disponíveis a respeito da qualidade da execução. Foram entrevistados ainda alguns
dirigentes da Concessionária e um representante da Secretaria de Saúde do Governo da Bahia.
A estrutura dessa dissertação inclui uma sessão onde são discutidos os métodos
utilizados na investigação (capítulo 2), uma etapa bibliográfica, na qual buscamos conceituar
Governança e Accountability (capítulo 3), além de pesquisar sobre a evolução das Parcerias
Público-Privadas (capítulo 4). Em seguida, no capítulo 5, o Estudo de Caso apresenta uma

9
análise da documentação envolvida na contratação, uma avaliação dos elementos de
governança embutidos na contratação e uma crítica da atuação do Verificador Independente.
Ao final, temos um texto de Considerações Finais, seguido pelas Referências usadas no
trabalho.
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METODOLOGIA
Adotaremos uma metodologia de Pesquisa Exploratória, com uma etapa bibliográfica

e outra de estudo de caso.
Considerando a premissa – imbricada no segundo e terceiro objetivo descritos acima,
que representam a essência dessa dissertação - de que o trabalho teria um foco em
Governança de Projetos de Parceria Público-Privada envolvendo o cidadão stakeholder, e
considerando que o objeto de estudo seria encontrado no universo de projetos implantados de
Parceria Público-Privadas no Brasil, com serviços de atendimento já funcionando há algum
tempo, a escolha do caso da Concessionária Rede Brasileira de Diagnósticos SPE S.A.
tornou-se a única alternativa viável para o desenvolvimento da pesquisa completa, incluindo
as ferramentas de governança embutidas nos contratos assinados triangularmente entre o
Governo, a Concessionária e o Verificador Independente.
Examinamos a documentação contratual do projeto, incluindo os elementos de
governança previstos na forma de um Verificador Independente contratado para desenvolver e
aplicar métricas de desempenho dos processos, acompanhar essas métricas e reportar suas
avaliações de forma transparente, assim como pesquisar junto aos usuários sobre o grau de
satisfação em relação ao atendimento e à qualidade dos serviços prestados.
Além da análise documental, foi empreendida uma pesquisa no universo publicado
da internet – nos websites das Secretarias de Fazenda e Saúde do Governo da Bahia, do TCE
da Bahia e da PPPIMAGEMBAHIA.COM.BR - onde a governança do projeto deveria estar
refletida em indicadores visíveis ao cidadão stakeholder e onde a ação rotineira dos Auditores
Públicos do Governo Estadual deveria também confirmar o andamento da Concessão
contratada. Adicionalmente, foram feitas consultas junto à direção da Concessionária, visando
avaliar se o Contrato de Concessão foi cumprido por parte do Governo Contratante. Fizemos,
ainda, contato com as autoridades do Governo da Bahia, visando apurar sua percepção do
desempenho da Concessionária e do Verificador Independente. Todos os dados colhidos
foram usados para analisar a execução e questionar, de um lado, a direção da concessionária,
e do outro lado, as autoridades do Governo da Bahia, visando confirmar o grau de
alinhamento e conformidade na execução da concessão.
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GOVERNANÇA: RAÍZES E DEFINIÇÕES
O termo “governança” tem evoluído significantemente ao longo do último século.

Sua antiga raiz, na Idade Média, situava-se no âmbito do exercício do poder feudal. Sua
utilização no universo organizacional, inicialmente restrita ao escopo de atuação das “boards”
das grandes corporações, data da primeira metade do século XX. A literatura sobre
governança tornou-se mais robusta a partir do desenvolvimento da Agency Theory, com
contribuições de diversos autores – Baumol (1959), Arrow (1963), Williamson (1964),
Alchian (1965), etc. -, mas, principalmente depois que Stephen Ross (1972) e Barry Mitnick
(1973) começaram a escrever, separadamente, abordando ângulos distintos da questão.
O corolário da Teoria da Agencia tem, como ponto necessário de partida, o momento
da delegação. Conforme Hawkins et al. (2006, p.7), delegação é “a conditional grant of
authority from a principal to an agent that empowers the latter to act on behalf of the
former”.

Figura 1 - A Governança Pesquisada

Fonte: Organização Própria

A teoria acadêmica estuda e publica sobre esse problema de comunicação inerente à
delegação funcional - sob todos os pontos de vista - há cerca de quatro décadas, e chama isso
de Conflito de Agencia (Agency Conflict). Em consulta online ao Google, encontramos
265.000.000 de resultados para essa query, o que indica forte interesse popular e dos meios
acadêmicos por essa questão. O Conflito de Agencia se agrava ainda pelo hiato informacional
que separa acionistas de executivos, na organização privada, e membros do governo de seus
agentes, no âmbito da organização pública. Executivos e agentes sabem sempre mais sobre a
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organização, sobre seus desafios e oportunidades, até porque foram contratados ou nomeados
para lidar com isso todos os dias.
Conforme Eisenhardt (1989):
Agency theory is concerned with resolving two problems that can occur in agency
relationships. The first is the agency problem that arises when a) the desires or goals
of the principal and agent conflict and b) it is difficult or expensive for the principal
to verify what the agent is actually doing.

Esse conflito, inevitável, existe naturalmente em todas as organizações públicas e
privadas. E tampouco o problema vai deixar automaticamente de existir em contratações via
modelo de PPP, onde existem apenas definições formais de alguns elementos de governança.
Somente uma governança com accountability imbricada nos processos de execução e uma
rotina disciplinada de reporting pode contribuir para assegurar o alinhamento entre principal e
agente.
Finalmente, queremos esclarecer ainda que governança não se confunde com gestão.
A governança funciona como um arcabouço de supervisão acima do nível de gestão.
Enquanto a gestão cuida da eficiência do desempenho, o arcabouço de governança assegura a
sustentabilidade dessa eficiência, visando o melhor aproveitamento dos recursos e o máximo
benefício dos stakeholders. Em outras palavras, o nível de governança existe para agregar
valor, não burocratizar o processo decisório.
No contexto da organização privada, a delegação funciona dentro de uma hierarquia,
onde o principal que nomeia também tem o poder de demitir. Conforme Abbott et al. (2015),
“this ability gives the principal hard control over the agent”.
No contexto político, o principal pode ser, por exemplo, um Presidente ou
Governador de Estado, que recebeu sua própria delegação pelo voto popular, mas que precisa
exercitar uma transferência de autoridade para diversos agentes, sobre os quais esse “hard
control” muitas vezes não é politicamente viável.
Abbott et al. (2015) fala de uma Orchestrator-Intermediate Theory, que funciona
como um mecanismo indireto, que permite apenas um exercício de “soft power” através de
networks diversos e, principalmente, “peer pressure” dentro desses networks. Portanto, a
relação hierárquica (hard power) entre o Principal e seu Agente (P-A Theory) não se reproduz
na O-I Theory. Quando o Governo Federal nomeia um Ministro da Fazenda, ou um Presidente
do Banco Central, esse tipo de delegação é naturalmente muito exposta ao escrutínio da
imprensa, de todas as autoridades internas e externas, e da sociedade em geral. Portanto, tratase de um caso típico em que
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“Orchestration thus simultaneously empowers intermediaries and provides the
orchestrator soft influence over them. But there are limits to what an orchestrator
can do. If third parties remain unconvinced by the orchestrator`s overtures, or if
intermediaries depart from the orchestrator`s goals, the orchestrator cannot coerce
changes of attitude. In contrast to the hierarchy of P-A, then, the O-I theory
highlights a more horizontal relationship of mutual dependence between orchestrator
and intermediary” (ABBOTT et al, 2015).

Por outro lado, especialmente no âmbito da Administração Pública, a questão da
discricionariedade do agente na execução das políticas públicas tem sido alvo de análises, sob
o rótulo de “agency discretion”. De acordo com Shapiro, Martin (1988), agentes
administrativos funcionam como "supplementary lawmakers", com o propósito de expandir a
intenção legislativa através de sua interpretação. “Discretion is obviously part and parcel to
the administrative process, and sufficient discretion is essential for an agency to perform its
tasks.”
Seja no contexto da relação Principal-Agente ou no universo mais político da O-I
Theory, os mecanismos de controle da delegação se tornaram mais sofisticados nesse século
21, haja vista o enorme desenvolvimento de negócios intangíveis, dentro de um arcabouço
econômico onde o Capital Intelectual é preponderante e os Knowledge Workers são cada vez
mais presentes. Além disso, a execução dos planos estratégicos raramente consegue ser linear:
estratégias determinísticas cedem lugar a estratégias emergentes, que precisam ser
identificadas com rapidez. As ferramentas de controle da delegação, principalmente para a
governança de projetos, precisam refletir essa volatilidade do ambiente, contribuindo assim
para a mitigação dos riscos de execução.
No Brasil, no âmbito da governança pública, o Ministério do Planejamento, através
de seu Programa Gespública, tem trabalhado para definir e divulgar a terminologia e sua
aplicação. Conforme o Guia Referencial Para Medição de Desempenho e Manual para
Construção de Indicadores (2010):
O termo Governança busca expandir e superar o atual paradigma de administração
pública. Hoje o termo administração pública está associado a um papel
preponderante do estado como executor direto no desenvolvimento, na gestão de
políticas públicas e no provimento de serviços. O modelo de gestão alinhava‐se
principalmente com modelos burocráticos ortodoxos, espelhados em modelos
organizacionais mecanicistas, dotados de características de hierarquia,
verticalização, rigidez, insulamento. A Governança pública, por sua vez, baseia‐se
em múltiplos arranjos com a participação de diversos atores (estado, terceiro setor,
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mercado etc.) no desenvolvimento, na gestão de políticas públicas e no provimento
de serviços. Este modelo não diminui a importância do estado, mas qualifica‐o com
o papel de orquestrador, direcionador estratégico, indutor e fomentador
absolutamente essencial para a ativação e orientação das capacidades dos demais
atores. Este paradigma promove a adoção de modelos de gestão pós ou
neoburocráticos, tais como: redes, modelos de gestão orgânicos (flexíveis,
orientados para resultados, foco no beneficiário), mecanismos amplos de
accountability, controle e permeabilidade (BRASIL, 2010).

Por outro lado, o TCU - Tribunal de Contas da União - publica periodicamente um
Referencial Básico de Governança, cuja última edição foi em 2014. O texto desse documento
traz inúmeras citações de fontes nacionais e organismos internacionais e algumas definições
derivadas desse conjunto. Citamos abaixo uma dessas definições que, na visão do autor,
melhor resume o espírito dessa dissertação:
Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de
liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar
a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de
serviços de interesse da sociedade.

Percebe-se, portanto, pela simples leitura desses textos e de vários outros presentes
na literatura atual de Gestão Pública, que o Brasil está, legalmente e institucionalmente,
pronto para aplicar conceitos de governança em seus programas e projetos, visando, além da
legitimidade e economicidade, o efetivo controle democrático, com a participação ativa do
stakeholder cidadão.
Em suma, o cidadão precisa se ver como beneficiário da governança. A Lei da
Transparência (LC 131/2009) foi um bom começo. Mas essa transparência garantida pela lei é
um mecanismo passivo e nebuloso, já que nenhum órgão público explica ao stakeholder
cidadão o que faz, como faz, porque faz. Conforme Abrucio:
O primeiro efeito estrutural da Lei de Acesso à Informação será, portanto, mostrar
que é fundamental reorganizar as administrações públicas subnacionais. Sem isso, os
pedidos dos cidadãos serão frustrados, e tal cobrança será quase inútil. ... também há
enclaves no Estado, verdadeiros “buracos negros”, que concentram informações
preciosas ou escondem situações funcionais escandalosas. Não sabemos quantos são
e exatamente em que lugar estão. A nova legislação poderá destacar, com maior
precisão e transparência, o que há de bom e ruim no Estado brasileiro. Em muitos
casos, o aumento da normatização serve basicamente para esconder o governo da
sociedade. Seja por razões vinculadas ao patrimonialismo ou até à formação de
máfias dentro do Estado, seja para proteger a burocracia e os políticos do controle
contínuo dos cidadãos, tornando a administração pública pouco responsável por seus
atos. O processo de implementação da Lei de Acesso à Informação mostrará que a
desburocratização e a racionalização do direito administrativo são essenciais para
aumentar a eficiência, a eficácia e a responsabilidade do poder público. A nova
legislação vai levar, também, à ação coletiva dos cidadãos. Sozinhos, eles terão
muitas barreiras pela frente na busca das informações. Mas, se atuarem de forma
articulada, poderão ter mais sucesso em compreender os problemas e dilemas da
administração pública. A mídia também poderá ganhar com a lei. Mas terá
igualmente de se preparar mais para fazer a cobertura das políticas públicas, não
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ficando apenas no terreno dos escândalos, que são menos importantes como medida
do funcionamento do Estado do que a melhoria da gestão pública. (ABRUCIO,
Época, Jun 2012).

A Lei da Transparência, par alcançar seu propósito, depende de o cidadão saber o
que perguntar, saber qual o documento que seria relevante para responder à sua pergunta. Isso
requer conhecimento especializado e acompanhamento diário dos projetos e atividades.
Mesmo dentro das organizações públicas e privadas, nem todos sabem o que acontece.
Concluímos que a Lei da Transparência foi um grande passo, mas a caminhada da cidadania
responsável pede mais. Pede “reporting” voluntário, que, para cada organização, significaria
um conjunto de relatórios relevantes diferentes. Neste caso em estudo, por exemplo, sentimos
falta de ambos, transparência e relatórios.
3.1

A GOVERNANÇA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS PUBLICOS
No contexto da execução de políticas públicas, o modelo de Projeto de Parceria

Público-Privada contém diversos elementos de governança previstos no corpo dos contratos
que podem ser celebrados entre o Governo e o Concessionário e entre ambos e um Agente
Independente para fins de monitoramento de desempenho. Também nessa direção de proteger
o patrimônio público, o modelo transfere para a iniciativa privada boa parte dos riscos de
execução, conforme previsto na Lei 11709/2004. A lógica da legislação das PPP´s visa a
aquisição de serviços (não de ativos) e assim funciona para permitir a transferência de riscos
(ao parceiro privado) e garantir mais eficiência na execução do projeto. Mas isso não é uma
panaceia: à medida que essa terceirização de projetos e processos passa a incluir uma
quantidade crescente de elementos intangíveis embutidos nos contratos, os desafios de gestão
tornam-se muito diferentes do que se conhecia até o fim do século XX. E os riscos crescem;
todos os riscos, principalmente riscos de informação.
Por outro lado, tudo isso demanda uma rede organizacional, uma governança que
possa centralizar controles, descentralizar tarefas, policiar pessoas e proteger dados e
informações com eficiência e em velocidade compatível à da internet. Como fazer isso de
modo estrutural, sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia?
Daí que o termo “governança” tem sido aplicado e adaptado aos novos desafios que
surgem no universo da gestão das organizações, públicas e privadas. Governança da
informação, governança de projetos, governança de processos, etc., são termos que vieram
para ficar, junto com outros a serem criados.
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Conforme o documento “Gestão Pública para um Brasil de Todos” (BRASIL, 2003),
“aumentar a governança é promover a capacidade do governo em formular e implementar
políticas públicas [...]”. O Decreto nº 5.378/2005, que lançou o Programa Nacional de Gestão
Pública e Desburocratização (BRASIL, 2005) declarou que este programa deveria, entre
outras iniciativas, promover a governança, aumentando dessa forma a capacidade de o
governo formular, implementar e avaliar políticas públicas. Conforme Farah, 2000, ao lado da
preocupação com a democratização dos processos e com os resultados sociais da execução de
políticas públicas, introduziu-se na gestão pública uma busca por eficiência, eficácia e
efetividade. Em nosso entendimento, esses atributos mencionados por Farah requerem um
arcabouço de governança.
Conforme Arretche, em seu artigo Mitos da Descentralização, 1996, faz-se
necessário que se construam instituições cuja natureza e cuja forma de funcionamento e
gestão seja compatível com os princípios democráticos que norteiam os resultados de acordo
com as expectativas dos cidadãos. Em outro trecho do mesmo artigo, Arretche acrescenta:
Parte importante das expectativas postas na descentralização está associada à noção
de que uma proximidade maior entre prestadores de serviços e usuários viabilizaria
maior accountability dos governos em relação aos cidadãos e, por esta razão, maior
responsiveness daqueles em relação às necessidades destes. Nessa perspectiva, a
descentralização passaria a ser um dos elementos da reforma do Estado pelo qual
seriam combatidos os problemas de ineficiência alocativa postos pelo clientelismo.
Pretendo argumentar mais uma vez que tais expectativas - tal como colocadas no
debate - põem excessiva confiança na proximidade como elemento que, por si só,
garantiria a realização daqueles princípios. Ainda que a proximidade possa ser um
elemento importante para dar visibilidade às ações de governo e, nesse sentido,
favorecer a accountability e a responsiveness, é possível problematizar tais
expectativas com base no argumento de que o uso clientelista de recursos públicos
está historicamente associado à natureza das relações entre burocracias públicas e
partidos políticos. Nesse sentido, tais práticas parecem depender menos da escala da
prestação de serviços e mais da natureza das instituições deles encarregadas
(ARRETCHE, 1996).

A descentralização foi um fenômeno em escala mundial, com reflexos nos
mecanismos de delegação e governança em diversos países. A ideia de que a descentralização
contribuiria positivamente para o desenvolvimento da governança está presente nos textos de
alguns autores, como Faguet (2014, p.3), por exemplo, que raciocina na direção de que ‘the
effect of decentralisation is to dramatically tighten the loop of accountability between those
who produce public goods and services and those who consume them’.
No Brasil, por outro lado, a partir de 1988, a proliferação de municípios gerou mais
dificuldade de controle na distribuição de recursos, na medida em que a delegação ocorria,
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como ocorre, via processo político de eleições, e os mecanismos de governança não
acompanham a complexidade dos mecanismos de corrupção.
Segundo Giambiagi (2008, p.317), há dois modelos de descentralização: O modelo
principal-agente e o modelo da eleição pública local. Na teoria principal-agente, o principal
delega atribuições para o agente, e este deve prestar contas para o principal, como forma de
controle. Ou seja, a União ou Estados delegam atividades aos municípios e transferem
recursos, e municípios devem prestar contas do que foi executado e dos recursos gastos. O
Modelo da eleição pública local corresponde à tomada de decisão por parte dos cidadãos e
atribui maior autonomia aos municípios. Essa autonomia, todavia, não é acompanhada por
mecanismos suficientes de governança.
Para exemplificar, a CGU – Controladoria Geral da União possui um Programa de
Fiscalização que, em 2010, na trigésima edição desse programa - acionado em regime de
sorteio – constatou sinais de corrupção em 57 dos 60 municípios investigados:
As irregularidades em processos licitatórios foram novamente os problemas mais
encontrados em municípios fiscalizados pela Controladoria-Geral da União (CGU).
Na 30ª edição do seu Programa de Fiscalização por Sorteio, a CGU registrou
problemas com licitações em 57 (ou 95%) dos 60 municípios fiscalizados. As
irregularidades envolvem, entre outros, dispensa indevida da licitação; uso de uma
mesma licitação para contratar diversas obras; montagem irregular dos processos
licitatórios e vínculos familiares entre licitantes e o prefeito municipal.
Nesta edição, a CGU fiscalizou a aplicação de R$ 860 milhões nos 60 municípios e
constatou, além das fraudes em licitações, desvio de recursos e de equipamentos,
prática de sobrepreço e pagamentos por serviços não-realizados, entre muitos outros
problemas. (www.cgu.gov.br/noticias/2010/07)

Por outro lado, embora não exista uma necessária correlação, o modelo de
contratação de execução de projetos via Parceria Público Privada tem grande potencial de
accountability, responsiveness e governança, desde que os mecanismos de planejamento e
controle de execução estejam previstos na fase inicial do processo de contratação de parceiros
privados e sejam enforced mais adiante, durante a execução do contrato.
Dessa forma, o risco do modelo pode ser mais bem administrado, reduzindo a
exposição do governo e reduzindo as possibilidades de corrupção. Portanto, qualquer esforço
de pesquisa e legislação na direção de aperfeiçoar esse modelo será uma contribuição para o
crescimento da ética pública e para o progresso econômico e social do Brasil.
Especificamente, a modelagem mais transparente de objetivos, cronogramas, recursos,
contratos e ferramentas de governança imbricadas nos projetos de execução de políticas
públicas - em nível federal, estadual ou municipal - no Brasil poderá contribuir para ampliar
investimentos com mais valor social, ou seja, mais geração de benefícios sociais efetivos.
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Conforme Peci e Sobral (2007):
As PPP`s fazem parte do quadro das reformas estruturais implementadas pelo
governo inglês nos últimos anos. O Reino Unido (especialmente a Inglaterra) tem
sido pioneiro em implementar reformas que buscam a redução do papel do Estado
(privatização e liberalização econômica), a transformação do seu papel na vida
econômica (regulação) e a flexibilização da sua gestão (New Public Management).
O conceito das PPP`s, desenvolvido no início dos anos 1990, marca uma mudança
estrutural na forma de financiamento e provisão de serviços de infraestrutura. As
PPP`s inserem-se no quadro político-ideológico da chamada terceira via, uma vez
que busca distanciar-se, simultaneamente, da visão liberal de serviços públicos, cujo
principal objetivo é o Estado mínimo, assim como da perspectiva que considera a
provisão estatal de serviços públicos uma questão de princípio (HM TREASURY,
2002). De qualquer forma, é importante reconhecer que a estratégia aparece como
uma opção particularmente atrativa para governos condicionados por restrições de
natureza financeira e fiscal (EIB, 2005). Mesmo que fatores de cunho fiscal e
ideológico ainda prevaleçam, o que distingue as justificativas acerca das PPP`s é a
expectativa de que as capacidades gerenciais e financeiras do setor privado trarão
ganhos efetivos de “value for money” e permitirão a transferência total ou parcial de
riscos para o setor privado. Os conceitos de value for money e de transferência de
riscos também se farão presentes na transferência do modelo no contexto brasileiro.

A Lei Federal 11.079/2004, que trata de concessões, estabelece dois modelos:
Concessão Patrocinada e Concessão Administrativa. A Concessão Patrocinada é o contrato
em que ocorre simultaneamente uma tarifa cobrada dos usuários e uma contraprestação
pecuniária do parceiro público ao privado.
Como exemplos, podem ser citadas as empreitadas de construção - que incluem ou
não os serviços de manutenção - de rodovias, ou de soluções de mobilidade urbana, como o
metrô e o Sistema de BRT. A concessão administrativa, por outro lado, envolve um contrato
de prestação de serviços pagos nominalmente pela Administração Pública, e os usuários
desses serviços nada pagam. Exemplos desse último modelo estão distribuídos por diversos
Estados, regidos pela Lei Federal ou Leis Estaduais locais, principalmente na educação –
construção e gestão logística de escolas – e em serviços de saúde, incluindo construção e
gestão de hospitais, clínicas e serviços especializados.
No estado do Paraná, por exemplo, criou-se todo um arcabouço legal e institucional
para a aplicação da legislação, que inclui um decreto para regulamentar as PMI`s, que são os
Procedimentos
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de
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governança

internacionalmente recomendada para se promover maior transparência e competitividade do
processo de seleção, modelagem, licitação e contratação de projetos de infraestrutura. No
Estado da Bahia, existe um avanço efetivo na direção de serviços de saúde via PPP,
representado por um hospital e uma clínica de exames de diagnóstico.
No Brasil a previsão do PMI está nas Leis 8.987/1995, art. 21 e 11.079/2004, art. 3.º,
caput e §1.º, sendo regulamentada pelo Decreto 5.977/2006. O citado decreto regula o

19
procedimento destinado à apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações,
elaborados por pessoa física ou jurídica da iniciativa privada, a serem utilizadas em
modelagens de parcerias público-privadas já definidas como prioritárias no âmbito da
administração pública federal. Segundo Bresser-Pereira (1997), “existe governança em um
Estado quando seu governo tem as condições financeiras e administrativas para transformar
em realidade as decisões que toma”. Ao analisar logicamente esse texto de Bresser-Pereira,
concluímos que a existência de governança pode ser fator causal na transformação de decisões
- tomadas pelo Estado – em realidade percebida pelo cidadão stakeholder. Ainda conforme
Rotberg:
Governance is “good” when it allocates and manages resources to respond to
collective problems, in other words, when a State efficiently provides public goods
of necessary quality to its citizens. Hence states should be assessed on both the
quality and the quantity of public goods provided to citizens” (ROTBERG, 2007).

Por outro lado, conforme Fischer (2005), a falta de planejamento, do entendimento
mútuo das expectativas e a indefinição prévia dos resultados esperados contribuem para que
as alianças fracassem ou se transformem em parcerias ineficazes, mantidas apenas por força
de interesses institucionais.
Em que o planejamento pode contribuir para aperfeiçoar a governança de projetos de
implantação de políticas públicas? Conforme Matus (1991), o plano é uma aposta no futuro,
estando associado à ideia de preparação para posterior monitoramento da realidade que vier, e
controle dos objetivos pretendidos. Para o autor, os métodos tradicionais de planejamento são
impotentes para lidar com a complexidade da realidade social, e são extremamente
normativos. Concebidos como princípios deterministas, esses métodos observam o futuro
como mera consequência do passado e não levam em consideração a capacidade de
planejamento de outros atores, nem a ocorrência de surpresas ou a existência de incertezas.
Na visão do autor, não cabe ao planejamento predizer o futuro, mas buscar viabilidade para
criar o futuro. Ressalta, ainda, que o planejamento, mais que predizer o futuro, constitui-se em
uma “aposta” com relação a esse futuro desejado.
A própria definição de plano como sendo uma aposta, implica em construir
premissas, que vão funcionar como um embasamento, a partir do qual a realidade pode ser
comparada mais adiante. Qualquer análise do resultado da execução de um projeto precisa,
necessariamente, recorrer ao entendimento do gap entre o que foi previsto, em algum
momento do passado, e o que efetivamente aconteceu. Nesse momento, surge também a
necessidade de definir quem previu e quem fez acontecer o previsto. Ou fracassou nessa

20
tarefa. Estamos diante do conceito de “accountability”, que se combina com outro conceito, o
de delegação, que por sua vez, integra o constructo da Teoria da Agencia.
Conforme Farah:
A máquina estatal através da qual se implementavam as políticas caracterizava-se
por um padrão de gestão hierarquizado, restringindo-se o espaço para a participação
das instâncias mais próximas ao cidadão. Embora originariamente este padrão tenha
sido concebido sob inspiração do modelo da burocracia weberiana, que buscava
garantir uma uniformização de procedimentos democráticos, o que ocorreu foi que
aquilo que restou destes princípios acabou funcionando como mecanismo de
distanciamento entre usuários e agentes públicos e como mecanismo de
padronização de respostas, contribuindo para a perda de eficácia e de qualidade.
Reforçava-se, através deste distanciamento, a falta de accountability dos sistemas
públicos (FARAH, 2006).

Portanto, essa ligação de accountability com democracia abre espaço para colocar o
stakeholder cidadão na correta posição de avaliador e avalista da execução das políticas
públicas que lhe afetam, em qualquer formato de projeto. Para tanto, o cidadão precisa ter
acesso às premissas que embasaram os planos e os objetivos que deram origem ao projeto.
Dessa forma, na fase de prestação de serviços, com as necessárias ferramentas de governança,
será possível ao cidadão avaliar e confirmar o sucesso ou o fracasso da empreitada.
Como a relação de governança costuma acontecer entre o Poder Concedente e o
Concessionário, estamos denominando Governança Triangular ao loop que se estabelece
quando o cidadão stakeholder pode obter informação adequada, avaliar o projeto em si e, com
base na sua experiência de usuário/cliente dos serviços prestados pelo projeto, oferecer sua
opinião qualificada à atenção do Poder Concedente.
Neste ponto, esclarecemos que o framework desse Estudo de Caso envolve o
conjunto de leis que rege as Parcerias Público-Privadas, e dentro deste, um projeto contratado
na modalidade de Concessão Administrativa. O foco específico de análise, por outro lado, é o
efetivo funcionamento da governança prevista nos contratos, com seus componentes
estruturais: planejamento estratégico, execução estratégica, accountability e reporting.
Portanto, a pesquisa inclui duas etapas de investigação. A primeira é sobre a
existência de requisitos (regras e procedimentos) de governança nas etapas de planejamento,
identificação de atores qualificados (procurement), licitação e contratação de parceiros para
projetos de PPP. A segunda etapa de investigação se concentra na qualidade da informação
oferecida ao usuário cliente e, na direção oposta, sobre a existência de um mecanismo
qualquer de captura da avaliação de satisfação do cliente. Em resumo, queremos determinar
se existe uma cadeia de governança do começo ao fim do projeto de PPP que possa assegurar
uma execução eficiente e controlada (pelo Poder Concedente), seguida de um processo de
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avaliação de eficácia e efetividade do Projeto de PPP que inclua o recebimento de um retorno
democrático e bem informado por parte do cidadão stakeholder que se interessar em opinar.
3.2

ACCOUNTABILITY: DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES
Apesar de nascido no século XVIII, o termo accountability surgiu mais fortemente

no século XXI, com um viés ligado à governança, de uso na administração pública, e outro
viés semelhante, porém mais ligado à cadeia de delegação, reporting e governança
corporativa, aplicado nas organizações privadas. Em ambos os casos, o termo accountability
costuma ser aplicado com mão dupla, no sentido de responsabilizar (alguém) e no sentido de
aceitar a responsabilização, ou seja, se sentir accountable.
Conforme a publicação Business Dictionary, accountability significa, de forma
sucinta: “The obligation of an individual or organization to account for its activities, accept
responsibility for them, and to disclose the results in a transparent manner. “
http://www.businessdictionary.com/definition/accountability.html
Conforme Dubnick (2002, p.11), “accountability assumiu uma 'vida própria' como
um símbolo separado de qualquer significado específico, mas com a capacidade de gerar uma
resposta quando usada retórica ou iconicamente”. Ainda conforme Pollitt e Hupe (2011),
Accountability é uma palavra de ordem ou um “conceito mágico” na modernização do setor
público como coordenação ou desempenho que pode significar bastante coisas muito distintas
para diferentes pessoas. Com poucas exceções, a palavra accountability em si possui um viés
de eficiência organizacional. Esta conotação consistentemente positiva, por outro lado, requer
um pouco de ceticismo saudável, até porque as organizações são complexas demais para
serem resolvidas com poucas regras de gestão. Ao mesmo tempo, o termo accountability é
abstrato e frequentemente associado a outros conceitos como responsabilidade, integridade,
democracia, equidade e justiça.
É aconselhável traçar uma distinção entre accountability como conceito normativo
ou

filosofia

e

accountability

como

instrumento

ou

mecanismo

de

ação

coletiva. Bovens (2010) fala dessa distinção como uma dicotomia que consiste em
responsabilização como uma virtude versus responsabilização como um mecanismo. No
primeiro caso, a prestação de contas é vista como um atributo positivo de funcionários,
agências governamentais ou firmas. Descreve um estado de coisas ou o desempenho de um
ator. A responsabilidade como uma virtude é difícil de definir porque os padrões para o
comportamento responsável variam de acordo com o contexto institucional e a perspectiva
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política (BOVENS, 2010, p. 949). Na última perspectiva de responsabilização como
mecanismo, que é relevante para o foco dessa dissertação, accountability é considerada uma
obrigação de explicar e justificar a conduta e, mais precisamente, como um arranjo
institucional

em

que

um

ator

é

responsabilizado

por

um

fórum

(BOVENS,

2010). Accountability como resultante de um mecanismo não tem a ver com algo
filosoficamente positivo e desejável, mas sim representa um instrumento relacional, no
contexto da interação entre dois atores, ou mais. Desse ponto de vista, accountability é tanto
um elemento relacional quanto processual, constituído de três segmentos analiticamente
distinguíveis, que são os papéis, as competências e os procedimentos em termos de reportar
tempestivamente, avaliar o conteúdo reportado e lidar com as consequências.
Nesse ponto é importante ressaltar que accountability, sem considerar os elementos
constitutivos da delegação e o framework decisório em que essa delegação é exercida, tornase um conceito sem sentido.
Os processos de organização do trabalho sempre implicam algum tipo de delegação e
margem decisória, sugerindo que a entidade delegante, de qualquer forma, perderá alguma
capacidade de controle. Todos os padrões, regulamentos, regras, metas e objetivos envolvem
algum espaço para interpretação e, portanto, discricionariedade. Este é particularmente o caso
na administração pública, onde as regras são muitas vezes ambíguas ou mesmo contraditórias
(HUPE; HILL, 2007). No entanto, o argumento inverso de que resolver o problema da
accountability significa limitar o grau de discricionariedade exercido por aqueles em cargos
públicos, como frequentemente estipulado pela teoria da agencia é muito simplista, pois
terminará em uma situação em que o poder discricionário de qualquer ocupante do cargo é
reduzido ao ponto em que ele tem mais nada para explicar ou justificar, ou seja, nada para
explicar (PHILP, 2009). Somente atores com alguma discrição para tomar decisões
autoritativas podem, portanto, ser objetos de relacionamentos de responsabilidade
(LINDBERG, 2013).
A delegação contida na representação política, juntamente com a accountability e a
obrigação de reportar (reporting) são pedras angulares da democracia, conforme Schillemans
(2012):
Together with delegation and representation, accountability is one of the
cornerstones of democracy. Delegation involves endowing another party with the
discretion to act, representation is about the interests that are at stake, and
accountability is meant to ensure that the exercise of discretion is checked. Each in
their own way, these three mechanisms are meant to ensure that in the end the
preferences of the polity are translated into policy.
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Nesse sentido, construir accountability como uma relação social significa opor-se à
ideia de que accountability seja um processo técnico abstrato, apolítico, e que as ferramentas
ou técnicas pelas quais ela é alcançada podem ser implementadas à vontade (BLACK,
2008). Portanto, accountability (definida como uma relação social) implica, primeiramente,
em que regras formais, estruturas relacionais e papéis dos atores individuais ou corporativos
estejam sujeitos à negociação e interpretação. Desse processo podem resultar desvios
intencionais ou não, a serem controlados por mecanismos institucionais.
Em segundo lugar, embora as relações de accountability (delegação e reporting)
possam não envolver uma relação hierárquica, elas sempre implicam em alguma estrutura de
poder e influência, mais ou menos complexa. Nessa estrutura, existe um primeiro nível que
tem o poder de constituir um relacionamento de responsabilidade e que define como esse
relacionamento é estruturado. O segundo nível pressupõe que o ator tenha o poder de agir por
sua própria conta, embora dentro das restrições que lhe são impostas por meio do design do
relacionamento de responsabilidade. O ator também pode optar por violar esses limites e pode
se arriscar a ser detectado e punido de alguma forma. O fórum, por outro lado, tem o poder de
chamar o ator à responsabilidade, julgar o comportamento do ator e - dentro dos limites da
estrutura de responsabilidade - impor sanções.
Como já mencionado, o ator estará consciente da presença do fórum, poderá antever
a possibilidade de sanções e, portanto, essa relação de accountability desenvolverá um
impacto normativo ex. ante na conduta do ator. Pode, no entanto, ser enganoso entender as
relações de accountability como acontecendo em um vácuo, onde atores racionais podem
deliberadamente escolher seu curso de ação. As relações de accountability estão bastante
incorporadas nas concepções gerais sobre o que é um comportamento apropriado. Como
exemplo, o exercício de poder e sanções na relação de accountability é:
[...] justificado e avançado por construções e narrativas de accountability
prevalecentes. Como o produto de um conjunto específico de circunstâncias
históricas e materiais, essas construções presumem certos direitos e validam algumas
formas de poder, enquanto deslegitimam outras (YANG, 2010, p. 274).

Outra conclusão é que as relações de accountability são arranjos sujeitos a
transformações e mudanças, pelo próprio dinamismo das organizações, que se acelerou nas
últimas décadas. A maioria das relações de responsabilidade evoluiu no tempo, tornando-se
menos estáveis. A realocação de tarefas, a atribuição de novas tarefas, reorganizações, fusões,
o envolvimento de novos atores e novos instrumentos de orientação estão desafiando as
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velhas doutrinas, expectativas, procedimentos, papéis, regras e rotinas, criando um status onde
é difícil definir critérios para sucesso ou fracasso e atribuir responsabilização.
Em seu artigo Accountability democrática e a mudança da ordem política europeia,
traduzido e publicado no http://repositorio.enap.gov.br, Olsen menciona que:
A accountability desafiadora da ordem política é mais provável em contextos
institucionais instáveis, períodos de turbulência e situações sem precedentes. Há
narrativas críticas da política e da sociedade – reivindicações rivais de verdade,
virtude e poder e interpretações concorrentes do que a accountability significa e
implica e quais detentores de poder devem ser responsabilizados. As estruturas
abertas, como a esfera pública e a sociedade civil, proporcionam espaço para a
mobilização política. A accountability é um dos mecanismos por meio dos quais as
comunidades desenvolvem, aceitam, aplicam e mudam os princípios normativos e
organizacionais para a alocação, uso e controle de poder. (OLSEN, 2017).

Conforme Klingner, Nalbandian e Romzek (2002), a dinâmica da accountability
engloba diferentes aspectos e pode ocorrer de diversas formas. Dinâmicas e mudanças podem
ser observadas nas modalidades dominantes de accountability e controle organizadas em
torno da responsabilidade democrática (contexto político), accountability burocrática,
accountability de mercado e accountability de rede.
Cada uma dessas modalidades está associada a um modelo com características
distintas que fazem parte da sua capacidade de operar como modo de coordenação e controle
(SCOTT, 2000).
As relações de accountability proporcionam a alguns stakeholders mais influência
sobre organizações e gestores públicos, implicando que as reformas administrativas que
alteram esse quadro têm implicações políticas. As reformas mudam a dinâmica e o equilíbrio
de poder entre os stakeholders que manobram para obrigar as organizações e suas equipes a
atender suas diferentes expectativas. As maneiras pelas quais os diferentes arranjos de
accountability fortalecem os vários stakeholders nos lembram que accountability é mais do
que uma ferramenta administrativa (PAGE, 2006).
A dinâmica da accountability também pode estar relacionada à natureza da
obrigação, que pode se apresentar com formato de obrigação vertical, diagonal e
horizontal. Na maioria das democracias ocidentais, as relações de accountability pública
dominante tradicionalmente têm sido de natureza vertical, no sentido de que um superior
exige responsabilidade de um subordinado. Isto tem sido particularmente verdadeiro para os
países com um sistema parlamentar que opera com base na doutrina da responsabilidade
ministerial, como se encontra em países como a Alemanha, Dinamarca, Noruega e Reino
Unido.
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No entanto, com o aumento da Sociedade de Auditoria (POWER, 1997) e seu forte
aumento de auditagens, o monitoramento e os mecanismos de avaliação, esse sistema
monolítico de relações hierárquicas de responsabilização tem estado sob pressão e está dando
lugar a um conjunto mais diversificado e pluralista de relações de responsabilidade
(BOVENS, 2005).
O estabelecimento ou fortalecimento de auditores e ouvidores não se enquadra nas
relações clássicas entre o principal e o agente. Embora a maioria desses setores se reportem
direta ou indiretamente ao parlamento ou ao ministro, eles não estão em uma relação
hierárquica com as organizações que deveriam ter em conta. A maioria dessas relações de
prestação de contas é uma forma de responsabilização diagonal, no sentido de que esses
órgãos não têm poderes formais para forçar as organizações públicas e os gerentes a entrar em
conformidade e, portanto, precisam contar com um terceiro para implementar sanções.
Conforme Poulsen (2009), a literatura sobre accountability desenvolveu uma
definição trilateral de responsabilidade, refletindo as diferentes demandas públicas sobre o
sistema político: responsabilidade pelas finanças, responsabilidade pela justiça e
responsabilidade pelo desempenho.
Mas as recentes tendências de reforma, como gerencialismo, contratualização e
privatização (todas sob o rótulo amplo da NPM- New Public Management) tiveram um
impacto na accountability do setor público de diferentes maneiras (WILLEMS;
VAN DOOREN, 2012).
Em primeiro lugar, a responsabilização do mercado emergiu como uma modalidade
de prestação de contas cada vez mais importante e distinta. Em segundo lugar, houve uma
mudança da responsabilização por insumos para formas de controle baseadas em resultados e
resultados, a fim de aumentar o desempenho (ver capítulo três). Objetivos claramente
definidos em combinação com uma maior flexibilidade quanto a como alcançá-los são
supostos para melhorar os processos de tomada de decisão sem restrições por obrigações
procedimentais (OSSEGE, 2012).
A medição do desempenho tornou-se, assim, central para a infraestrutura das
operações do governo. A crescente preocupação com o desempenho é expressa por meio de
um aumento de mecanismos de auditoria, monitoramento e avaliação que focam na economia,
eficácia, eficiência e custo-benefício (POWER, 1999).
Estes novos mecanismos implicam em uma mudança da recomendação de ações para
o controle de resultados (WILLEMS; VAN DOOREN, 2012) e coloca em foco o "resultado
certo", enquanto o "procedimento correto" retorna ao segundo plano.
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A complexidade da accountability em um ambiente de governança em mudança
requer um método interpretativo em profundidade, com atenção ao contexto, contradições e
ambiguidades (WILLEMS, 2014). A pesquisa qualitativa a esse respeito é especialmente
adequada para compreender e explicar fenômenos sociais complexos, dinâmicos e mal
definidos ou que precisam de informações que só podem ser coletadas de indivíduos com
conhecimento especializado e acesso em primeira mão aos respectivos fenômenos. Pesquisas
sobre prestação de contas definitivamente têm que abordar as questões mencionadas acima
(YANG, 2014). Prestação de contas não é estática, mas uma configuração emergente e
mutante à medida que os atores agem e interagem. A dinâmica da prestação de contas é difícil
de ser analisada por pesquisas quantitativas que coletam dados em um determinado ponto no
tempo ou por projetos experimentais. Às vezes, as relações dinâmicas de responsabilidade
também incluem processos que podem ser comparados a uma corrida armamentista.
Com base na análise de um sistema de medição de desempenho em um treinamento
para o governo dos EUA, Courty e Marschke (2007, p. 904) descrevem a mensuração do
desempenho como um:
[...] processo de tentativa e erro, caracterizado por um feedback: a agência federal
estabelece medidas de desempenho, os gerentes locais aprendem como jogá-los, a
agência federal aprende sobre os jogos e reformula as medidas de desempenho,
levando possivelmente a novos jogos, e assim por diante.

Além

disso,

a

prestação

de

contas

está

frequentemente

aberta

à

interpretação. Especialmente quando interessado nas crenças, motivos ou estratégias de
tomadores de decisão que tentam influenciar e mudar o regime de responsabilização ou ao
explorar como organizações, atores coletivos ou indivíduos percebem, ordenam e reagem a
pressões de responsabilização, a pesquisa quantitativa parece menos apropriada (YANG,
2014).
3.3

ACCOUNTABILITY COMO FERRAMENTA DE GOVERNANÇA
Em qualquer organização – pública ou privada -, a base do controle é a delegação

com responsabilização (accountability). A delegação deve vir acompanhada do poder
suficiente para agir, dentro na medida da responsabilização, ou seja, do escopo das obrigações
decorrentes do uso desse poder. Essas obrigações incluem os deliverables (melhorias,
resultados, reports, etc.) da responsabilização e também o respeito aos limites do poder
delegado. Portanto, delegação e responsabilização são duas molduras (frameworks)
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interligadas; ambas resultam de um acordo tácito ou formal, que precisa estar claro para todos
os integrantes da equipe. Para Abrucio (2005, p. 183), a administração por objetivos traça
“linhas claras de ação para as agências, o que possibilitaria uma avaliação de desempenho
baseada na comparação entre os resultados obtidos e o que fora previamente determinado”.
Por outro lado, o “public value framework” de Moore (1995/2013) enfatiza três aspectos da
gestão pública que são relevantes para o cidadão stakeholder: a entrega de serviços efetivos, o
alcance de resultados sociais e a manutenção da confiança e legitimidade.
O’Donnell (1998) usa uma metáfora para falar de accountability pelo Estado
(horizontal) e pelo stakeholder cidadão (accountability vertical). Essa metáfora, embora útil e
bem disseminada, não avança na direção de interpretar a assimetria existente entre agentes
públicos e mecanismos de controle do Estado, no caso do eixo horizontal. Essa metáfora,
ainda “overshadows the diversity of roles and forms of interaction in the State-society
relationship (CENEVIVA, 2006), which is not restricted to the vertical axis of influence and
control over power”. Conforme Schommer et al. (2015), existe uma limitação nos
mecanismos de accountability propostos por O’Donnell.
Em nosso entender, a metáfora de O`Donnel não pretende e não consegue explicar o
funcionamento dos mecanismos complexos da cadeia Delegação-Accountability-ReportingGovernança. Isso não é a tarefa de uma metáfora. Ao classificar em dois eixos os fluxos de
reporting, O`Donnel pretendeu evidenciar a posição do Governo como Agente (Delegado do
cidadão) e Principal (em relação à máquina do próprio governo). Esse duplo papel do
Governo eleito como polo passivo e também ativo de accountability por si só já inclui um
universo de demandas e relações complexas.
Lindberg, em seu artigo “Accountability: the core concept and its subtypes”,
menciona o eixo vertical, mas pretende enfatizar que o maior desafio do político está em
controlar a accountability devida no eixo horizontal:
Political accountability is the vertical-downward variant of external accountability
with relatively weak control. Politicians’ degree of control over the bureaucratic
apparatus is by its very nature relatively weak. Bureaucracies are large and handle
thousands of issues every day, while politicians are few and have several competing
priorities as well as severe time and cognitive constraints. In consequence, there are
only a very limited number of bureaucratic decisions and processes which politicians
can attend to in any detail, giving the bureaucracy significant discretionary powers.
(LINDBERG; STAFFAN, 2009)

A figura abaixo procura demonstrar esse posicionamento vertical-horizontal, e
também inclui o que o autor chama de terceiro eixo, que busca conectar o cidadão stakeholder
com a máquina burocrática, caracterizando um arcabouço de Governança Triangular. Essa
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hipotenusa de accountability (como obrigação da Burocracia) e controle (por parte do cidadão
stakeholder) representa um patamar de governança que vai contribuir para fortalecer a
democracia.
Figura 2 – Governança Triangular

Fonte: Organização Própria, derivada da Teoria de O`Donnel - Accountability Vertical/Horizontal

Conclui-se, portanto, que o debate a respeito de transparência pública e sua ligação
com a accountability democrática é importante, no Brasil, uma vez que mesmo os órgãos que
argumentam ter uma atuação transparente (pela disponibilização de dados brutos) podem não
colaborar com a accountability democrática do país. É necessário que a informação seja
construída em formato que o cidadão possa interpretar e disponibilizada em local de fácil
acesso, ou seja, em website de navegação intuitiva na internet.
Ainda conforme o Referencial de Governança publicado pelo TCU em 2014,
governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança,
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da
gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da
sociedade. Por outro lado, à medida que essa condução de políticas públicas envolva a
terceirização de negócios e processos, maior será o nível de complexidade, de elementos
intangíveis e da quantidade de “knowledge workers” envolvidos na prestação de serviços. Isso
significa que os desafios de gestão e governança tornar-se-ão muito mais complexos do que se
conhecia até o fim do século XX. Isso vale para todas as empresas, organizações e governos.
Em projetos de políticas públicas, os riscos de execução são os mesmos de qualquer projeto liderança, recursos humanos, tempo, escopo e custo – e requerem governança integrada para
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terem qualquer chance de sucesso. E, no caso de PPP´s, existe ainda, de forma ampliada, a
questão da delegação, que tem potencial para ampliar a dificuldade de controle.
Accountability e representação são valores

democráticos fundamentais. As

democracias modernas baseiam-se no princípio de que aqueles que governam devem fazê-lo
em resposta à vontade da maioria do eleitorado. Isso será mais provável quando governos e
titulares de cargos públicos puderem ser responsabilizados por suas ações (OLSEN, 2017;
PHILP, 2009).
A busca por accountability é plenamente justificada:
[...] por causa da suposição de que sua ausência significa que aqueles que estão no
poder têm a capacidade de agir sem considerar aqueles que autorizam suas ações e
aqueles cujas vidas são afetadas por essas ações (BARNETT; FINNEMORE, 2004,
p. 171).

A responsabilização é importante porque muitos atores e organizações públicas eleitos ou não-eleitos - tomam decisões em nome de uma comunidade política e o poder
provavelmente é mal utilizado (OLSEN, 2017).
Apesar desta evidente e imprescindível demanda por accountability como esteio da
governança democrática, os estudos comparativos das reformas do setor público em geral e da
governança de projetos de execução de políticas públicas em particular costumam focar em
características dos processos de reforma ou seus efeitos. Eles geralmente tratam de sistemas
de influência política e do grau de eficiência/ineficiência da execução, o que resulta,
naturalmente, na qualidade usualmente ruim dos serviços públicos. Conforme Byrkjeflot,
Christensen e Laegreid (2014), pouco se fala de accountability.
De modo geral, na maior parte do mundo, nota-se uma falta de conhecimento
sistemático e disseminado sobre a ausência de accountability e sobre as consequências disso.
Conforme Benish (2014), a nova lógica institucional dos programas de bem-estar e emprego,
que frequentemente incluem padrões de economia, managerialization, marketization, e
poderes delegados para entidades terceirizadas, alteram os sistemas tradicionais de prestação
de contas.
As tendências convergentes em direção à Nova Gestão Pública afetaram o equilíbrio
entre a autonomia gerencial e a responsabilidade política em todos os setores de bem-estar e
países. Empiricamente, ainda sabemos relativamente pouco sobre as consequências dos novos
modelos de prestação de serviços sobre relações e mecanismos de prestação de contas, o que
pode ser devido ao fato de que o termo “accountability” é ainda um conceito pouco difundido.
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Uma abordagem pragmática do problema da legitimidade e accountability no
passado tem sido introduzir novas relações de delegação/responsabilização sem perguntar se
elas são adequadas (ROMZEK, 2000) ou mesmo se um grau maior de responsabilização
conduz automaticamente a um grau maior de legitimidade. A maior dependência de redes e
mecanismos de cooperação para prestar serviços, bem como a concessão de mais flexibilidade
gerencial resultam em uma rede emaranhada de responsabilidades que envolvem vários
atores, que devem lidar com múltiplas expectativas de vários interessados, bem como com
muitas relações de responsabilidade sobrepostas (ROMZEK, 2000). É notável que, tanto na
teoria como na prática, os problemas de responsabilização sejam normalmente tratados pela
recomendação e estabelecimento de novas estruturas de responsabilização, com o pressuposto
de que esses sistemas resolverão o problema e levarão a melhores resultados (YANG, 2012).
Pesquisas sobre a reforma do setor público no passado concentraram-se
principalmente em questões de eficiência, desempenho, distribuição e controle de poder
(CHRISTENSEN; LAEGREID, 2011) e “muitas reformas foram propostas e realizadas com a
suposição de que, uma vez implementadas as reformas, as relações de accountability, de
alguma forma, cuidarão de si mesmas” (ROMZEK, 2000, p. 22).
Embora haja um crescente interesse acadêmico em questões de accountability,
praticamente não temos ideia de como as estruturas de delegação e reporting evoluem, como
elas são alteradas ao longo do tempo e como elas influenciam o comportamento dos atores
envolvidos nas duas pontas, ou seja, como esses atores aceitam e cumprem (ou não) com a
carga de responsabilidades recebidas.
Conforme Schillemans (2013), grande parte da literatura sobre accountability é
bastante conceitual, focalizando o significado do próprio termo e debatendo a definição e
tipologias

mais

apropriadas

que

devem

capturar

a

multiplicidade

existente

de

responsabilizações.
Por outro lado, a construção de mecanismos de accountability no âmbito da
administração pública brasileira é uma necessidade urgente, como ficou demonstrado desde
março de 2014, no contexto da Operação Lava-jato da Polícia Federal. A cadeia de autoridade
executiva precisa ser mapeada e tornada pública e transparente. A quantidade absurdamente
grande de cargos de preenchimento discricionário precisa ser reduzida. E a ação de cada
membro direto e indireto do governo precisa ser avaliada pela sua impessoalidade, moralidade
e publicidade, como prevê a Constituição, em seu artigo 37. Da lista de cinco requisitos
constitucionais mencionados nesse artigo, a legalidade é um elemento formal, sempre
mencionado como defesa pelos transgressores como se fora 100% do necessário, e a
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eficiência de qualquer ato ou projeto não é fácil de se medir, sem as ferramentas de
governança adequadas.
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4

EVOLUÇÃO DO MODELO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)
A ideia de que o Governo possa delegar a agente privados a execução de projetos de

políticas públicas para suplementar sua capacidade financeira ou operacional difundiu-se no
mundo a partir de 1980, no governo iniciante de Margareth Thatcher no Reino Unido.
Conforme Di Pietro, essa transferência de responsabilidade executiva pode ser feita com “toda
atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de
seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob
regime jurídico total ou parcialmente público”. (DI PIETRO, 2011, p. 103)
As delegações de serviço público podem ocorrer por concessão, permissão ou
autorização. Nos casos de concessão e permissão, são executadas por meio de contratos
administrativos, obrigatoriamente precedidos por licitação. As concessões de serviço público
podem ser comuns ou especiais, sendo as primeiras regidas pela Lei 8987/95 e as segundas
regidas pela Lei 11.079/2004, que trata especificamente das PPP`s.
No Brasil, nos últimos dez anos, após receberem regulação específica, contratos de
parcerias público-privadas têm sido usados para dar respaldo a contratações de vulto,
especialmente, em casos de projetos de infraestrutura básica, o que justifica o debate desse
tema, de modo que as ideias aflorem e que as estratégias de desenvolvimento empresarial
apoiado nas parcerias público-privadas sejam, de fato, colocadas à prova, tendo estas por
geradoras de demandas que, por fim, possam aumentar a lucratividade de instituições privadas
envolvidas na parceria e, concomitantemente, assegurar à população a efetivação de um
número maior de serviços fundamentais para a sua satisfação (DA SILVA, 2017).
Para tanto, de início, é preciso olhar para a definição de parceria público-privada
presente na Lei 11.079/2004, de acordo com a qual trata-se de um contrato administrativo de
concessão administrativa ou patrocinada (BRASIL, 2004, art. 2º).
Não sendo suficiente a explicação legal, para melhor entendimento, cita-se a
conceituação de Carvalho Filho, segundo o qual:
Conforme as finalidades da lei, o contrato de concessão especial sob regime de
parceria público-privada pode ser entendido como o compromisso firmado entre a
pessoa do setor privado e a Administração pública de gestão ou de implantação de
determinado serviço público, envolvendo a possível execução de empreendimentos
ou o aprovisionamento de bens, por meio de compartilhamento de ganhos e riscos
entre os acordantes, contraprestação monetária do Poder Público e financiamento do
contratado (CARVALHO FILHO, 2008, p. 406).
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Contratos de serviço público são, portanto, contratos mediante os quais um ente
público transfere a exploração de um serviço público para uma pessoa privada ou pública.
Dessa forma, o instituto torna possível a delegação de serviços e obras tidas como de
maior importância. A parceria público-privada (no inglês, public-private partnership) possui
reconhecimento em muitos países e, recentemente, foi legislada no Brasil. É entendida como
um novo modo de concessão e, conforme a Lei n.° 11.079/04, divide-se em dois tipos:
concessão administrativa e concessão patrocinada (MOTTA, 2007).

Na Concessão

Patrocinada, as tarifas a serem cobradas dos usuários da concessão serão parcialmente
subsidiadas, portanto insuficientes - para pagar os investimentos do parceiro privado -, e o
poder público complementa a remuneração contratada. No caso da Concessão Administrativa,
trata-se de um serviço público 100% gratuito, e o total da remuneração do parceiro privado é
pago pelo poder público, mediante medições do serviço efetivamente prestado.
4.1

NASCIMENTO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO BRASIL E NO
MUNDO
O ano de 1980 ficou marcado pelo começo da reorganização patrimonial, em nível

internacional, do domínio público, o que resultou em mudanças no modo de atuação do
Estado na economia. Tal reforma da função do Estado aconteceu, sobretudo, com a
transferência (mediante venda ou concessão) de empresas estatais para pessoas privadas.
Contudo, foram observadas mudanças importantes na gestão de estatais mesmo em países
que, como a França, conservaram uma participação expressiva do Estado em seus sistemas de
produção (GIAMBIAGI, 2008).
Segundo o relatório The State of PPP`s do Banco Mundial, publicado em 2016, o
investimento mundial acumulado entre 1991 e 2015 soma USD 1,5 trilhões, abrangendo 5000
projetos de infraestrutura em 121 países, a maioria de baixo ou médio PIB per capita.
A capacidade financeira limitada de muitos governos para fazer investimentos
públicos altos os levou a buscar parcerias com instituições privadas, funcionando como uma
alternativa para o financiamento de projetos. Isso foi relevante especialmente para
investimentos em infraestrutura, que são essenciais para o desenvolvimento e para o
crescimento econômico de um país, uma vez que ajudam no fortalecimento da economia
como um todo e resultam em externalidades positivas. As parcerias público-privadas (PPP)
foram criadas para tornar possível a realização de empreendimentos de infraestrutura que, por
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implicarem prazos longos de maturação e exigirem uma quantidade alta de recursos,
desincentivavam, até então, a integral participação de capitais privados (GIAMBIAGI, 2008).
Lara (2010) levanta os seguintes questionamentos: qual teria sido, em sentido
histórico, o meio encontrado para firmar esse tipo de parceria entre o setor privado e o setor
público para a manutenção de funções do Estado? E em que medida esse tipo de concessão se
distingue da tradicional concessão, referente à Lei n.º 8.987/95? Lara explica que, a fim de
responder a essas perguntas, é preciso voltar à história da parceria público-privada. Um artigo
breve de Marco Aurélio de Barcelos Silva (2018) traz satisfatoriamente condensado esse
conteúdo histórico para o estudo em pauta. A origem das parcerias público-privadas está
ligada ao instituto da Iniciativa de Financiamento Privado, ou Private Finance Initiative
(PFI), no mandato de Margareth Thatcher (1969-1990), quando foram abolidas as leis que
restringiam a utilização de capital privado para o custeio de iniciativas públicas.
O PFI foi o resultado de inúmeras tentativas de se alinhar os interesses e as
participações dos setores privados e públicos na oferta de serviços à população, de forma que,
ao domínio privado, transferia-se a responsabilidade de reunir os recursos necessários para
que um empreendimento pudesse ser executado. De forma acertada, o estudo menciona as
regras derivadas do Tratado da União Europeia (Tratado de Maastricht), as quais incidem
sobre os países signatários, para o disciplinamento e controle orçamentário e fiscal.
Resumindo uma terceira fase de atuação conjunta do setor privado com o setor
público, no governo trabalhista inglês, depois de 1997, posteriormente às privatizações e às
concessões comuns, consolidam-se as Public-Private Partnerships (Parceria PúblicoPrivadas). Para além da viabilização do investimento privado, notou-se, com a experiência,
que a parceria deveria ser vista como uma forma de contratação, concebida com a finalidade
de se oferecer serviços públicos mais eficientes e melhorados (LARA, 2010).
De acordo com Lara (2010), é sob a influência da Inglaterra que o conceito de PPP se
expandiu para o Direito Continental Europeu. Como exemplo, em Portugal, a esparsa
legislação referente ao tema de concessões contém elementos próprios da Parceria PúblicoPrivada em um sistema remuneratório de concessões de serviços públicos que é misto, ou
seja, as tarifas podem ser pagas, ou não, pelos usuários e complementadas pelo poder público.
Conforme Guimarães (2008), nesse país, com o surgimento do Decreto Lei n.º 59/99, a figura
passa a ser a empreitada que, possuindo os mesmos atributos do contrato de obras públicas,
incluí o direito de exploração do empreendimento como contrapartida, podendo ser
acompanhado, ou não, pelo pagamento de um determinado valor.
Tem-se, ainda, a tentativa francesa, que se consolida com os
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[...] contratos administrativos Partenariat Public-Privé (mediante a Ordonnance n.
2004-559 de 17 de janeiro de 2004), que consistem em contratos por meio dos quais
o governo ou uma entidade pública cede, por um tempo definido conforme as
características do financiamento ou a duração do pagamento dos investimentos, a
um terceiro a função de financiar investimentos não materiais, como obras ou
instrumentos essenciais para o serviço público, e a execução ou reforma de um
empreendimento ou de equipamentos, assim como a sua manutenção, exploração e
gestão, podendo abarcar também a prestação de outros tipos de serviços
concernentes à pessoa pública e à função de serviço público da qual é incumbida
(GUIMARÃES, 2008).

Por conseguinte, Giambiagi (2008) lembra que o Reino Unido é destaque no
referente à consumação de parcerias entre os setores privado e público. O objetivo principal
do programa é a viabilização de serviços públicos e obras com a contratação de empresas,
suplantando o tradicional sistema de compra de ativos. Preocupa-se, portanto, com a máxima
eficiência na contratação desses serviços, mesmo que a questão do custeio dos investimentos
públicos permaneça não resolvida.
O Reino Unido, conforme o repositório do website Radar PPP (2014), no decorrer
dos últimos dez anos, teve sucesso com as PPP`s, tornando-se, mundialmente, um benchmark.
O mais importante de sua experiência é o fato de ter mostrado que as PPP`s precisam ser
julgadas e examinadas de forma ampla, de modo que sejam avaliadas somente pela proporção
positiva de custo/benefício financeiro e econômico para o Estado.
Vale destacar que, embora alguns países tenham como referência de implementação
de PPP`s o Reino Unido, não há um modelo universal, pois, cada país apresenta uma
especificidade no que se refere à estrutura institucional da PPP perfilhada (GIAMBIAGI,
2008).
Por outro lado, o Conselho Nacional de Parceria Público Privada dos Estados Unidos
da América entende a PPP como um pacto contratual entre um desenvolvedor privado com
finalidades lucrativas e um ente do setor público, mediante o qual riscos e recursos são
compartilhados na execução de obras de infraestrutura ou no oferecimento de um serviço
público (LI; AKINTOYE, 2003).
As PPP`s, no Canadá, configuram projetos de coparticipação entre os setores privado
e público, os quais são erigidos com a ajuda de cada colaborador, de maneira que satisfaça o
melhor possível as demandas públicas por meio da correta alocação de benefícios, riscos e
recursos (TANG; SHEN; CHENG , 2010).
No Brasil, por sua vez, tem-se, já no período colonial, as raízes das concessões
atuais, conforme observa Garschagen (2015). Trata-se da outorga de ofícios (mestre de
balança, escrivão, tabelião) e de outras benesses (administração de alfândega, monopólios
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comerciais, cartórios), o que, em Portugal – quando metrópole –, cabia aos conselhos, à
câmara e ao rei. Na índia e no Brasil, arrendá-los, vendê-los ou concedê-los era algo que
apenas o governador das câmaras municipais e de capitania (hereditária ou concernente à
coroa portuguesa), o governador-geral e o rei tinham poder para fazer (GARSCHAGEN,
2015).
Ainda conforme esse autor, concessões eram outorgadas àqueles que tivessem
servido aos interesses da coroa, como Caminha, que, igualmente a outros, em troca de seus
serviços, recebeu favores do rei. A remuneração de seu ofício estava em comissões e
contratos de monopólios, alfândegas, dízimos, dentre outros tipos de privilégios que eram
dados, como a concessão de nobreza, títulos e mercês, acompanhados, por vezes, de outros
privilégios.
As despesas decorrentes dessas concessões eram tão altas que, em 1607, os custos do
reino com tais subscrições chegaram a 190 contos, aproximadamente. Para que se possa ter
ideia da dimensão desse valor, nesse mesmo ano, a monarquia portuguesa, que, embora
independente, estava ligada ao rei da Espanha, embolsou em torno de 167 contos de receita
oriunda do império Atlântico (África Ocidental, Brasil e ilhas) (GARSCHAGEN, 2015).
Em uma conjuntura mais atual, motivado pelo êxito dos ingleses, o Brasil adotou um
modelo de PPP que tem por base o sentido econômico anglo-saxônico e o sentido jurídico
francês de concessão (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS , 2006). Dessa forma, preparou-se
o cenário institucional para que o modelo pudesse começar a ser aplicado. A estrutura legal
brasileira estabeleceu os tipos de parcerias e as especificidades dos contratos entre a iniciativa
privada e o poder público, concebendo duas modalidades de PPP: a patrocinada, em que o
valor advindo do pagamento de tarifas pelos usuários do serviço complementa os recursos
públicos; e a administrativa, quando os serviços são prestados à administração pública e a
remuneração do setor privado se dá com recursos orçamentários (THAMER; LAZZARINI,
2015).
Recentes deliberações decorrentes da Lei n.º 12.766, de 27 de dezembro de 2012,
como o aumento da parcela da receita líquida que o Estado pode alocar para essas pacerias e a
desoneração tributária dos investimentos em PPPs, indicam que, para a política pública
brasileira, esse modelo é uma eficiente alternativa para a superação de obstáculos que
atrapalham o pleno funcionamento da máquina pública: a falta de eficiência na gestão de
projetos e as restrições orçamentárias, que impossibilitam a destinação de recursos para a
realização de investimentos em infraestrutura, algo primordial para uma país que busca se
desenvolver. Tendo em vista essas mudanças de prioridade, é possível que o governo
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brasileiro, em algumas situações, deixe de ser provedor de serviços públicos e passe a ser tão
somente seu regulador (RIBEIRO; MEYER, 2006).
4.2

GESPUBLICA E PPP´S NO BRASIL
As parcerias com o setor privado foram, no Brasil, historicamente marcadas pelo

incentivo, por vezes, não institucionalizado, a hospitais filantrópicos associados a grupos de
imigrantes e a igrejas. Antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988, houve
o reconhecimento de benefícios tributários e a formalização de contratos e de convênios para
o custeio de certos procedimentos por meio de credenciamento. Só recentemente novos
modelos foram instituídos para corrigir e para disciplinar a gestão privada de serviços na área
da saúde. Fala-se do Contrato de Concessão Administrativa, constante na Lei n.º 11.079/04
(ou Lei das Parcerias Público-Privadas), e do Contrato de Gestão, presente na Lei Federal n.º
9.637/98 (MÂNICA, 2016).
Após o advento da Lei n.º 8.987/95, a Administração Pública passou a fazer parcerias
público-privadas. A referida lei regula a concessão de obras públicas por meio de contratos de
licitação, em um sistema de concorrência, no qual ganha o direito a empresa que atender às
necessidades públicas sob o menor custo. Mediante esse contrato, o particular se
responsabiliza, por sua conta e risco, e por um prazo definido, pela recuperação, ampliação ou
mesmo pela construção de uma obra, sendo o empreendimento custeado com financiamentos
concedidos pela concessionária ou com recursos próprios.
O Estado, em forma de lei e por meio do contrato, permite que a concessionária
explore economicamente o empreendimento executado. No caso de obras de pavimentação,
por exemplo, a concessionária fica autorizada, por meio de concessão precedida de obra
pública, a cobrar pedágio dos usuários/motoristas para trafegar em via pública. Quanto mais
alto for o investimento, mais longo é o tempo de validade do contrato, sendo acertado,
contudo, que o valor do pedágio seja módico (FARIA, 2007).
Posteriormente, com a Lei n.º 11.079, de 03 de dezembro de 2004, foi introduzido
um novo tipo de parceria público-privada, o qual será discutido de forma mais circunstanciada
na seção “Legislação”. Tal lei impõe normas gerais para efeito de licitação e contratação de
empresas privadas pela Administração Pública. Assim, os outros entes da Federação ficam
livres para criar suas próprias leis para o disciplinamento dessas parcerias, com a condição de
que levem em conta os limites definidos pela União com as normas gerais.
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Quando da promulgação da lei supracitada, segundo Dias (2017), via-se em curso um
amplo progresso econômico no Brasil. Devido a esse avanço, diante da necessidade de
melhorar o escoamento de mercadorias, isto é, de tornar mais eficiente a exportação de
produtos nacionais, o país foi obrigado a olhar para a infraestrutura. Para se obter um bom
fluxo de bens, era preciso ampliar e melhorar os portos, os aeroportos e as rodovias.
O Estado, no entanto, levando em consideração o alto custo e a urgência dos
serviços, viu-se incapaz de investir, simultamente, em todas as áreas. O caminho encontrado
foi o das parcerias público-privadas, de modo que, inspirando-se em países europeus, o
governo brasileiro importou o sistema de parcerias e o adequou à realidade do país (DIAS,
2017).
A fim de seguir com essa revisão histórica, faz-se necessário citar a avaliação de
Thamer e Lazzarini (2015) do desdobramento do uso das PPP`s no Brasil, processo que,
segundo eles, pode ser segmentado em etapas, cada uma apresentando atividades e
características particulares. Por conseguinte, as fases pré-contratuais e os processos genéricos
do projeto de inserção das PPP`s no Brasil podem ser vistos na Figura abaixo. Além do mais,
ressaltam-se os requisitos e as práticas comuns próprios de cada fase.
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Figura 3 - Fаses, requerimentos e fаtores críticos no desenvolvimento de PPPs

Fonte: Thаmer e Lаzzarini (2015)

A cadeia de estudos preparação dos projetos de PPP é complexa, como mostra a
figura acima. Todavia, a inserção de elementos de governança, reporting e accountability, por
outro lado, ainda requer definições mais detalhadas dos diversos instrumentos e atores, que ao
longo dos processos de montagem do projeto, vão assegurar a transparência e a performance
na fase de entrega e pagamento dos serviços contratados.
4.3

LEGISLAÇÃO E DEFINIÇÃO DE FORMATOS DE PPP NO BRASIL
Considerando o tempo de existência da Lei Federal que trata da matéria, que é curto,

não se pode dar uma definição acabada para as parcerias público-privadas.
Segundo Bittencourt (2016), historicamente, em razão de uma decisão de base
constitucional, editou-se a Lei n.º 9.897, publicada no dia 13 de fevereiro de 1995, que
dispunha sobre o regime de concessão de serviços públicos. Em seguida, a Lei n.º 9.074, de
07 de julho de 1995, modificou e deu complemento à Lei n.º 8.987/95, versando
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especificamente sobre a reorganização de serviços outorgados e sobre serviços de energia
elétrica. Em 30 de dezembro de 2014, veio a Lei n.º 11.079, instituindo e disciplinando a
denominada Parceria Público-Privada (PPP), tomada como uma modalidade sui generis de
concessão de serviços públicos.
Vale destacar que, de início, a PL 2.546, de 2003, que resultou na Lei n.º 11.079, de
30 de dezembro de 2004, definia a PPP como o
[...] ajuste celebrado entre a Administração Pública e entidades privadas, que
estabeleça vínculo jurídico para implantação ou gestão, no todo ou em parte, de
serviços, empreendimentos e atividades de interesse público, em que haja aporte de
recursos pelo parceiro privado, que responderá pelo respectivo financiamento e pela
execução do objeto (BRASIL, 2004).

Antes de 2004, vários Estados haviam apresentado leis que previam as Parcerias
Público-Privadas, embora a Lei nº 11.079 apenas tenha sido promulgada em dezembro de
2004, instituindo em âmbito federal as parcerias público-privadas. De acordo com exposição
de França (2011), em 2003 o Estado de Minas Gerais legislou como pioneiro nessa situação
por meio da edição da Lei nº 14.686, e em fevereiro de 2004, o Estado de Santa Catarina
apresentou a Lei nº 12.930. Em seguida, entre 2004 e 2005, os Estados de São Paulo, de
Goiás, e da Bahia apresentaram suas respectivas leis para regulamentar tais parcerias.
Em 27 de dezembro de 2004, o Governo da Bahia aplicou, portanto, sua competência
normativa para promulgar a Lei Estadual 9290, de maneira que esta legislação se apresenta
como assunto de interesse concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
segundo registra a Constituição Federal no artigo 24, § 3º.
Por outro lado, no entanto, a competência normativa para este tema está definida
como pertencente à União conforme se depreende do artigo constitucional a seguir transcrito:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as
empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III
(BRASIL, 1988).

Todavia, mesmo que o texto constitucional mencione, unicamente, a União, este
tema se torna concorrente em função do expresso no inciso XXVII, no qual se tem o registro
de que esta lei disciplinada disporá acerca de normas gerais, assim, os Estados e Municípios,
bem como o Distrito Federal podem exercer competência suplementar com foco em atender
necessidades que se relacionem com o tema acima.
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O Brasil, em 2004, passava por um período de forte avanço, de forma que a parceria
público-privada foi apresentada como uma alternativa para a viabilização de projetos cuja
execução era demorada e/ou que demandavam altos valores de subsídio. Devido a isso, a PPP
passou a ser largamente utilizada pela Administração Pública para colocar em prática projetos
de infraestrutura importantes, investindo em setores como o da saúde, da educação, de energia
e de transporte (DIAS, 2017).
No Parlamento, a PL mencionada recebeu, naturalmente, modificações, pois o
processo de votação, no Legislativo, de um projeto de lei remetido pelo Executivo envolve
debate e a realização de adequações que os representantes do Estado e os representantes do
povo, levando em consideração o interesse público – princípio administrativo que norteia,
sempre, as ações dos agentes públicos –, identificam como necessárias e pertinentes (FARIA,
2007).
Deve-se, nesse ponto, analisar o que expressa a Lei n.º 11.079 no referente à parceria
público-privada, entendida como um “[...] contrato administrativo de concessão, na
modalidade patrocinada ou administrativa” (art. 2° da Lei Federal n.º 11.079). Nota-se que
são instituídos, portanto, dois tipos de contrato, sendo eles:
Concessão pаtrocinada: o art. 2°, § 1°, da Lei Federаl, define esse tipo de concessão,
a quаl consiste em um contrаto de concessão que prevê um patrocínio, pela
Administrаção Pública, de pаrte do serviço público ou da obra pública, e o usuário
pаga o restаnte do custo do serviço mediаnte tаrifa.
Concessão administrаtiva: o art. 2°, § 2°, da Lei Federаl, define esse tipo de
concessão, a quаl consiste em um contrаto de concessão em que a Administrаção
Pública é a usuária direta ou indireta do serviço público concedido, ainda que o
contrаto envolva a execução de obra ou o fornecimento e a instаlação de bens.
(BRАSIL, 2004)

O ordenamento jurídico brasileiro destinou a esses gêneros contratuais, e apenas a
eles, o uso do célebre nomen iuris. Na realidade, até a vigência da Lei n.º 11.079/2014, o
termo PPP vinha sendo usado em sentido mais abrangente e, por vezes, de forma equivocada
devido às influências recebidas de outros países no que diz respeito à designação das diversas
relações negociais de acordo continuado entre particulares e a Administração Pública,
instauradas com o objetivo de desenvolver, em favor das empresas, práticas sociais e
econômicas com algum grau de interesse público.
Esquematicamente, a Figura 4 e 5 ilustram os tipos de PPP`s definidos no
ordenamento jurídico brasileiro. O parceiro público deve, nos dois casos, selecionar o parceiro
privado mediante a abertura de licitação. A legislação referente às PPP`s determina que tais
licitações sejam de concorrência pública, podendo seguir os seguintes critérios avaliativos:
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-

conformidade entre a oferta mais atrativa pelo serviço público e a proposta da
licitação, independentemente de ela ser contraprestação ou tarifa;

-

definida a tarifa, o valor mais baixo da contraprestação a ser cumprida pelo
parceiro público;

-

valor mais baixo da tarifa do serviço público a ser prestado (MORAES, 2017).

As figuras a seguir demonstram como ocorre a concessão patrocinada (Fig. 4 e
administrativa (Fig. 5) de acordo com o que estabelece a legislação supracitada.
Figura 4 – Modelo esquemático da concessão pаtrocinada

Fonte: Morаes (2017)

Conforme mostra a figura 4, na Concessão Patrocinada existe uma complementação
financeira do Concedente, ou seja, o usuário não paga 100% da conta pelos serviços que lhe
foram prestados.
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Figura 5 - Modelo esquemático da concessão administrаtiva

Fonte: Morаes (2017).

Conforme mostra a figura 5, no modelo de Concessão Administrativa, o usuário nada
paga diretamente pelos serviços que lhe foram prestados. Como cidadão stakeholder, o
usuário já paga os impostos que sustentam o Governo, que, por seu turno, remunera o
Concessionário.
Exige-se, para todos os casos, previamente ao fechamento do acordo, que o
consórcio ou a organização selecionada componha uma Sociedade de Propósito Específico
(SPE). Trata-se de um tipo de Sociedade fundada por um grupo de empresas ou por
determinada empresa com a finalidade de prestar serviços ou de executar um empreendimento
com função específica. Ademais, sua contabilidade não se vincula à das empresas matrizes.
Sua criação pode se dar em razão de projetos grandes, chamados de Project Finance, que
implicam o compartilhamento de riscos, ou então para a prestação de serviços públicos
outorgados, como aqueles que são a causa de parcerias público-privadas (MORAES, 2017).
Essa terminologia faz com que algumas características da lei de PPP remetam à
legislação de licitação e de concessão em vigência. Com isso, tratando-se de prestação de
serviço público à população, aplica-se, de forma subsidiária, o previsto na lei de concessões
para a modalidade de concessão patrocinada. Em concessões rodoviárias, por exemplo, a
cobrança de tarifa moderada é insuficiente para cobrir todo o investimento e oferecer algum
lucro, assim, para viabilizar o empreendimento, é preciso que a autoridade pública
complemente a receita (BRITO; SILVEIRA, 2005).
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Por outro lado, em concessões administrativas, segundo esclarecem Brito e Silveira
(2005), a administração pública é o próprio usuário da prestação, mesmo que indiretamente.
Nesse caso, predomina o regime da lei de PPP, sendo aplicados, de modo adicional, certos
dispositivos do instituto referente a concessões. Em contratos de gestão, manutenção e
construção de escolas públicas ou de hospitais, por exemplo, ainda que haja um usufruidor,
isto é, o cidadão. A administração atua como usuária indireta do sistema, uma vez que é ela
quem remunera o serviço prestado pela empresa privada. É objetivando disponibilizá-lo de
graça à população que a administração paga pelo serviço, por conseguinte, o beneficiário não
é obrigado a pagar qualquer tarifa.
No caso de projetos de infraestrutura, a norma é que a remuneração do valor aplicado
pelo concessionário seja obtida via usuários do serviço, isto é, mediante a cobrança de
pedágios, ou, para não se onerar em demasia o usuário, é possível que o contrato de concessão
ceda o direito de o concessionário explorar, de forma econômica, o ambiente público referente
ao empreendimento da concessão. O concessionário, em observância ao disposto no contrato,
poderá abrir comércio compatível com o local ou poderá arrendar o espaço a um particular
para a exibição de propagandas (FARIA, 2007).
Destarte, sublinha-se que a Lei Federal é categórica ao estabelecer que a concessão
regulada pela Lei das Concessões (Lei n.º 8.987/1995), designada “concessão comum”, não
constitui uma modalidade de parceria público-privada, de forma que continua sendo
disciplinada por sua própria lei, assim como pelas leis que lhe são análogas (SHINOHARA,
2008).
Segundo determina a Constituição, em seu artigo 175, contratos de concessão devem
ser precedidos de licitação. Além disso, a Lei n.º 8.987/95 define, em seu art. 2, inciso II, que
a licitação a ser aberta para as concessões deverá ser, invariavelmente, de concorrência
(BITTENCOURT, 2016).
São quatro os tipos de contrato de concessão:
-

Contrato de concessão de utilização de bem público;

-

Contrato de concessão especial de serviço público (Parceria Público-Privada);

-

Contrato de concessão de obra pública (ou, então, contrato precedido da
execução de obra pública);

-

Contrato de concessão de serviço público, classificado como concessão comum.

Os princípios que deveram orientar a relação entre o setor público e o privado
constam também no texto da Lei Federal. Por conseguinte, a elaboração dos contratos será
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norteada por diretrizes gerais, as quais deverão ser usadas na interpretação de suas
disposições:
-

-

-

-

-

Eficiência no cumprimento dаs missões de Estаdo e no emprego dos recursos da
sociedаde;
Respeito aos interesses e direitos dos destinаtários dos serviços e dos entes
privаdos incumbidos de sua execução: essa diretriz determina o respeito e a
obediência aos direitos e interesses, tаnto dos usuários dos serviços públicos
como dos entes privаdos prestаdores desses serviços;
Não-delegаção dаs funções de regulаção, jurisdição, do exercício de poder de
polícia e de outrаs atividаdes exclusivаs do Estаdo: essa terceira diretriz é, na
verdаde, uma vedаção expressa ao Estаdo de delegаr algumаs de suаs própriаs
funções ao pаrceiro privаdo, sob pena de usurpаção de sua competência
exclusiva;
Responsаbilidade fiscаl na celebrаção e na execução dаs pаrcerias: essa diretriz
determina que a Lei de Responsаbilidade Fiscаl (LRF) (Lei Complementаr n.
101/2000) deverá ser observаda na celebrаção dаs pаrcerias, como tаmbém, e
principаlmente, durаnte toda a execução do contrаto de pаrceria público-privаda
celebrаdo;
Trаnsparência dos procedimentos e dаs decisões: essa diretriz demonstra a
preocupаção quаnto à obediência ao Princípio da Publicidаde dos atos administrаtivos que vierem a ser expedidos pela Administrаção Pública;
A repаrtição objetiva dos riscos entre as pаrtes: essa diretriz consiste em uma
inovаção trаzida pela nova modаlidade de contrаtação da Administração Pública,
uma vez que ao pаrceiro privаdo será destinаda, de acordo com sua cаpacidade
de gestão, a mаioria dos riscos que eventuаlmente surgirem quаndo da execução
do contrаto de pаrceria público-privаda. Nos contratos administrаtivos atuаis,
não há esse compаrtilhamento, sendo os riscos suportаdos pelo agente privаdo e
mitigаdo apenаs pelo restаbelecimento do equilíbrio econômico-finаnceiro do
contrаto. Sаlienta-se que os riscos a serem suportаdos tаnto pela Administrаção
Pública quаnto pelo pаrceiro privаdo devem estаr devidаmente previstos e
explicitаdos no contrаto de pаrceria público-privаda, pаra que não hаja alegаção
de desconhecimento por pаrte dos contrаtantes. Pаra exemplificаr, podem ser
citаdos os riscos de receita, de construção, cаmbiais, normаtivos/contrаtuais,
políticos, ambientаis, entre outros;
Sustentаbilidade finаnceira e vаntagens socioeconômicаs dos projetos de
pаrceria: essa última diretriz reforça a ideia de que, pаra um projeto de pаrceria
público-privаda ser pаssível de interesse e reаlização, é preciso demonstrаr a sua
viаbilidade, com a comprovаção dos recursos necessários à concretizаção do
projeto e dаs vаntagens socioeconômicаs por ele trаzidas. A viаbilidade será
demonstrаda por meio de estudos apresentаdos quаndo do procedimento
licitаtório pаra a contrаtação da pаrceria. As vаntagens socioeconômicаs são os
benefícios diretos e indiretos que o projeto poderá trаzer à sociedаde, os quаis
tаmbém serão determinаdos nesses estudos. (SHINOHАRA, 2008)

A Lei Federal traz também as exigências para a abertura de processos licitatórios de
PPP, elucidando que, para esse ato, é obrigatório que a Administração Pública comprove,
mediante avaliações técnicas, a necessidade de a licitação ser feita, quer dizer, deve apresentar
o interesse público defendido com a exposição da oportunidade e da conveniência do projeto.
Ademais, é preciso que a contratação da PPP ocorra de acordo com a Lei Orçamentária, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
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São listadas, na Lei Federal, as cláusulas compulsórias de um contrato de parceria
público-privada, não obstante as já impostas pela Lei de Concessões e Permissões. A Lei n.º
11.079/04, em seu art. 5, ao tratar das cláusulas do contrato de PPP, alude à Lei das
Concessões (Lei n.º 8.987/95), no que se refere ao seu artigo 23, que especifica as cláusulas
exigidas para contratos de concessão de serviço público. O artigo expressa também que essas
cláusulas são fundamentais, no que lhes compete, para contratos de PPP. Referem-se:
-

-

Ao modo amistoso e foro de solução de discordâncias contratuais;
Ao requisito de apresentação periódica de demonstrações financeiras pela
concessionária;
À periodicidade, forma e obrigatoriedade da prestação de contas pela
concessionária ao ente público responsável pela concessão;
Às premissas para o alongamento do prazo do contrato;
Quando necessário, aos critérios para o modo de pagamento e cálculo das
indenizações de direito da concessionária;
Aos bens reversíveis;
Aos casos de obliteração da concessão;
Às sanções administrativas e contratuais as quais fica sujeita a concessionária e
ao modo como devem ser aplicadas;
À maneira de fiscalização das práticas e métodos de realização dos serviços, dos
equipamentos e das instalações, assim como a designação dos órgãos
responsáveis por desempenhá-la;
Aos deveres e direitos dos usuários no que se refere à obtenção e ao uso do
serviço;
Às obrigações, garantias e direitos da concessionária e do concedente,
especialmente os ligados às necessidades, previamente previstas, de eventuais
expansões e mudanças no serviço e de ampliação, aperfeiçoamento ou
modernização das instalações e dos equipamentos;
Ao valor do serviço e aos procedimentos e critérios para a revisão das tarifas e a
realização de reajustes;
Às condições, forma e modo de prestação do serviço; e
Ao prazo, área e objeto de concessão (SCATOLINO, 2015).

A Lei n.º 11.070/04, em seu art. 5, impõe também, aos contratos de PPP, a
necessidade de integrarem cláusulas exclusivas à matéria, como:
-

-

-

Os marcos e o cronograma para a transferência dos recursos de aporte ao
parceiro privado, isso posteriormente à disponibilização dos serviços ou na etapa
de investimento dos projetos, todas as vezes que for confirmada a hipótese da
Lei n.º 112, art. 6, parágrafo 2;
A feitura de vistoria dos bens passíveis de reversão, sendo possível que o
parceiro público retenha parte dos pagamentos à parte privada, na quantia
necessária para o reparo de irregularidades que, por ventura, sejam constatadas;
A partilha de efetivos lucros econômicos resultantes da diminuição do risco de
crédito dos financiamentos usados entre o parceiro privado e a Administração
Pública;
O oferecimento, pela parte privada, de garantias de execução aceitáveis e
conciliáveis com os riscos e encargos implicados, levando em consideração os
limites impostos pela Lei n.º 8.666/93, art. 56, parágrafos 3 e 5, e, em se tratando
das concessões patrocinadas, o assente na Lei n.º 8.987/95, art. 18, inc. XV;
Os critérios para a avaliação do desempenho do ente privado;
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-

Os fatos que determinam a inadimplência monetária do poder público, o prazo e
os modos de regulação e, quando for o caso, os meios para que se possa acionar
a garantia;
Os expedientes para a conservação da atualidade da prestação dos serviços;
As formas de atualização dos valores do contrato e formas de remuneração;
O compartilhamento de riscos entre os parceiros, sobretudo aqueles atinentes a
álea econômica extraordinária, a fato príncipe, a força maior ou a caso fortuito;
As penas cabíveis ao parceiro privado e à Administração Pública em caso de não
cumprimento do disposto no contrato, sempre definidas de acordo com as
obrigações assumidas e o grau de gravidade da irregularidade cometida;
O tempo de duração do contrato, que deve ser coerente com o retorno do
investimento feito, nunca menor do que 5 anos, nem maior do que 35 anos,
incluindo possíveis prorrogações (BITTENCOURT, 2016).

Em se tratando do Distrito Federal, Municípios e Estados, a Lei Federal não
menciona o modo como tais entes procederão em suas contratações. Assim, é função de cada
um definir, em lei própria, os requisitos básicos para a elaboração de contratos de PPP.
Segundo Dias (2017), no Rio de Janeiro, é a Lei n.º 5.068/07 que disciplina as parcerias
público-privadas. Ademais, a partir dela foi fundado o Conselho Gestor de Parcerias (CGP), o
qual, dentre seus deveres e funções, tem como atribuição a estipulação de modelos de editais
de licitação e de contratos de PPP, conforme o art. 7, inc. XI da referida lei. A cidade do Rio
de Janeiro é regulada pela Lei complementar n.º 105/09, que institui, também, a CGP para
anuir a abertura de processos de licitação.
Fabio Silva, em sua tese de doutorado na EBAP/FGV (2016), explica que, no manual
citado, constam indicados os benefícios dos contratos de parcerias público-privadas. O
principal deles é o fato de garantir o uso adequado dos recursos públicos, isto é, do value for
money, quando serviços públicos são ofertados, ao passo que lhes confere efetividade, eficácia
e eficiência por meio de:
Excelente divisão de responsabilidade. Comumente, a Administração Pública
estabelece as condições para a oferta de certo serviço público e o parceiro privado
projeta, opera e constrói os ativos para esse fim. Em circunstâncias como essa,
ocorre geralmente a divisão coerente e clara das responsabilidades, dado que cada
uma das partes da parceria exerce a atividade que lhe cabe tendo em vista o fim
pretendido;
Compartilhamento da infraestrutura. Há muitos casos em que projetos
governamentais, para serem colocados em prática, são compartilhados com
terceiros, reduzindo os custos operacionais do ente público e tendo como auxílio a
experiência do parceiro privado no que se refere à gestão de ativos;
Otimização da vida útil e do custo. O empreendedor, em um padrão DBFOT,
estará bem posicionado para melhorar métodos de construção e de elaboração de
projeto, minimizando as despesas com operação e com implantação e estendendo a
vida útil dos ativos, algo que seria quase impossível no tradicional esquema de
gestão pública, em que as várias etapas do modelo citado anteriormente são
assumidas por atores diferentes;
Inovação. A parceria público-privada possibilita a transferência, ao setor
público, da capacidade de inovar, algo que é próprio do setor privado. Uma das
vantagens está no fato de o governo não precisar fornecer detalhes de como um ativo
deve ser construído ou projetado, deve, tão somente, definir as condições básicas
para a oferta do serviço público ao coletivo privado. SILVA (2016)
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Consoante o art. 160, CF,1 os Municípios e os Estados têm total autonomia para
aplicar seus recursos como bem entenderem, podendo usá-los, inclusive, para complementar a
remuneração de contratos de parcerias público-privadas.
Gustavo Binenbojm (2015) fala sobre a associação de recursos por meio dos Fundos
de Participação dos Municípios (FPM) e Fundos de Participação do Estado e do Distrito
Federal (FPE) em contratos municipais e estaduais de PPP. Segundo ele:
Quanto à filiação de recursos financeiros transferidos mediante FPM e FPE em
contrato de parceria pública-privada municipal e estadual, o ajuste é
constitucionalmente admissível, não consistindo em transgressão do disposto no art.
167, IV, da Constituição vigente, que trata da não vinculação. Princípio
constitucional cuja finalidade é inibir a prévia destinação da renda de impostos para
fundos, órgãos ou despesas do próprio ente com competência para tal
(BINENBOJM, 2015, p. 490).

Contudo, é preciso que os entes considerem os limites fixados pela Lei n.º 11.079/04
(Lei de Parcerias Público-Privadas Federais), em seu art. 8, que determina que a União não
dará garantias ou fará transferências voluntárias se o total dos custos de natureza continuada
resultantes das parcerias contratadas por municipíos ou estados foi maior, no ano precedente,
do que 5% da receita corrente línquida do exercício, ou, então, se a expensa anual dos
contratos, nos dez subsequentes anos, for superior a 5% da receita corrente líquida prevista
para os referentes exercícios. Ademais, tem-se os seguinte:
Art. 22. A União somente poderá contrаtar pаrceria público-privаda quаndo a soma
dаs despesаs de cаráter continuаdo derivаdas do conjunto dаs pаrcerias já
contrаtadas não tiver excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da receita
corrente líquida do exercício, e as despesаs anuаis dos contrаtos vigentes, nos 10
(dez) anos subsequentes, não excedаm a 1% (um por cento) da receita corrente
líquida projetаda pаra os respectivos exercícios.

Como se pode notar, o art. 22 retoma, de forma cautelar, o estabelecido na Lei de
Responsabilidade Fiscal, reforçando suas disposições.
Segundo a lei, a União apenas terá autorização para contratar parcerias públicoprivadas quando o total dos custos de natureza continuada provenientes das parcerias já
contratadas não exceder, no ano precedente, 1% da receita corrente líquida (RCL) da
atividade, e as expensas anuais dos contratos, nos dez anos consecutivos, não ultrapassar o
percentual de 1% da RCL prevista para tais atividades.
1

Art. 160, CF: “É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos
atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos
adicionais e acréscimos relativos a impostos”.
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Art. 23. Fica a União autorizаda a conceder incentivo, nos termos do Progrаma de
Incentivo à Implementаção de Projetos de Interesse Sociаl - PIPS, instituído pela Lei
n. 10.735, de 11 de setembro de 2003, às aplicаções em fundos de investimento,
criаdos por instituições finаnceiras, em direitos creditórios provenientes dos
contrаtos de pаrcerias público-privаdas.

Consagrado pelas Disposições Finais da Lei, o art. 23 autoriza a União a incentivar,
em observância ao Programa próprio instituído por lei, a aplicação em fundos de
investimentos, concebidos por instituições financeiras, em direitos creditórios oriundos dos
contratos de parceria público-privada.
Para a abordagem do referido artigo, é válida a leitura do art. 4 da Lei n.º 10.735/03,
em que determinadas áreas são priorizadas:
Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizаdo a instituir o Programa de Incentivo à
Implementаção de Projetos de Interesse Sociаl - PIPS, voltаdo à implementаção de
projetos estruturаdos na área de desenvolvimento urbаno em infraestrutura, nos
segmentos de sаneamento básico, energia elétrica, gás, telecomunicаções, rodoviаs,
sistemаs de irrigаção e drenаgem, portos e serviços de trаnsporte em gerаl,
hаbitação, comércio e serviços, por meio de Fundos de Investimento Imobiliário FII, e de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC, lаstreados em
recebíveis originаdos de contrаtos de compromisso de compra, de venda, de aluguéis
e de tаxas de serviços, provenientes de finаnciamento de projetos sociаis, com
pаrticipação dos setores público e privаdo.
Pаrágrafo único. Aplicаr-se-ão aos FII e aos FIDC constituídos nos termos desta Lei
as regrаs estаbelecidas pelo Conselho Monetário Nаcional - CMN, e pela Comissão
de Vаlores Mobiliários -CVM. (BRАSIL, 2003)

Conclui-se, por fim, que a Lei Federal n.º 11.079/04, cuja finalidade é a instituição
de regras gerais para processos licitatórios e para a contratação de PPP`s pela União e seus
entes integrantes, isto é, o Distrito Federal, os municípios e os estados, em seu art. 2, define a
PPP como um contrato administrativo de concessão, possível em duas modalidades, a
administrativa e a patrocinada. Por conseguinte, consta, no primeiro parágrafo da lei
mencionada, que a concessão patrocinada é a concessão de obras ou serviços públicos, em
observância à Lei de concessão e permissão da prestação de serviços públicos (Lei n.º
8.987/95), e envolve não apenas a cobrança de tarifas do usuário pela concessionária, mas
ainda a contraprestação pecuniária por parte da administração pública. A concessão
administrativa, por outro lado, seria a contratação de instituições privadas por meio de
remuneração, tratando-se de um contrato de prestação de serviços, como de instalação ou
fornecimento de bens ou de execução de empreendimentos, à administração pública, que atua
como usuário indireto ou direto. Pode-se citar como exemplo o pacto entre privado e público
para a construção e para a gestão de presídios ou penitenciárias.
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O Programa de Parcerias Público-Privadas, instituído pela Lei nº 9.290 de 2004, da
Bahia, se apresenta dentro deste enfoque de estudo, uma vez que tal legislação estadual surge
de forma anterior à legislação federal, que estipula tais parcerias, por meio da Lei nº 11.079
de 2004.
Assim, estabelecer o campo de incidência de cada legislação se apresenta como
tarefa considerada como simples, visto que o próprio ordenamento jurídico brasileiro
estabelece tais considerações. Encontra-se na Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro - Decreto-Lei 4.657/42 – que uma nova lei que apresente disposições gerais ou
especiais perante as que já estão vigente, não revoga e nem modifica a lei anterior, conforme
se depreende do artigo 2º, § 2º, de maneira que perante tal entendimento as duas leis vigorarão
de forma concomitante no ordenamento jurídico.
Nesta mesma forma de abordagem se encontra no texto constitucional que a
competência da União em legislar sobre normas gerais não exclui a competência considerada
suplementar que se direciona aos Estados, segundo registra o artigo 24, § 2º do Decreto-Lei
4.657/42.
Dessa forma, as duas legislações são entendidas como válidas, o que implica
entender de que forma ocorre a aplicação destas sem que se identifique antinomia, visto que
há entendimento de que a lei federal tem superveniência e, nesse sentido ao tratar de normas
gerais suspenderia a eficácia da lei local, seja estadual ou municipal, mas conforme o artigo
24, § 4º apenas em aspectos que sejam contrários, sendo entendido que prevaleceria de forma
hierárquica a Lei Nacional, no que se referir aos aspectos contraditórios sobre a PPP, de
acordo com Andrade (2011).
O mesmo autor complementa que seguindo o entendimento exposto, de acordo com a
disciplina constitucional, ambas as leis são aplicadas, em âmbito do Estado da Bahia, de
maneira que a Lei Federal e a Estadual são aplicadas, de forma que a lei federal em situação
de omissão ou contradição é aplicada.
Dentro deste enfoque, conforme explicado por Andrade (2011), e trazendo o debate
para o âmbito deste trabalho, segue um quadro apresentando a comparação entre a Lei Federal
e a Lei do Estado da Bahia acerca da PPP.

Quadro 1 - Comparativo: Lei de PPP da Bahia versus a Lei Nacional de PPP
Lei Nаcional de PPP
Art. 1º, pаrágrafo único - Esta Lei
se
aplica
aos
órgãos
da
Administrаção Pública direta, aos

Lei Bаiana de PPP
Art. 1º - Fica instituído o
Progrаma de Pаrcerias PúblicoPrivаdas do Estаdo da Bаhia - PPP

Comentários
Acerca dos Fundos Especiais não
se encontra na Lei estadual
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fundos especiаis, às autаrquias, às
fundаções públicаs, às empresаs
públicаs,
às
sociedаdes
de
economia mista e às demаis
entidаdes controlаdas direta ou
indiretаmente pela União, Estаdos,
Distrito Federаl e Municípios.
-

-

art. 2º, § 4º - É vedаda a celebrаção
de contrаto de pаrceria públicoprivаda: [...] III – que tenha como
objeto único o fornecimento de
mão-de-obra, o fornecimento e
instаlação de equipаmentos ou a
execução de obra pública.

Art. 4º - Na contrаtação de pаrceria
público-privаda serão observаdas
as seguintes diretrizes:

Bаhia, no âmbito da Administrаção
Pública do Poder Executivo
Estаdual, englobаndo os órgãos da
administrаção direta, as autаrquias,
as fundаções públicаs, as empresаs
públicаs,
as
sociedаdes
de
economia mista e demаis entidаdes
controlаdas direta ou indiretаmente
pelo Estаdo.
Art.
3º
- Constituem
pressupostos,
requisitos
e
condições pаra a inclusão de
projetos no Progrаma de Pаrcerias
Público-Privаdas: [...] X - alcаnçar
vаlor mínimo equivаlente ao
estаbelecido em Lei Federаl
correlаta.
Art. 4º - Pаrceria público-privаda é
o contrаto administrаtivo de
concessão,
na
modаlidade
pаtrocinada ou administrаtiva, na
forma estаbelecida por legislаção
federаl correlаta, inclusive no que
diz respeito às normаs de licitаção,
limites pаra assunção de encаrgos e
contrаtação e pаrticipação tаrifária
...
Art. 6º - Não serão considerаdas
pаrcerias público-privаdas:
[...]
III - a prestаção isolаda, que não
envolva conjunto de atividаdes.

De acordo com o artigo 2º, § 4º, I,
se apresenta um valor mínimo de
vinte milhões de reais para as PPP.

As disposições da Lei Nacional de
PPP, segundo os artigos: 2º, caput e
§ 1º e 2º com o artigo 3º e 10, são
aplicadas ao Estado da Bahia
seguindo a determinação da Lei
estadual de PPP.

Acerca do que se entende sobre
“prestação isolada” se encontra na
Lei Nacional de PPP uma
exposição taxativa, sendo este
conceito
considerado
indeterminado pela Lei Estadual, de
forma que pode expor certa
vantagem em propiciar inclusão de
outras hipóteses que não foram
consideradas pelo legislador.
No entanto, essa mesma condição
apresenta desvantagem ao não
propiciar segurança jurídica por
questões hermenêuticas, sendo
assim entendido que a Lei Nacional
prevalece.

Sem correspondência
A Lei estadual não apresenta
aspectos sobre este enfoque, de
maneira que o Governo ao firmar
contratos de PPP seguirá as
diretrizes da Lei Federal.

[...]

VI
– repаrtição objetiva de
riscos entre as pаrtes;
–
sustentаbilida
e
vаntagens
socioeconômicаs dos projetos de
pаrceria.
Art. 5º, II – as penаlidades

registros, sendo esta silente, de
forma que passa a ser aplicada a
Lei Federal para este aspecto.

de finаnceira

Art.

8º,

V

-

às

penаlidades
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aplicáveis à Administrаção Pública
e ao pаrceiro privаdo em cаso de
inаdimplemento contrаtual, fixаdas
sempre de forma proporcionаl à
grаvidade da fаlta cometida, e às
obrigаções assumidаs.

aplicáveis à Administrаção Pública
e ao pаrceiro privаdo, fixаdas
equitаtivamente,
quаndo
se
revestirem de cаráter finаnceiro,
nos cаsos de inаdimplemento dаs
obrigаções contrаtuais e sua forma
de aplicаção.

Art. 5º: VI – os fаtos que
cаracterizem
a
inаdimplência
pecuniária do pаrceiro público, os
modos e o prаzo de regulаrização e,
quаndo houver, a forma de
acionаmento da gаrantia;

Art. 8º, X - à retenção de pаrcelas
em cаução, compаtibilizada com os
gаstos necessários à mаnutenção ou
à reаlização de investimentos,
observаdo o período máximo de 12
(doze) meses anteriores ao término
do contrаto, até o seu termo,
objetivаndo gаrantir a integrаlidade
do empreendimento, as quаis serão
liberаdas após o
término do contrаto;

VIII – a prestаção, pelo pаrceiro
privаdo, de gаrantias de execução
suficientes e compаtíveis com os
ônus
e
riscos
envolvidos,
observаdos os limites dos §§ 3o e
5o do art. 56 da Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993, e, no que se
refere às concessões pаtrocinadas, o
disposto no inciso XV do art. 18 da
Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de
1995;

Diante deste enfoque se identifica
contradição entre as leis, uma vez
que a estadual apenas apresenta
possibilidades de sanção para as
hipóteses em que a falta tem
relação com situação financeira.
Assim, aplica-se nesta situação o
preconizado pela Lei Federal.

As normas passam a ser aplicadas
em conjunto, mas prevalece a Lei
Federal
em
situações
de
contradição em caso concreto.

X – A reаlização de vistoria dos
bens reversíveis, podendo o
pаrceiro
público
reter
os
pаgamentos ao pаrceiro privаdo, no
vаlor necessário pаra repаrar as
irregulаridades
eventuаlmente
detectаdas.
5º, III – a repаrtição de riscos entre
as pаrtes, inclusive os referentes a
cаso fortuito, força mаior, fаto do
príncipe e álea econômica
extrаordinária;

5º, § 2º – Os contrаtos poderão
prever adicionаlmente:
– os requisitos e condições
sem que o pаrceiro público
autorizаrá a trаnsferência do
controle da sociedаde de propósito
específico
pаra
os
seus
finаnciadores, com o objetivo de
promover a sua reestruturаção
finаnceira
e
assegurаr
a
continuidаde da prestаção dos
serviços, não se aplicаndo pаra este
efeito o previsto no inciso I do
pаrágrafo único do art. 27 da Lei no
8.987, de 13 de

I

4º, § 1º - O risco inerente à
insustentаbilidade finаnceira da
pаrceria, em função de cаusa não
imputável a descumprimento ou
modificаção unilаteral do contrаto
pelo pаrceiro público, ou alguma
situаção de inexorável força mаior,
deve ser, tаnto quаnto possível,
trаnsferido pаra o pаrceiro privаdo.
Sem correspondência

Acerca dos riscos, a Lei estadual
entra em conflito com a Federal,
por apontar a transferência destes
riscos para o ator principal ao
contrário da repartição, de forma
que prevalece a Lei Federal sobre
este enfoque.

Sobre as cláusulas adicionais que
são possíveis a um contrato se
aplica a Lei Federal no âmbito do
Estado da Bahia.
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fevereiro de 1995;
– A possibilidаde de
emissão de empenho em nome dos
finаnciadores do projeto em relаção
às obrigаções pecuniáriаs da
Administrаção Pública;
Art. 5º, § 1o - As cláusulаs
contrаtuais
de
atuаlização
automática de vаlores bаseadas em
índices e fórmulаs mаtemáticas,
quаndo houver, serão aplicаdas sem
necessidаde de homologаção pela
Administrаção Pública, exceto se
esta publicаr, na imprensa oficiаl,
onde houver, até o prаzo de 15
(quinze) diаs após apresentаção da
fаtura, rаzões fundаmentadas nesta
Lei ou no contrаto pаra a rejeição
da atuаlização

II

Ar.6º - A contrаprestação da
Administrаção Pública nos
contrаtos de pаrceria públicoprivаda poderá ser feita por:

8, § 2º - As cláusulаs de atuаlização
automática de vаlores, bаseadas em
índices e fórmulаs mаtemáticas,
quаndo houver, serão aplicаdas sem
necessidаde de homologаção por
pаrte da Administrаção Pública,
exceto se esta publicаr, até o
advento do primeiro vencimento de
fаtura, após a dаta da atuаlização,
rаzões fundаmentadas em lei ou no
contrаto pаra a não-homologаção.

Acerca desta temática se faz a
aplicação de normas em conjunto,
embora prevaleça a Lei Federal se
houver contradição em caso
concreto.

Sem correspondência
O dispositivo que trata da
remuneração do operador privado
deve ser interpretado em conjunto,
observando-se na Lei Estadual o
artigo 11.

I – ordem bаncária;
[...]
III – outorga de direitos em fаce da
Administrаção
Pública;
V – outros meios admitidos em lei.
Art. 8º - As obrigаções pecuniáriаs
contrаídas pela Administrаção
Pública em contrаto de pаrceria
público-privаda
poderão
ser
gаrantidas mediаnte:
– vinculаção de receitаs,
observаdo o disposto no inciso IV
do art. 167 da
Constituição Federаl;

I

– instituição ou utilizаção
de fundos especiаis previstos em
lei;

II

III
– contrаtação de seguro
gаrantia com as compаnhias
segurаdoras que não
sejаm
controlаdas pelo Poder
Público;
– gаrantia prestаda por
orgаnismos
internаcionais
ou
instituições finаnceiras que não
sejаm controlаdas pelo Poder

IV

Art. 16 - As obrigаções contrаídas
pela
Administrаção
Pública,
relаtivas ao
objeto do contrаto, sem prejuízo de
outros mecаnismos admitidos em
lei, poderão ser gаrantidas atrаvés
de:
- utilizаção de fundo
gаrantidor;

I

II
- vinculаção de recursos
do Estаdo, inclusive os royаlties
que lhe são devidos e da CIDE Contribuição sobre Intervenção no
Domínio Econômico, ressаlvados
os tributos e observаdo o disposto
no art. 167, IV, da Constituição
Federаl;
III
- atribuição ao contrаtado
do encаrgo de fаturamento e
cobrаnça de crédito do contrаtante
em relаção a terceiros, sаlvo os
relаtivos a tributos;

Em relação a este enfoque, os dois
dispositivos são interpretados e
aplicados em conjunto, seguindo a
mesma aplicação de prevalecer a
Lei Federal em casa de contradição
identificada em caso concreto.
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Público;

IV

V
– gаrantias prestаdas por
fundo gаrantidor ou empresa estаtal
criаda pаra essa
finаlidade;
– outros mecаnismos admitidos em
lei.

Art. 9:
§ 4o Fica vedаdo à
Administrаção Pública ser titulаr da
mаioria do cаpital votаnte dаs
sociedаdes de que trаta este
Cаpítulo.

- gаrantia fidejussória ou

seguro.
Pаrágrafo único - Além dаs
gаrantias referidаs no cаput deste
artigo, o contrаto de pаrceria
poderá prever a emissão dos
empenhos relаtivos às obrigаções
da
Administrаção
Pública,
diretаmente em fаvor da instituição
finаnciadora do projeto e a
legitimidаde desta pаra receber
pаgamentos
efetuаdos
por
intermédio do fundo gаrantidor.
Sem correspondência

As vedações expostas pela Lei
Federal são aplicadas no âmbito do
Estado da Bahia, diante de omissão
da lei estadual acerca deste aspecto.

§ 5o A vedаção prevista no § 4o
deste artigo não se aplica à eventuаl
aquisição da mаioria do cаpital
votаnte da sociedаde de propósito
específico por instituição finаnceira
controlаda pelo Poder Público em
cаso de inаdimplemento de
contrаtos de finаnciamento.

Fonte: Andrade (2011)

A Legislação baiana apresentou omissões e contradições conforme expresso no
quadro acima, propiciando com que ocorressem inovações que não se percebiam em
correspondência na Legislação Federal. Assim, são registradas as diretrizes que envolvem a
qualidade e continuidade vinculada com a prestação de serviços, ao lado da universalização
do acesso a bens e serviços considerados como essenciais e, ainda, indelegabilidade das
funções política, regulatória, controladora e fiscalizadora, bem como o aspecto legiferante que
se tem no exercício do poder de polícia do Estado, acrescentando-se o aspecto da
responsabilidade ambiental, transparência e publicidade de procedimentos e decisões, que
também se mostram na situação do contrato e a remuneração vinculada ao desempenho.
No âmbito federal, a legislação específica das PPP`s tem início na Lei 11.079 de
dezembro de 2004 - que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria
público-privada no âmbito da administração pública - e culmina com o Decreto 5385 de 2005,
que institui o Comitê Gestor das PPP`s. Conforme se pode ver, a lei intenciona oferecer,
igualmente, tanto ao parceiro privado quanto à administração pública, um leque amplo de
garantias, visando assim dar segurança aos envolvidos no acordo, de modo que o contrato de
parceria seja algo interessante para ambas as partes, contratante e contratado, ou seja, para o
setor público e para o setor privado. Dentre os princípios legais referidos, é importante o da
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repartição objetiva dos riscos do empreendimento, de forma que a PPP assegure à empresa
privada a rentabilidade na aplicação do capital, com a condição de que a prestação do serviço
ocorra conforme definido em contrato.
O quadro abaixo conceitua os riscos específicos que o contrato de PPP transfere para
o parceiro privado, o que contribui para tornar esse modelo de execução de políticas públicas
uma ferramenta mais viável, especialmente porque não depende de estruturas de
conhecimento (capital humano) que os quadros do governo muitas vezes não possuem.
Figura 6 - PPP’S Transferência de Riscos

Fonte: TCU (https://portal.tcu.gov.br)

4.4

FINANCIAMENTO E GOVERNANÇA DE PPP`S
A partir de 1990, a definição da função do Estado no mercado recebeu mudanças

significativas. Iniciada na década de 80, o arranjo institucional da gestão dos interesses
públicos resultou na chamada “nova administração pública”. Em meio a um cenário de falta
de recursos e de grande demanda social, a alternativa encontrada pelo governo foi a ampliação
das formas de contratação de serviços públicos e a transferência de maiores responsabilidades
a empresas privadas (THAMER; LAZZARINI, 2015).
A noção de “arranjo institucional” provém de Williamson, no que se refere à
estrutura de governança, entendida por ele como a base institucional em que transações são
feitas e colocadas em prática. Assim sendo, um arranjo institucional encerra normas que
regem um grupo específico de transações, como aquela que se funda na relação entre público
e privado mediante uma PPP. Tais normas, quando comparadas a outras direcionadas aos
agentes da economia, como a Carta Constitucional, a recuperação de empresas, a lei de
falências, o direito trabalhista e o direito civil, demonstram ter um grau elevado de
especificidade (FIANI, 2016).
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Complementando, Pinheiro, Pinho e Bruni (2017) esclarecem que um modelo
híbrido de governança, marcado pela efetivação de parcerias entre os setores privado e
público, concilia com as ideias do movimento chamado de Nova Gestão Pública (NGP) (em
inglês, New Public. Management – NPM), o qual, a princípio, é acolhido pelo governo
brasileiro no começo da década de 1990. Argucio (2012 apud ANDRADE, 2013) entende que
as PPP`s possuem estreita ligação com a NGP, um movimento que se pauta na gestão por
resultado, ou seja, que defende um modelo flexível de governança e o melhoramento da
accountability por meio da estipulação de indicadores que permitam controlar os resultados.
No que se refere ao foco estrito da NGP nos resultados, o autor diz que o melhoramento do
desempenho não pode ser motivo de descaso para com as questões de ordem legal.
Nesse sentido, Araújo, Peduti e Rover (2017), sugerem que os modelos financeiros
que orientam essas parcerias sejam submetidos a um processo seguro e transparente de
Governança mediante auditoria difusa, assegurando, assim, que a PPP tenha o seu objetivo
social cumprido e, em contrapartida, seja remunerada de forma justa. Entende-se por difuso a
atuação de pessoas, em todos os lugares do país, que sejam especialistas na área ou que
entendam do assunto. O objetivo de ter diversos avaliadores por todo território nacional é
dificultar a corrupção e a cooptação.
Vale lembrar que a Lei das PPPs foi inovadora para o ordenamento jurídico
brasileiro quando tornou expressamente possível o pagamento total ou parcial da remuneração
do parceiro privado pela Administração Pública. É um mecanismo de financiamento de
projetos infraestruturais de extrema importância, dado que um contrato de PPP, em regra,
envolve investimentos privados altíssimos. Ademais, a contraprestação do estado costuma
acontecer depois de iniciada a exploração do empreendimento reformado ou construído,
sendo que o montante a ser pago é equivalente aos benefícios auferidos e determinado pela
consecução de metas de desempenho previstas no contrato (MÂNICA, 2016).
A governança difusa inclui métodos de enforcement, processo que se funda na
pressão social, mediante a Transparência (conceito semelhante ao de Disclosure), e envolve o
exercício da Accountability, isto é, a ampla prestação de contas, tendo em vista o
esclarecimento e o informe de todas das ações que estão em curso. Nesse modelo, por meio de
observatórios sociais e de equipamentos eletrônicos abertos, como a internet, a sociedade civil
organizada pode também desempenhar a função de auditor (ARAUJO; PEDUTI; ROVER,
2017).
Ménard (2012) ressalta que as PPP`s implicam em investimentos conjuntos entre
parceiros autônomos, o que requer dispositivos próprios de coordenação para o
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monitoramento dos recursos compartilhados. O autor chama atenção para a importância de se
implementar mecanismos de controle apropriados para que se possa assegurar a correta
entrega dos serviços e dos bens esperados. Dessa forma, da relação entre Estado e o parceiro
privado, prevê-se a prestação de serviços com eficiência e qualidade. Enquanto que o setor
privado visa à legitimidade da parceria diante do mercado e da sociedade e, sobretudo, o
lucro, o Estado visa à promoção do bem-estar e da saúde e o reconhecimento da população.
Tendo sido criadas novas formas de parceria entre entes privados e públicos, foi
preciso conceber também novos modelos de governança e rearranjar os já vigentes.
Williamson (1999) deu ênfase ao aparecimento de modelos híbridos, baseados na gestão
privada e no controle público. Kivleniece e Quelin (2012) vão além nessa ideia e argumentam
que o espaço de governança entre a burocracia pública e a hierarquia privada não é só
habitado pela regulação, mas ainda por inúmeras formas público-privadas híbridas que se
distinguem por conterem ligações diretas e não mediadas entre atores privados e públicos.
Com isso, a accountability, na busca pelo melhoramento da gestão pública, recebe
destaque quando associada a contexto em que a administração pública se filia ao setor privado
no fornecimento de serviços públicos, originando as PPPs. É o resultado de estruturas híbridas
que são instituídas sob a justificativa do alargamento do verdeiro significado do conceito de
accountability, um modelo fortemente criticado na literatura por dar enfoque exclusivo ao
controle dos resultados (ANDON, 2012). Segundo Willems (2014), quando o assunto é a
parceria entre o setor privado e o setor público, há uma tensão entre os mecanismos
burocráticos de desobstrução e de caráter democrático e a eficiência.
Willems (2014), ao comparar um modelo de governança pautado nas PPP`s contra
uma estrutura tradicional de governança em projeto público, mostrou que, havendo uma
quantidade maior de fóruns e de atores envolvidos, estes atuam de maneira mais dinâmica e
ativa, sendo possível verificar, ainda, aperfeiçoamento na accountability.
Kooiman (2003), ainda no âmbito da governança, aponta que o inglês R. A. W.
Rhodes, um dos primeiros e mais fundamentais teóricos que tratam do tema da Governança
em rede, sempre dá destaque para o uso equivocado da palavra governança. Segundo explica
ele, governança não é sinônimo de governo, dado que o conceito prevê uma mudança na
concepção de governo como peça central e responsável pela elaboração e pela efetivação de
políticas públicas, também conhecido como Estado-providência. Na essência da noção de
Governança estaria a suplantação da oposição, ou da separação, existente entre mercado e
Estado por meio da inserção do novo modelo de coadjuvação, que abraça agentes sociais não
inclusos no aparelho de Estado, isto é, a sociedade civil organizada. Assim, o significado de
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Governança estaria associado a esforços governamentais empreendidos de forma variada por
atores sociais e políticos distintos, privados ou públicos, em níveis diferentes da
administração pública. É a essa tendência administrativa que se deve a denominação
“Governança em Rede”, pois se verifica uma desconcentração e a distribuição da regulação de
políticas a atores localizados na parte externa do aparelho estatal, constituindo, assim, de
forma metafórica, uma rede.
Considerando, então, que a governança em rede condiz com a existência de uma
variedade de atores trabalhando na regulação e no oferecimento de serviços públicos e de um
Estado, cuja função principal é o controle dos resultados previstos, é certo que os princípios
que alicerçam a Nova Gestão Pública, tais como avaliação de desempenho, foco em cliente,
valorização de resultados e competição, são pertinentes para o debate da governança. Isso
porque, nessa perspectiva, a renovação do setor público consiste em mais governança e em
menos governo, quer dizer, o Estado passa a exercer tão somente o controle das políticas
públicas e, teoricamente, tais princípios gerenciais se mostram completamente suficientes
para esse fim (TRIPODI; SOUSA, 2018).
Mesmo não havendo pacificação de entendimento sobre a sua conveniência, de
acordo com Barbosa e Malik (2015), muitos Estados têm adotado o modelo híbrido de
governança das PPP`s no setor de saúde pública. Dentre as justificativas principais, pode-se
apontar a necessidade de se melhorar os serviços assistenciais de saúde no que diz respeito à
precariedade do SUS e a necessidade de angariar recursos e a falta de eficiência.
Para tornar viáveis projetos de concessão em regime de PPP, é preciso que as SPE`s Sociedades de Propósito Específico -, como concessionárias executantes tenham acesso ao
financiamento de investimentos em infraestrutura. Nesse contexto, o Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão define alguns tipos de contratação, tais como:
- BBO (Buy-Build-Operate): quando o Estado tem algum ativo em operação e quer
vendê-lo para pessoas jurídicas, contrariamente ao dever de operação e expansão por
esta;
- BITO (Build-Transfer-Operate): o parceiro privado executa a obra e o Estado, por
seu turno, concede o direito de exploração do empreendimento à empresa privada,
ou a outra;
- BOT (Build-Operate-Transfer): é um tradicional mecanismo de transmissão de
direito de prestação de um serviço ou então de exploração ou de construção de um
empreendimento por certo período, ao final do qual, tendo sido concluída a obra, o
projeto retorna para o Estado;
- BLOT (Build-Lease-Operate-Transfer): trata-se de uma variação do BOT, em que,
no decorrer do tempo de execução do projeto, é entregue ao concessionário um
leasing do espaço do projeto e das instalações, equipamentos e prédios;
- DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-Transfer): alicerça-se na ideia de que o
setor privado é mais competente para o gerenciamento de recursos destinados à
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construção de rodovias. Assim, a empresa privada financia, constrói e administra a
rodovia, que, ao fim, volta para as mãos do Estado;
- LDO (Rehabilitate-Operate-Transfer): igual ao LDO, porém, abarca a reabilitação;
- Affermage (na França, conhecido por leasing): em condição de contrato, o setor
privado mantém, opera e faz a cobrança de taxas, fica com uma parte da receita e
transfere o restante para o Estado. Nesse caso, a propriedade dos bens é do governo.
- Régie Interessée: sob contrato, o setor privado age em prol do Estado. Embora não
possa usufruir da cobrança de tarifas, não assume riscos e é pago pelo Poder
Público;
- CAO (Contract-Add-Operate), Super Turnkey e Operations and Maintenance
Contract: são tipos de terceirização de serviços públicos, podendo incluir a prática
de investimentos de pequeno porte, não tipificando uma concessão (SENNA;
MICHEL, 2008).

O esclarecimento das formas de custeio das PPP`s, por conseguinte, ajuda a
fortalecer as práticas, importantíssimas para o desenvolvimento organizado dos investimentos
em projetos de infraestrutura.
Para garantir a efetiva participação dos entes públicos, assegurando, assim, a devida
“repartição objetiva de riscos entre as partes” (artigo 4, item VI do caput), a Lei Federal n.º
11.079/04, por meio de seu art. 27, limita as operações de crédito realizadas por sociedades de
economia mistas conduzidas pela União e por instituições públicas. Tais limites ficam entre
70 e 90% dos recursos financeiros de sociedades de propósito específico (SPE) que executam
empreendimentos, conforme delineada na Lei Federal n.º 11.079/04, art. 9. Esse percentual é
determinado pelo local em que o investimento ocorre e pelo Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) das áreas favorecidas pelo projeto. Dessa forma, lugares de IDH baixo podem
usufruir de um maior percentual de participação no financiamento público, o que vale também
para investimentos nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país (PASIN, 2012).
Portanto, não obstante a descrença em relação aos recursos públicos, o BNDES, logo
no começo do ano, comunicou que, ao lado da busca por inovação e do incentivo a pequenas e
médias empresas, uma de suas prioridades será o apoio à infraestrutura. Conforme o
comunicado oficial publicado pelo banco, os setores de transporte, de energia renovável e de
saneamento constam no plano de incentivo a esferas prioritárias, o que será financiado com a
nova TLP (6,76% a.a.), podendo significar até 80% de participação do banco, ao passo que,
em áreas tidas como de menor prioridade, esse percentual será de 60% no máximo
(INFRAESTRUTURA, 2018).
Outra perspectiva para o ano de 2018 tem relação com o programa federal Avançar,
apresentado em novembro de 2017, que promete impulsionar o setor de infraestrutura a partir
de um investimento que ultrapassará a casa dos 130 bilhões de reais, abarcando recursos
provenientes de empresas estatais, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do
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Orçamento Geral da União (OGU) e priorizando 7.349 obras nas áreas de habitação, energia,
comunicação, defesa, cultura, esporte, saneamento, transporte, educação e saúde
(INFRAESTRUTURA, 2018).
Faz referência, precisamente, à nova Lei n.º 13.529/2017, que, enquanto objeto de
conversão da Medida Provisória n.º 786/2017, torna possível que parcerias público-privadas e
concessões municipais, mediante a gestão da Agência Brasileira Gestora de Fundos
Garantidores e Garantias (ABGF), sejam favorecidas pela provisão do Fundo Garantidor de
Infraestrutura (FGIE) (ABGF, 2017).
Outra modificação provocada pela Lei n.º 13.529/2017 foi a adequação do limite
inferior estabelecido para concessões e PPP`s visando o benefício das garantias do Fundo
Garantidor de Estruturas. Antes disso, o limite inferir era de R$20 milhões, fixado pela Lei n.º
11.079/04, e agora caiu para R$10 milhões, o que possibilitará a cobertura de um número
maior de empreendimentos. Ademais, a lei permite que a União participe de fundos para
custear serviços técnicos especializados de auxílio à elaboração e ao desenvolvimento de
projetos de PPP`s e de concessão da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos
Municípios, em regime consorciado ou isolado, sob um teto de 180 milhões de reais para cada
projeto.
Todavia, conforme mencionado por Frischtak (2015), na medida em que avança o
processo de concessão (inclusive PPP`s), privatização e outros formatos que poderão levar a
um maior envolvimento do setor privado, as restrições de financiamento público devem
progressivamente se tornar maiores, em função dos limites impostos ao BNDES (e a outros
bancos públicos) por conta das restrições fiscais, e também às dificuldades de se estruturar o
financiamento de mercado em escala, de modo a reduzir progressivamente o peso do BNDES
(dentre outros) nos aportes de recursos aos projetos de infraestrutura.
Como exemplo, Reis e Cabral (2017), mencionam as obras ligadas ao evento da
Copa do Mundo de Futebol em 2014, quando, em mais da metade das PPP`s examinadas, o
setor privado se responsabilizou por uma pequena parte do aporte de recursos financeiros, ou,
no caso do Ceará, não fez nenhuma contribuição, o que vai na contramão dos propósitos da
PPP, visto que, nesse modelo, espera-se que o parceiro privado tenha uma participação maior
no financiamento. Nesse ponto de vista, baseando-se nos casos citados, percebe-se que o
governo concedente (no caso os Estados de Pernambuco e da Bahia), arcou com o quase total
ou então, como no Ceará, com todos os gastos de equipamentos esportivos requeridos.
Mesmo quando, nos casos do Rio Grande do Norte e Minas Gerais, a concessão era para
cobrir toda a despesa com os empreendimentos esportivos, vê-se que, na composição dos
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contratos de parceria, introduziu-se um mecanismo de contraprestação pública que viabiliza o
ressarcimento de quase todo o gasto implicado. Além disso, em se tratando do oferecimento
de estrutura de garantias ao setor privado, Ceará e Pernambuco, em suas parcerias, garantiram
o pagamento, respectivamente, de 100% e 75% do valor investido na edificação de estádios.
Em razão disso, de certa forma, essas experiências desmentem a alegação de falta de recursos
públicos, um argumento usado de forma recorrente pela Administração Pública para justificar
a seleção das parcerias público-privadas como única alternativa.
Quanto ao método de compensação econômico-financeira, Pernambuco e Bahia
recorrem ao mecanismo de compartilhamento dos riscos envolvidos na demanda, o que
funciona como um estímulo complementar para a obtenção de receita adicional com o
equipamento, indo além dos ganhos com o futebol e incluindo eventos corporativos e shows,
por exemplo. Contudo, esses mecanismos de compartilhamento de risco podem resultar,
futuramente, em maior desembolso de recursos públicos caso o limite da garantia não seja
atingido no decorrer do prazo de vigência do contrato, representando, assim, uma ameaça para
a Administração Pública, tendo em vista a possibilidade de seu endividamento (REIS;
CABRAL, 2017).
4.5

PRESENÇA ATUAL DAS PPP´S NO BRASIL
Assim como nos demais países emergentes, no Brasil, um dos principais entraves ao

desenvolvimento é o atraso em infraestrutura. Nos últimos anos, o progresso econômico fez
com que se investisse mais no setor. Contudo, a otimização foi insatisfatória, o que colocou
em evidência a debilidade dos tradicionais mecanismos de implantação e a sua incapacidade
de satisfazer as demandas sociais, resultando na abertura de espaço para que empresas
privadas pudessem participar de projetos governamentais de infraestrutura, seja mediante
parcerias público-privadas, seja por meio de concessões. Uma das dificuldades observadas
para a implantação de projetos em regime de PPP no Brasil é a ausência de projetos
tecnicamente elaborados para esse fim, ou seja, com estudos e dados suficientes que possam
demonstrar sua viabilidade e dar subsídio aos procedimentos de licitação (CAMACHO;
RODRIGUES, 2015).
O que fornece base tanto para crítica quanto para a elogio a esse tipo de parceria é o
fato de que, no mundo todo, há exemplos de sucesso, mas, também, de fracasso. No Brasil,
por exemplo, há provas de que as rodovias mais bem construídas foram resultado de
concessão, tal como a rodovia Washington Luís, localizada no estado de São Paulo e regida
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pela CCR Autoban, que, em 2013, foi nomeada pela revista Exame como a melhor rodovia
brasileira.
Complementando, Silva (2016) ressalta que, no Brasil, além do acentuado
investimento privado em obras de infraestrutura, observa-se também um número crescente de
parcerias sendo firmadas para a construção de presídios. O Complexo Penitenciário de
Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, foi o primeiro a ser edificado mediante uma PPP. O
governo baiano conta também com um projeto piloto de PPP`s concernente à construção,
manutenção e manejo de três unidades penitenciárias.
Para a ex-diretora do sistema prisional do Rio de Janeiro, Julita Lemgruber (2018), a
privatização bate de frente com questões de ordem ideológica, política e ética. Segundo ela,
uma vez que o Estado tolhe a liberdade de alguém, cabe a ele arcar com as obrigações daí
decorrentes. Não é justo que o Estado conceda a administração da suspensão da liberdade de
alguém à inciativa privada.
Dessa forma, em se tratando da privatização de serviços públicos ligados a direitos
sociais, as questões econômicas e financeiras ficam em segundo plano, pois, quando as PPP`s
são analisadas por esse viés, percebe-se que há outras implicações, de ordem ideológica,
política e ética.
Coelho e Carvalho (2016) explicam que a promoção de projetos de concessão e de
parceria público-privada é uma relevante estratégia governamental para a disponibilização da
infraestrutura necessária para o bem-estar da população como um todo. Mesmo com os
recentes investimentos na área, o Brasil não tem prosperado nesse setor, isso porque uma das
dificuldades enfrentadas é a elaboração do projeto. Assim, faz-se essencial a viabilização de
processos de preparação, planejamento de financiamento de projetos. O Estado brasileiro,
visando conceber novos empreendimentos e satisfazer as necessidades de infraestrutura, tem
adotado de forma excessiva os mecanismos de Manifestação de Interesse Privado (MIP) e de
Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). No entanto, tendo em vista a escassez de
participantes e o número baixo de projetos licitados, os resultados obtidos não têm sido bons,
de modo que os métodos usados pelo setor público requerem um exame mais detalhado.
Nos últimos dez anos, vários serviços e obras foram contratados mediante esse tipo
de parceria entre a iniciativa privada e a Administração Pública, tais como: reconstrução e
operação do Estádio Octávio Mangabeira (Estádio Fonte Nova); revitalização, operação e
manutenção da região do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, parceria contratada por
aproximadamente 8 bilhões de reais; exploração do Estádio Mário Filho (Maracanã) e do
Ginásio Gilberto Cardoso (Maracanãzinho); implantação e operação do sistema metroviário
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de Salvado e Lauro de Freitas, na Bahia, com vinte e duas estações; construção do Hospital do
Subúrbio (HS), em Salvador, sendo a primeira unidade hospitalar pública brasileira resultante
de uma PPP; reforma do estádio Mineirão, em Belo Horizonte; construção do Complexo
Datacenter do Banco do Brasil e da Caixa, em Brasília; e liberação de duas novas linhas, 4 e
6, no metrô de São Paulo, sob contratação de R$ 22 bilhões de reais (DA SILVA, 2017).
4.6

O FUTURO DAS PPP´S NO BRASIL E NO MUNDO
Há muito que aprender com a experiência de outros países no que diz respeito às

Iniciativas de Financiamento Privado (PFI) e à realização de parcerias público-privadas, assim
como o uso desses recursos pelo governo brasileiro é de extrema importância para o
desenvolvimento do país. Quando bem pensados e devidamente planejados, os projetos de
PFI e PPP podem diminuir o valor orçamentário e, consequentemente, atrair investidores
externos, possibilitando assim, melhoramentos em infraestrutura e a oferta de serviços
públicos altamente eficientes (COELHO; CARVALHO, 2016).
Na pauta da agenda econômica dos chamados países emergentes, estão as PPP`s, um
modelo contratual visto como alternativa possível para a superação de certas dificuldades em
relação a obras de infraestrutura. Mesmo que esse tipo de contrato inclua certos riscos, estes
podem ser compartilhados entre os parceiros e há a perspectiva de progresso econômico, ou
seja, é benéfico tanto para o setor privado, que não precisa lidar sozinho com os riscos, como
para o setor público, que consegue, assim, satisfaze suas demandas (FERNANDEZ, 2018).
Países emergentes têm em vista dar suporte a seu progresso econômico e social, o
que os força a melhorar a oferta de infraestrutura, e o aumento de investimento público nesse
setor pode não ser suficiente se isso não for feito com planejamento e de forma eficiente
(FMI, 2014 apud COELHO; CARVALHO, 2016). É a qualidade de estruturação de um
projeto que garante que ele seja executado com o investimento previsto e no prazo estipulado
(PINHEIRO, 2015).
Analisando projetos internacionais de infraestrutura, Flyvbjerg (apud COELHO;
CARVALHO, 2016) percebeu que muitos deles superestimam os benefícios dos projetos e
subestimam seus custos e prazos, demonstrando que a falta de capacidade para executar
projetos relativamente complexos não se restringe aos países emergentes ou ao Brasil.
Sarmento (2016), com relação à conjuntura internacional e ao futuro das parcerias
público-privadas, destaca que outro ponto a ser tratado é o da inserção do modelo de PPP em
novas áreas, como na segurança, na justiça e na defesa, indo além dos tradicionais campos,
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como saúde, ferrovias e estradas. Além disso, logo as PPP`s serão usadas como acordos que
abarcam, em um só contrato, uma série multidisciplinar de serviços e/ou de obras de
infraestrutura, tendo em vista a maior eficiência e a economia de escala.
A progressiva complexidade das PPP`s resultará no acirramento da competição,
sobretudo nas etapas de monitorização, contratação, análise e avaliação. O rigor nessas áreas
aumentará à medida que os projetos forem se sofisticando e as incertezas crescendo
(SARMENTO, 2016).
Por outro lado, a garantia do direito à saúde, que faz parte da preocupação que
justifica esse estudo, continua sendo um dos maiores desafios para muitos governos. O
desenvolvimento tecnológico, a dilatação das despesas, as constantes crises econômicas, o
envelhecimento da população, as transformações nos perfis epidemiológicos das
enfermidades e em seus padrões são somente parte dos fatores que precisam ser levados em
consideração para a conversão de recursos públicos em efetivas ações de recuperação,
promoção e proteção à saúde pública.
Em se tratando do Brasil, Manica (2016) explica que, empiricamente, embora a Lei
Federal n.º 11.079/04 exista a mais de dez anos, são poucas as experiências brasileiras,
sobretudo no âmbito da saúde. Isso pode ser explicado pela falta de segurança jurídica em
relação à constitucionalidade das parcerias público-privadas em saúde, o que se deve a
diversos fatores, como à escassez de exemplos bem-sucedidos, aos riscos implicados no
acordo, à complexidade dos contratos e à escolha governamental dos últimos tempos.
Segundo Manica (2016), diferentemente do que aconteceu em outros países, no
Brasil, o uso de novos modelos de acordo entre os setores privado e público tem sido assaz
conturbado. No plano da teoria, as peculiaridades da Constituição Federal brasileira
suscitaram discussões sobre a constitucionalidade das PPPs no setor da saúde. Por outro lado,
na prática, não há segurança jurídica, tendo em vista a inexistência de integração legislativa e
a falta de acordo quanto à interpretação das leis que regulam as parcerias na saúde. Essa
conjuntura inviabiliza a obtenção de benefícios vindos de parcerias e dá brecha para a
corrupção, que tem causado inúmeros danos ao brasileiro.
Ademais, o modo brasileiro de implementação das PPP`s pode resultar em despesas
de transação, quer dizer, podem surgir conflitos não por conta do ajuste institucional próprio
das PPP`s, mas devido ao meio utilizado para tal. Assim, expensas de transação de PPP`s de
projetos de infraestrutura podem, também, provir da legislação mais geral, isto é, do ambiente
institucional nacional, em sua relação com este tipo de arranjo da parceria público-privada.
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Ao se firmar uma PPP sob o marco legal brasileiro mais amplo, eventualmente conflitos
podem aparecer e, consequentemente, gastos transacionais (FIANI, 2016).
Para uma abordagem rigorosa, é preciso analisar as origens de despesas de transação
de parcerias público-privadas em infraestrutura em três níveis: o primeiro diz respeito às
fontes intrínsecas ao arranjo institucional das PPP`s; o segundo, por sua vez, retrata as fontes
provenientes da configuração institucional específica usada no Brasil; o último está ligado às
fontes de despesas de transação provocadas pelo ambiente institucional. Mesmo que os níveis
sejam independentes, deve-se reconhecer que eles se afetam de forma mútua: as fontes de
despesas de transação intrínsecas à configuração das PPP`s podem ser amenizadas ou, então,
agravadas tanto pelo ambiente institucional quanto pelo tipo de arranjo perfilhado no país.
Esses últimos podem, continuamente, adicionar novas fontes de custos de transação e novas
dimensões ao tradicional modelo das PPPS (FIANI, 2016).
Em sua pesquisa, Pinheiro, Pinho e Bruni (2017) perceberam que, de retorno, as
PPP`s oferecem a possibilidade de melhoramento em accountability, especialmente, no que se
refere ao aprimoramento do enforcement e à admissão de novos mecanismos de
monitoramento e de controle, enquanto frutos da instituição de ações de governança
corporativa pela Administração Pública.
Se implementadas de forma efetiva, as parcerias público-privadas podem dar
visibilidade às ações do governo, ao passo que proporcionam desenvolvimento econômico e
social mediante a melhoria, a diversificação e o aumento dos serviços oferecidos pelo Estado.
Viriam a calhar, também, ao setor privado, devido ao oferecimento de maiores garantias e ao
acesso ao crédito (ARAUJO; PEDUTI; ROVER, 2017).
Contudo, no Brasil, o futuro é preocupante, posto que, de acordo com Hirata (2018),
mais de cinquenta municípios e estados apresentam parcerias com o setor privado, porém, a
maioria deles (80%) não acompanha adequadamente o efeito fiscal, em longo prazo, de seus
acordos contratuais, que acarretarão pagamentos mensais por um período de até 35 anos, em
alguns casos. Aproximadamente 42, dos 53 governos com contratos em vigência, não
registram os pagamentos em seus balanços ou não cumprem com normas fiscais. Somente
cinco deles cumprem com as exigências do Tesouro, os outros as respeitam de maneira
parcial.
Especialistas dizem que o não registro das consequências fiscais desses contratos é
motivo de preocupação, uma vez que permite que entes públicos estabeleçam parcerias sem a
devida avaliação, deixando o pagamento da conta para futuros governadores e prefeitos
(HIRATA, 2018).
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5
5.1

O CASO DA PPP IMAGEM BAHIA
A DEMANDA SOCIAL
No dia 30 de setembro do ano de 2015, a Rede Brasileira de Diagnóstico (RDB) e o

Governo do Estado da Bahia selaram uma Parceria Público Privada (PPP). Este acordo tem
como objetivo aperfeiçoar o atendimento ao paciente do Sistema Único de Saúde (SUS). Para
tanto, uma central de diagnóstico por imagem especializada, equipada com maquinários de
qualidade passa a atender os hospitais da região (STRATEGY, 2015).
A RDB é uma empresa fundada na Bahia a partir de uma união entre a Fundação
Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico (FIDI), a Alliar e a Philips. A primeira é uma
instituição voltada para a gestão de diagnósticos através de imagens para hospitais da rede
pública; a segunda é uma das mais relevantes redes de medicina diagnóstica do Brasil; e a
última é uma organização holandesa que detém grande tecnologia em equipamentos da área
da saúde (JGB, 2016).
Entre os benefícios gerados pela parceria estão a já mencionada ampliação da
capacidade de atendimento ao público, a diminuição dos custos, a geração de empregos,
estimados em 500 vagas, e aprimoramentos dos serviços oferecidos, tais como mais
velocidade para a devolução dos resultados e a precisão nos diagnósticos (JGB, 2016).
Atualmente, o Estado da Bahia conta com cerca de 15 milhões de habitantes, sendo
que somente três milhões possuem algum plano de saúde. Para fazer exames, todo o resto da
população depende do SUS. Discorrendo sobre a PPP, o diretor médico da RDB, Gustavo
Balthazar, argumenta que essas pessoas serão beneficiadas pelo acordo. Segundo ele, passará
a haver uma grande rotatividade nos hospitais, agilizando as entregas de resultados de exames
e, consequentemente, abrindo novas vagas para pacientes em menos tempo. Portanto, muito
embora não sejam criados novos leitos, a velocidade no atendimento permitirá que mais
pessoas sejam acolhidas (STRATEGY, 2015).
De acordo com Fábio Vilas Boas, titular da SESAB - Secretaria da Saúde da Bahia, o
valor investido nessa parceria ultrapassará R$1 bilhão no decorrer da concessão, que tem a
previsão de 11 anos de duração. Em todo o Estado, 12 centros de imagem serão abrangidos,
dessa forma, a ampliação ao acesso a esse tipo de exame será significativa. Os hospitais serão
favorecidos, pois a fila de espera sofrerá redução, e os pacientes também, que serão atendidos
mais rapidamente e não precisarão mais viajar até a capital para conseguir realizar os exames
de imagem (STRATEGY, 2015).
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Conforme apontado em Strategy (2015), estavam sendo instalados 42 máquinas de
ressonância magnética, mamógrafos, tomógrafos, além de equipamentos de raio x.
Seriam realizadas reformas e expansão nos centros e todos eles estariam ligados com
a central de laudos por meio da rede de telecomunicação. Dessa forma, após realizar
o exame, o hospital o envia para a Central e um especialista elabora o laudo. Essa
Central terá funcionamento de 24 horas e, segundo Fernando Pereira, presidente da
RDB, o paciente terá o resultado de seu exame em mãos em até duas horas,
agilizando muito o processo. Mas ele ressalta a necessidade de preparar profissionais
qualificados para todo esse procedimento, para não só acelerar, mas, também,
interligar, expandir e melhorar.

Segundo consta no Diário do Sudoeste da Bahia (2015), o diretor médico da RDB,
Gustavo Balthazar, afirmou que o diferencial deste projeto é a criação da Central de Laudos.
Como explicado anteriormente, a Central receberá os exames realizados em 12 hospitais do
Estado. Esse envio será feito por meio da internet e encaminhado para médicos especialistas.
Portanto, ao invés de se ocupar com a elaboração do laudo do exame, o médico do hospital
poderá realizar outras atividades.
Passados dois anos deste depoimento, observa-se que existe coerência entre a
realidade atual e o que foi dito. De acordo com Stelliu Espinheira, Diretor Geral da
Concessionária, (apud IBAHIA, 2017),
“A população foi beneficiada de diversas formas. Existem prazos para a realização
de diagnósticos, o que ajuda a receber melhor os pacientes. A Central de Laudos, em
Salvador, recebe os exames das unidades e os melhores radiologistas e médicos
especialistas fazem as análises. O fato de os equipamentos analógicos terem sido
substituídos pelos digitais foi o que possibilitou esse formato, ao passo que permitiu
o envio dos exames e reduziu o tempo de espera dos laudos.”

A estimativa é de que, na Bahia, mais de meio milhão de diagnóstico por imagem
sejam realizados anualmente. Ricardo Mendonça, Diretor do Distrito Sudeste da Philips, uma
mudança de paradigma é possibilitada por essa parceria, ao passo que transforma a maneira
pela qual a população é atendida pelos órgãos públicos. Para ele, esse é um investimento que
permite que as pessoas consigam acessar tecnologias melhores e que o tratamento seja
profissionalizado. Já Fernando Terni, presidente da Alliar, aponta que os três envolvidos nessa
PPP estão comprometidos em reformar as unidades, renovar o parque tecnológico, gerir o
serviço de exames e contratar novos médicos, todas essas ações visando qualificar o trabalho
(STRATEGY, 2015).
A previsão é que o tempo de espera dos pacientes pelos resultados do exame não
ultrapasse duas horas, o que reduzirá, também, o tempo para o diagnóstico, fazendo com que
novas vagas para usuários do sistema sejam abertas mais rapidamente (DIÁRIO DO
SUDOESTE DA BAHIA, 2015).
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Nos hospitais Octávio Mangabeira, Roberto Santos, Ernesto Simões Filho, Geral de
Camaçari, Geral do Estado, Menandro de Faria, Geral de Vitória da Conquista, Prado
Valadares, Regional de Guanambi e Luis Viana Filho e nas unidades de bioimagem do Centro
Estadual de Oncologia (Cican), apenas em um ano, mais de 180 mil novos exames de raios-x,
ressonância, mamografia e tomografia foram realizados. O Secretário da Saúde do Estado da
Bahia, Fábio Vilas-Boas, se apoia nos números expressivos do primeiro ano de operação para
afirmar os benefícios trazidos à população pelo acordo (JGB, 2016).
Fernando Pereira, Presidente da Rede Brasileira de Diagnósticos, declarou em 2016,
que um dos principais diferenciais da concessionária é a assistência aos usuários. Ele afirma
que os pacientes elogiam o trabalho dos profissionais e reconhecem as transformações
promovidas no atendimento e nas estruturas das unidades. Outro ponto destacado pelos
usuários é a diminuição no tempo para fazer os exames e para receber os resultados. O
presidente da RDB segue argumentando que, dependendo do exame, o paciente consegue
agenda-lo para ser feito no mesmo dia em que o médico solicitou o teste e os resultados ficam
prontos em até dois dias úteis. Naquele ano, Pereira também assegurou que uma nova Central
de Laudos seria construída (JGB, 2016).
Vale observar que no ano de inauguração da PPP, em 2015, a promessa era de que os
pacientes receberiam os resultados de seus exames em, no máximo duas horas, fala destacada
neste trabalho que foi proferida pelo próprio Fernando Pereira. Já no ano seguinte, o mesmo
executivo tinha a expectativa de que os usuários deveriam esperar dois dias úteis para a
elaboração dos laudos. No entanto, em comparação à realidade vivida nos demais estados
brasileiros, o prazo de dois dias úteis ainda é um avanço, de acordo com o presidente da RDB.
Pereira argumenta que mais pessoas passaram a ser atendidas e o tempo de espera foi
reduzido de um mês para uma semana, com a ressalva de que os pacientes internados e os
usuários que realizaram exames de emergência receberiam os laudos no mesmo dia. Ainda em
2016, ele anunciava que os espaços da unidade passariam por novas obras e adequações com
vistas a deixar estes lugares mais receptivos para os usuários e funcional para os
colaboradores oferecerem um serviço de qualidade para a população da Bahia (JGB, 2016). O
que pode ser visto é que, em um mesmo pronunciamento, Fernando Pereira diz que o prazo de
espera para o laudo é de dois dias e, depois, de uma semana.
Um exemplo dos feitos dessa PPP é a inauguração do Centro de Bioimagem do
Hospital Geral Menandro de Faria, pelo governador Rui Costa, no dia 21 de junho de 2017. A
unidade passou a contar com um tomógrafo de 16 canais e duas máquinas de raio-x. O
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investimento do setor foi de R$6 milhões. Espera-se que essa unidade alcance a marca de 6
mil raios-x e 1500 tomografias mensais (IBAHIA, 2017).
Figura 7 - Tomógrafo no novo Centro de Diagnóstico do Cican, em Salvador

Fonte: G1 BA (2016)

No mesmo ano, foi anunciada a inauguração da maior unidade de biomagem da rede
pública das regiões Nordeste e Norte, construída no Hospital Roberto Santos. O comunicado
do governo informa que, para tanto, houve readequação do espaço e compra de maquinários
de ponta (ATARDE, 2017).
O novo equipamento de ressonância magnética, de alta tecnologia e com mais
precisão nos diagnósticos, está em funcionamento e, por meio dele, mais de 200 exames são
realizados mensalmente. O valor investido em sua compra foi de 4 milhões de reais. Outro
maquinário recebido pela unidade foi o tomógrafo de 256 canais que, juntamente ao outro
equipamento de tomografia já existente, hoje, faz aproximadamente 1500 tomografias por
mês (ATARDE, 2017).
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No dia 11 de setembro de 2017, o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, localizado
na capital baiana, abriu seu novo Centro de Biomagem. Ao todo, a unidade tem dois aparelhos
de raio-x, um equipamento de Ressonância Magnética e um tomógrafo novo. Outras
mudanças ocorridas no local foi a reforma do centro cirúrgico e quatro novos leitos de UTI,
também entregues neste evento de inauguração (LORENZO, 2017).
De acordo com Rui Costa, foram investidos R$15 milhões neste projeto para
melhorar a saúde da população da Bahia. O padrão de qualidade do hospital, agora, estava
nivelado ao de hospitais privados. Tanto os equipamentos, quanto a construção são de
qualidade e esse é o padrão que a PPP deseja seguir alcançando (LORENZO, 2017).

Figura 8 - Centro de Bioimagem do Hospital Geral Ernesto Simões Filho

Fonte: Lorenzo (2017).

A unidade não atende somente os pacientes do Hospital Geral Ernesto Simões Filho,
mas, também, o público externo.
De acordo com Saboia (2018), antes do início desta parceria, realizar a manutenção
do parque de equipamentos era muito difícil para o Estado da Bahia e, como consequência, os
equipamentos acabavam estragando com frequência e os pacientes precisavam esperar muito
tempo para realizar exames complexos, aumentando o tempo de internação. Três anos após o
estabelecimento do acordo, as filas ambulatoriais sofreram redução drástica e o agendamento
de exames é fácil. O tempo de permanência nas dependências hospitalares também diminuiu.
Além disso, a velocidade da entrega dos resultados dos exames, bem como a qualidade desses
laudos, melhoraram. Antes, alguns exames só eram feitos de forma invasiva e, agora, podem
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ser feitos de outras formas. Ademais, o diagnóstico passou a ser levado para mais perto do lar
do indivíduo, aumentando as chances de aplicar tratamentos positivos.
As vantagens proporcionadas pela PPP também foram destacadas pelo governador
do Estado. Ele explicou a burocracia de compra de materiais novos quando um equipamento
quebra, processo demorado por conta da exigência de licitação. Neste caso, para ele, todos são
beneficiados pela parceria, sobretudo a população, que passa a contar com um atendimento
bom e ágil (IBAHIA, 2017).

5.2

O PROJETO E A LICITAÇÃO
No contrato estabelecido entre a Concessionária e a SESAB, a gestão e a operação

dos Serviços de Apoio ao Diagnóstico por Imagem foram concedidas à iniciativa privada. No
texto contratual, consta que foi autorizado pelo Chefe do Poder Executivo que essa gestão se
dê em uma Central de Imagem e em 12 unidades hospitalares que integram a SESAB. Em
consonância ao que foi estipulado no ato da Comissão de Outorga, publicado no dia 30 de
setembro de 2014 no DOE, a SESAB realizou a Concorrência, conforme as competências
legais que lhe cabem, sendo que o objeto do Edital de Concessão Administrativa 5/2013 do
Governo da Bahia foi outorgado à Rede Brasileira de Diagnóstico SPE S.A.
Neste caso, a concessão administrativa para gerir e operar Serviços de Apoio ao
Diagnóstico por Imagem nos locais estipulados foi o objeto do referido contrato. Essa atuação
deve obedecer às condições estabelecidas, sendo elas:
- Realizar os exames estipulados no contrato: Mamografia; Ressonância Magnética
(RMN); Radiologia Convencional fixa; e Tomografia Computadorizada (TC).
- Emitir os laudos de todos os exames previstos no contrato, respeitando a forma e as
condições estabelecidas. Desse modo, somente quando for solicitado, a Concessionária
emitirá laudos para os exames de Radiologia Convencional fixa, sendo que os laudos de
imagem para este tipo de exame deverão obedecer aos ditos nos Anexos 3 e 4 do Contrato de
Concessão, bem como seus apêndices. Excluem-se desta regra os exames de urgência, que
terão a emissão de laudos somente para 15% dos testes feitos.
- Deverá se responsabilizar pela prestação dos Serviços Acessórios, ou seja, aqueles
que complementam as atividades a eles atribuídas, como: atendimento aos clientes;
agendamento dos exames solicitados pela SESAB e pela Central de Regulação; e gerência dos
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Bens da Concessão e de todas as instalações necessárias para o cumprimento dos Serviços de
Apoio ao Diagnóstico por Imagem.
- Cuidar para que todas as instalações recebam as adaptações, reformas e
manutenções necessárias para a prestação de serviços. Ademais, também cabe à
Concessionária a aquisição e a manutenção da Central de Imagem, mantendo-a limpa e
higienizada durante todo o período de concessão. Entre os bens e serviços necessários para
manter as condições dessas unidades, o Contrato de Concessão estabelece: a instalação e a
conservação dos quadros de energia, da fiação elétrica e dos demais equipamentos em
funcionamento nos Setores de Bioimagem nas unidades administradas pela Concessionária,
tais como computadores, impressoras, etc.; fornecimento e manutenção dos transformadores
necessários para o funcionamento do maquinário utilizados nestas unidades; e instalação e
conservação da infraestrutura lógica exigida para a prestação de serviços nas unidades
abrangidas pelo contrato.
- A instalação, a manutenção e a constante atualização de todos os equipamentos
médicos e de imagem. Neste item estão incluídas: a compra e a renovação dos equipamentos;
o cuidado e a reposição dos equipamentos, que, segundo pontuado no Termo de Arrolamento
de Bens, foram cedidos em condições adequadas ao uso; e a garantia de que os equipamentos
instalados estarão em constante utilização a fim de assegurar a evolução tecnológica.
- Deverá fornecer, manter e conservar todo o mobiliário de demais equipamentos
exigidos para a prestação dos serviços estabelecidos. Nesta condição, o contrato prevê: a
compra e a atualização dos equipamentos e do mobiliário necessário para os Setores de
Bioimagem, de acordo com o elencado no Anexo 2 do Contrato de Concessão vinculado ao
Edital de Concessão Administrativa 5/2013, do Governo da Bahia; a manutenção,
conservação e manutenção do maquinário e do mobiliário nas condições adequadas ao uso.
- A obrigação de implantar, zelar e atualizar os sistemas de informação fundamentais
para a administração dos Serviços de Apoio ao Diagnóstico por Imagem. Tais sistemas têm a
função de arquivar as imagens e os instrumentos necessários para a elaboração dos laudos.
Entre essas necessidades, estão: as licenças das bases de dados e sistemas operacionais; as
licenças do PAC/RIS; a constante atualização das versões dos sistemas utilizados para
assegurar o progresso tecnológico; e a integração destes sistemas com a formação dos
profissionais.
- Deve-se disponibilizar data center e os serviços associados. O meio pelo qual essa
disponibilização será realizada deve ser estabelecido pela Concessionária, sem deixar de
respeitar os pontos elencados no contrato e no Anexo 3, item 3.3.
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- Realizar a manutenção e dar suporte aos sistemas de informação, abrangendo,
também, toda a infraestrutura tecnológica relacionada. Para tanto, o contrato reza a
necessidade de: fazer a manutenção das aplicações de informática (PACS/RIS), respeitando o
texto do Anexo 3, em seu Apêndice 3.3; gerir os dados operacionais, as aplicações e as bases
de dados exigidas; administrar as redes de comunicação, tanto as internas quanto as externas;
além de conduzir a segurança, do plano de contingências e do back-up.
- Tanto a aquisição quanto a disponibilização de insumos, materiais de consumo ou
equipamentos necessários para o cumprimento de suas funções é de responsabilidade total da
Concessionária. Deste item, são excluídos os insumos referentes à gases medicinais, energia
elétrica e água fornecidos aos Setores de Bioimagem, que deverão ser concedidos pelo Poder
Concedente.
- Caso seja verificado que exista interesse do público envolvido, outros serviços
semelhantes em natureza aos Serviços de Apoio ao Diagnóstico ou que, com ele, possuam
uma interdependência econômica ou técnica, poderão ser acrescentados ao objeto da
Concessão. A única condição para essa inclusão é que a Concessionária e a SESAB estejam
de acordo e que não cause um desequilíbrio financeiro e econômico ao acordo.
O contrato também elenca aquilo que não é objeto da concessão e, por isso, não são
regidos pelos termos e condições contratuais. São eles: os exames convencionais de radiologia
feitos através do raio-x móvel; e a radiologia convencional, no que diz respeito à realização de
exames e às obrigações gerais relacionadas aos equipamentos, quando se referirem às
Unidades Hospitalares HGE e Roberto Santos. Ainda explica, no Apêndice 3.3 do Anexo 3,
que tais equipamentos dessas unidades, apesar de serem geridos pelo Poder Concedente,
devem ser integrados ao PACS/RIS pela Concessionária. No entanto, em raras ocasiões,
exames de raio-x poderão ser solicitadas a essas unidades pelo Poder Concedente, mas,
independentemente do tipo de exame, esses laudos serão incluídos nos 15% estipulados na
subcláusula 2.1.2.2 do contrato.
Também está presente no contrato dizeres acerca do prazo da concessão,
estabelecendo que terá duração de 11 anos e seis meses, com contagem iniciada a partir do dia
da assinatura do contrato. Além disso, reza que, caso seja necessário recompor o equilíbrio
financeiro e econômico do contrato, esse prazo poderá ser reduzido ou prolongado. Essa
mudança acontecerá quando se mostrar beneficiária ao interesse público, necessitando de uma
justificativa por parte do Poder Concedente.
No que diz respeito aos Bens da Concessão, estabelece que a Central de Imagem,
assim como os bens associados ao data center, todos os equipamentos, mobiliário e demais
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utensílios ligados à prestação dos serviços da Concessionária integram os Setores de
Bioimagem das Unidades Hospitalares, estejam eles já construídos e prontos ou sejam eles
edificados, ampliados ou reformados dentro deste período de concessão.
Contudo, caso haja o advento do encerramento do prazo de concessão, todos os bens
e direitos que forem precisos para que os serviços tenham continuidade deverão ser revertidos
ao Poder Concedente. São dedicados à Concessão tudo aquilo que é necessário para a
prestação dos Serviços de Apoio ao Diagnóstico por Imagem. O contrato aponta que, entre
esses bens estão:
-

Tudo que for fundamental para o funcionamento dos serviços prestados na
Central de Imagem e nos Setores de Bioimagem;

-

As infraestruturas construídas, as instalações adquiridas e todos os sistemas e
equipamentos instalados para o cumprimento dos serviços a serem oferecidos
nos Setores de Bioimagem e na Central de Imagem;

-

O mobiliário, os equipamentos, seja os de informática, os médicos, entre outros,
e os sistemas adquiridos a partir dos investimentos da concessão;

-

Qualquer outro bem não designado no Contrato de Concessão, mas que esteja
em operação para a prestação dos serviços combinados na concessão que sejam
necessários para a qualidade e continuidade dos trabalhos.

Vale destacar que todos estes bens, durante o período e no fim da concessão deverão
ser identificados e inventariados.
De acordo com o Contrato de Concessão e seus Anexos, sobretudo conforme o
Anexo 1 e o Apêndice 1.2, é uma obrigação da Concessionária disponibilizar a Central de
Imagem, esta que deverá funcionar em Lauro de Freitas ou em Salvador. Além disso,
estabelece que as atividades realizadas na Central devem cumprir somente o descrito no
objeto da concessão, com exceção àquelas atividades que ensejam Receitas Extraordinárias.
Também é responsabilidade da Concessionária:
-

Conseguir todas as autorizações, permissões e licenças que permitam a
realização das atividades, incluindo neste escopo as reformas nas unidades
abrangidas pela concessão;

-

Obedecer a todas as exigências legais dos órgãos competentes para obter essas
permissões mencionadas no item anterior, sendo que os custos e despesas
relacionados cabem, também, à Concessionária.

Ademais, as despesas socioambientais e os gastos vinculados ao cumprimento das
exigências estabelecidas nas autorizações e licenças consentidas pelas autoridades
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competentes são de responsabilidade exclusiva da Concessionária. Também, nas situações em
que a declaração de inexigibilidade de licença ambiental for exigida, cabe à Concessionária
obtê-la.
No decorrer do Período de Transição estipulado para cada Instalação, a operação dos
serviços objeto da concessão deverá ser assumido pela Concessionária, que também deverá
dar início às obras de construção, reforma e adaptação. O mobiliário, os equipamentos e a
implementação dos sistemas de informação, assim como tudo aquilo que é descrito na sub
cláusula 2.1, também devem ser fornecidos por ela, respeitando o Cronograma de
Implantação2.
Outras obrigações são estipuladas para o Período de Operação Plena, em que a
Concessionária deverá cumprir os serviços necessários para obedecer o contrato, sendo que,
nas situações em que forem permitidas, essas funções podem ser exercidas por terceiros, sob
sua responsabilidade, respeitando as normas e diretrizes da SESAB, da ANVISA, do
Ministério da Saúde e do próprio Contrato.
O Verificador Independente e a SESAB precisam ter acesso ininterrupto e online ao
PACS/RIS – sendo que os dados dos clientes devem ser mantidos em sigilo –, que precisa ser
garantido pela Concessionária, conforme estabelecido no Anexo 3, em seu Apêndice 3.3.
Durante todo o período da concessão, a Concessionária deverá estar atenta às
Políticas Nacionais de Saúde, buscando aquilo que seja aplicável oferecer um atendimento
humanizado, este que é apresentado no Anexo 4, Apêndice 4.1, que fala sobre os indicadores
de desempenho.
Conforme o contrato, a responsabilidade pela aplicação dos investimentos, pela
execução dos serviços e pela observação dos indicadores de desempenho é total e exclusiva
da Concessionária.
Por fim, o texto contratual define que, iniciado o Período de Operação Plena, os
Setores de Bioimagem de cada Unidade e a Central de Imagem serão os ambientes em que os
laudos serão elaborados e emitidos, exceto em situações excepcionais.

2

Documento que detalha os marcos temporais da Concessão, notadamente os prazos de início e término de cada
etapa de construção, reformas e/ou adaptações da Central de imagem e dos Setores de Bioimagem, bem como os
prazos do fornecimento de equipamentos de imagem, equipamentos médicos, mobiliário, e equipamentos de
informática nas respectivas Instalações e de operação dos Serviços de Apoio ao Diagnóstico por Imagem e dos
Serviços Acessórios, a serem observados pela Concessionária e pelo Poder Concedente
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5.3

A GOVERNANÇA IMBRICADA
Com o objetivo de coordenar, controlar, integrar, fiscalizar e monitorar as questões

relacionadas ao objeto do contrato, foram incluídos alguns Mecanismos de Governança
Corporativa, que também auxiliam a estabelecer a estrutura de relações entre os vários
agentes envolvidos. Dessa forma, os entendimentos são uniformizados para que os Serviços
de Apoio ao Diagnóstico por Imagem sejam prestados corretamente.
Conforme o Contrato de Concessão da PPPIMAGEMBAHIA (Rede Brasileira de
Diagnósticos S.P.E. S/A) vinculado ao Edital de Concessão Administrativa 5/2013, do
Governo da Bahia, algumas entidades estão envolvidas no controle, integração, coordenação e
fiscalização do objeto do contrato: Comissão de Operacionalização; Comissão do
Componente Estadual de Auditoria do SUS da Bahia; Comissão de Controle e
Acompanhamento; Comissão de Mediação; Verificador Independente.
Dirigir, coordenar e impulsionar a execução do contrato é a função da Comissão de
Controle e Acompanhamento. Entre suas atribuições, estão: 1. O acompanhamento trimestral
da realização das atividades previstas contratualmente; 2. A averiguação constante do
cumprimento dos objetivos estabelecidos no Contrato de Concessão; 3. O acompanhamento
das ações corretivas realizadas pela Concessionária para adequar questões apontadas pelos
Mecanismos de Governança Corporativa como incorretas, sobretudo aquelas indicadas pelo
Verificador Independente e pela Comissão Componente Estadual de Auditoria do SUS da
Bahia; 4. A emissão trimestral de relatórios acerca do cumprimento dos desígnios
estabelecidos para custear a Contraprestação Mensal à Concessionária, levando em conta o
nível de alcance dos objetivos previstos no contrato; 5. O contato com a Superintendência de
Integração à Saúde e com o Secretário de Saúde do Estado para comunicar sobre aquilo que a
Comissão identificou como fora do estabelecido; 6. Informar à Concessionária e à Secretaria
da Fazenda as quantias que serão retidas por conta do não cumprimento das metas e de
multas; 7. Manter a Superintendência de Integração à Saúde e o Secretário de Saúde do
Estado por dentro dos relatórios trimestrais para que eles possam dar os encaminhamentos; e
8. Autorizar o Plano de Atuação.
A Central de Imagem e cada uma das Unidades Hospitalares abrangidas pelo
contrato possuem uma Comissão de Operacionalização, cuja função é assegurar o
desenvolvimento do contrato, a obediência ao Cronograma de Implantação, a uniformidade
entre as atividades da Concessionária e das Unidades Hospitalares/SESAB e, por fim, garantir
que os serviços prestados sejam contínuos e com qualidade.
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A Comissão de Operacionalização possui algumas atribuições: 1. Assegurar o
desenvolvimento adequado dos Serviços de Apoio ao Diagnóstico por Imagem e dos serviços
prestados na Central de Imagem e nas Unidades Hospitalares; 2. Monitorar o andamento do
Plano de Formação do pessoal da Concessionária; 3. Aprovar o Relatório Anual de Qualidade
e averiguar se o Plano de Qualidade está sendo cumprido; 4. Incentivar e gerir a relação entre
os serviços de assistência à saúde a cargo da SESAB/UH e o Serviço de Apoio ao Diagnóstico
por Imagem; 5. Criar e aprovar regras, estratégias e fluxos de trabalho com vistas a uma
coordenação correta entre os serviços; 6. Corrigir as falhas encontradas no decorrer da
execução do contrato; 7. Manter uma melhora contínua na gestão dos serviços prestados nos
Setores de Bioimagem das Unidades Hospitalares; 8. Aprovar os planos criados pela
Concessionária e as suas respetivas alterações realizadas no decorrer do cumprimento do
contrato; 9. Ratificar as ações de urgência que, durante a prestação dos serviços estabelecidos,
podem ser solicitadas à Concessionária; 10. Validar as ações que podem ser demandadas
pelos envolvidos, desde que estejam em conformidade com ao dizeres contratuais; 11. Estar
em contato com a Concessionária para definirem em conjunto as alterações nos horários de
início e encerramento do atendimento para os exames ambulatoriais.
Já a Comissão do Componente Estadual de Auditoria do SUS da Bahia é formada
por auditores em saúde ligados ao SUS do Estado. É necessário que esses indivíduos tenham a
qualificação necessária para desenvolver as ações demandadas. A equipe também contará
com uma rotatividade periódica.
As obrigações dessa Comissão são: 1. Verificar a obediência às leis e
regulamentações do processo de contratação da Parceria; 2. Conferir a veracidade das
informações apresentadas, bem como a credibilidade das fontes e indicadores usados para
demonstrar o cumprimento dos objetivos; 3. Avaliar o sucesso no alcance das metas e o
cumprimento dos desígnios estabelecidos, verificando a porcentagem de efetivação dos
indicadores de desempenho descritos no contrato; 4. Observar se as metas acerca dos aspectos
de eficácia, qualidade, efetividade e economicidade podem ser medidas de forma adequada
pelos indicadores de desempenho estabelecidos no contrato; 5. Verificar se as metas definidas
estão de acordo com a capacidade da Concessionária; 6. Avaliar se as partes estão obedecendo
aos princípios de impessoalidade, legalidade, moralidade, legitimidade e publicidade; 7.
Conferir se todos os mecanismos de controle estão sendo implantados de forma correta; 8.
Executar as atividades de auditoria pelo menos uma vez por ano ou quando solicitado pela
Administração Pública. Neste último caso, as auditorias serão realizadas a qualquer momento,
contato que sejam apontadas como uma necessidade.
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5.4

O AVALIADOR INDEPENDENTE
Conforme previsto no texto contratual, tem atuado como Verificador Independente

do Contrato uma empresa selecionada pela SESAB e contratada pela Concessionária para tal
função: Accenture Consultoria. Os custos da contratação são de total responsabilidade da
Concessionária. A principal função desse Verificador Independente é certificar a metodologia
de avaliação dos processos operacionais para que a implantação do projeto alcance sucesso e
para que os direitos do Poder Concedente sejam assegurados frente aos deveres da
Concessionária.
A seleção do Verificador Independente foi feita de acordo com os critérios
estabelecidos pelo contrato. O quadro a seguir apresenta todas as suas atribuições, segundo o
contrato:
Quadro 2 – Atribuições do Verificador independente:
Atribuição
Monitoramento

Indicações ou
sugestões
Validação
Análise

Recomendações

Acesso
Validação
Cumprimento de
prazos

Descrição
- Observar os resultados alcançados a partir da efetivação da Concessão e ratificar as
informações obtidas. Quando for preciso, também deve efetuar levantamentos e
pesquisas. Com a monitoração, um ativo relevante deve ser produzido para ser
utilizado no aperfeiçoamento dos processos de aferição, garantindo uma visão
ampla acerca da situação do projeto.
- A partir das informações obtidas no monitoramento, pode-se sugerir que a
periodicidade de aferição seja aumentada ou reduzida. Além disso, também se
torna possível indicar alterações necessárias para benefícios no processo de
quantificação e apuração dos indicadores de desempenho.
- As informações técnicas, econômicas e financeiras das solicitações de revisão,
sejam ordinárias ou extraordinárias, deverão ser validadas pelo Verificador
Independente;
- Deverá ser criado um parecer técnico a partir da análise do cenário no qual surgiu a
reivindicação perante os termos do contrato que se aplicam ao pleito. Esse parecer
técnico serve para embasar a análise que o Verificador Independente fará para
avaliar quais consequências econômicas e financeiras o pleito trará ao projeto.
- As recomendações devem ser feitas no sentido de recompor as questões
econômicas e financeiras do contrato ou, ainda, para que sejam feitos ajustes no
valor da contraprestação. Essas recomendações serão realizadas a partir dos
resultados das análises, descritas no tópico anterior.
- É um dever da Concessionária assegurar o acesso ilimitado e ininterrupto do
Verificador Independente aos sistemas de acompanhamento, aos documentos, às
instalações e ao monitoramento dos serviços.
- O contrato estabelece que, no processo de compra dos bens e de recebimento de
obras, é responsabilidade do Verificador Independente validar os critérios do
procedimento.
- Cumprir os prazos estabelecidos por contrato de contratação para a realização de
suas funções. Vale ressaltar que os períodos definidos na contratação devem estar
de acordo com o Contrato de Concessão e, também, levar em conta algumas
eventualidades, tais como sanções de multas e rescisão do contrato por
inadimplemento.
Fonte: Anexo 3 do Contrato de Concessão da PPPIMAGEMBAHIA
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Qualquer documento elaborado pelo Verificador Independente, sejam manuais,
relatórios, estudos ou análises, precisam conter duas vias, sendo que serão entregues ao Poder
Concedente e à Concessionária. Essa obrigação tem como finalidade garantir a independência
técnica dos conteúdos e análises produzidas por essa instância.
O Poder Concedente e a Concessionária podem solicitar prestação dos serviços em
que o Verificador Independente agir por demanda. Nestes casos, quando um deles exigir a
prestação, é dever do Verificador Independente informar imediatamente a outra parte.
Cabe pontuar que o Verificador Independente, na execução dos serviços para os
quais foi contratado, tem independência técnica. Portanto, caso ocorram discordâncias com
relação ao conteúdo de suas atividades, não será aplicado nenhum tipo de penalidade. O que
cabe nestas situações em que uma das partes – ou ambas – discorde do conteúdo do trabalho
do Verificador Independente, é a resolução da questão frente à comissão de mediação ou
arbitragem.
Os relatórios sobre os trabalhos realizados pelo Verificador Independente devem ser
entregues, por ele, com o detalhamento dos resultados alcançados e, quando for o caso,
deverão apresentar as informações descritas a seguir:
Quadro 3 – Informações com o resultado dos trabalhos realizados:
-

Comparação dos resultados apontados pelo Verificador com aqueles levantados pelo Concessionário. No
caso de divergências, é necessário apurar as possíveis justificativas.

-

Origem das informações apresentadas no relatório.

-

Memórias de cálculo

-

Sugestões de estratégias para aprimorar a monitoração e fiscalização do Contrato de Concessão.

-

Apontamento dos erros eventualmente cometidos pela Concessionária.

-

Nome da empresa e da equipe técnica que elaborou o relatório.

-

Demais informações consideradas importantes.
Fonte: Anexo 3 do Contrato de Concessão da PPPIMAGEMBAHIA

Por fim, um painel online (previsto) não foi criado pelo Verificador Independente,
possibilitando o acompanhamento dos indicadores da parceria. Este painel deveria apresentar
os indicadores de desempenho, ressaltando as faixas de normalidades e os possíveis desvios,
além dos relatórios, gráficos e do cálculo automático da contraprestação.
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DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS
O processo democrático, em todo o mundo, possui seus milestones, seus pontos de

referência. O principal deles é o momento eleitoral. Esse é o ápice do jogo democrático,
quando os dois lados, cidadãos e aspirantes ao governo se encontram, periodicamente, na
boca da urna. Nesse momento, os candidatos a cargos eletivos procuram se mostrar sensíveis
e responsivos aos anseios dos eleitores. Os governos são responsivos “quando promovem os
interesses dos cidadãos, adotando políticas escolhidas pelos cidadãos”. (Araujo; Gomes,
2006).
Todavia, na política, assim como na vida empresarial, os planos e os projetos
esbarram com dificuldades; estratégia e execução são estágios distintos. O acompanhamento
dos planos, em qualquer organização, é uma tarefa essencial, até porque os planos são
montados com base em premissas e cenários, que são mutantes, sempre foram mutantes, e
cada vez mudam mais rápido. Essa tarefa essencial de fazer follow-up da execução dos
planos, das delegações que foram necessárias para executar os planos, e dos resultados finais
dos planos é o campo da governança de projetos. Essa governança de projetos se insere no
arcabouço da Governança Pública, no caso de projetos públicos.
Desde 2014, o Brasil vive um caso emblemático – Operação Lava-Jato – com um
desdobramento já mapeado de centenas de exemplos de corrupção nas mais diversas esferas
econômicas do país. Tudo isso aconteceu no universo de projetos de uma empresa controlada
pelo Governo Federal, com ações na Bolsa de Valores, e que fazia parte do IBGC – Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa. Ou seja, estamos falando de uma empresa que,
formalmente, possuía um arcabouço aprovado de Governança. Ou não?
Olhando pelo seu lado positivo, percebemos que a Lava-Jato originou uma onda de
awareness, aprendizado e preocupação com relação à governança das empresas estatais, da
governança corporativa do universo empresarial, e, em menor grau, da governança publica em
geral, que deveria abranger todas as nove esferas de governo.
Ao longo de quatro anos temos visto muitas condenações – de pessoas e empresas –
e temos visto que a cultura da ética, governança e accountability ainda não avançou tão
profundamente na visão dos políticos e do povo em geral. Isso se confirma de duas formas
neste ano de 2018. Uma delas: no Rio de Janeiro, tivemos um evento de repercussão
internacional, um incêndio em um museu de grande porte – MUSEU NACIONAL - com a
destruição de milhões de peças históricas. Embora com inúmeras evidencias publicadas na
imprensa de incúria administrativa, nenhuma autoridade pública, nem tampouco o
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responsável oficial pela gestão do museu, assumiu sua accountability pelo desastre. E, como
mencionado na mídia, não se falou de sua renúncia ou demissão
De novo, vamos avaliar os aspectos positivos dos fatos: existem e existirão muitas
oportunidades de aperfeiçoar a democracia via educação cívica neste país. Esta dissertação,
por exemplo, representa um minúsculo esforço na direção de apontar, com base em apenas
um caso de execução de política pública, na direção de aperfeiçoar o arcabouço legalcontratual dos projetos em regime de Parceria Público-Privada, introduzindo elementos de
accountability.
A ideia de abordar o conceito de Governança Triangular, envolvendo o Poder
Concedente (Governo), o Concessionário (Empresa Privada) e o cidadão stakeholder visa
reforçar a tese de que a Democracia tem seu fundamento no Estado Servidor, onde todo o
poder emana do povo e em seu favor deve ser exercido, como se disse muitas vezes em 1988,
na promulgação da Constituição do Brasil. Essa mesma Constituição possui todo o arcabouço
legal necessário para que as esferas de governo possam exercitar a ética, a governança e a
accountability. O artigo 37 da Constituição, muito citado, contempla satisfatoriamente esse
propósito: fala de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Infelizmente, o primeiro quesito dessa conhecida lista de cinco (LIMPE é seu acrônimo) é o
único citado por políticos brasileiros, que costumam se justificar com base nesse conceito
formal – legalidade - em qualquer situação que exija uma explicação pública sobre acusações
de delito ético, tais como corrupção, favorecimento, ocultação de dados, prejuízos
injustificáveis, etc..
Publicidade, nesse contexto, significa transparência, um elemento imprescindível na
comunicação dos gestores públicos. Como se sabe, a conhecida prática política de exibir o
que dá certo e esconder o que deu errado já foi objeto de um comentário de um Ministro de
Estado do Brasil (Rubens Ricúpero, 1994) que vazou, o que chamou-se de “Escândalo da
Parabólica” na época, culminando por sua demissão.
Em qualquer situação, por qualquer motivo, a execução de projetos públicos – ou
privados – vai dar errado, mais ou menos. Nesse momento em que intenções, promessas e
planos não são apoiados pela bruta realidade da execução, a transparência dos fatos, ou da
comunicação dos fatos, se torna mais necessária.
Em seu artigo "Closing the Chasm Between Strategy and Execution", Harvard
Business Review, 2013, Sundheim nos brinda com um comentário contundente:
[...] execution is a minefield. The clean and elegant logic of strategy gets dirty in the
real world. Agendas compete. Priorities clash. Decisions stall. Communications
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breaks down. Timelines get blown. It's never a question of if these problems will
happen. It is a question of when and to what degree.

Nesse estudo de caso da PPP Imagem Bahia observamos que, sem considerar ou
buscar evidencias de corrupção, já temos exemplos de falta de transparência quando os
responsáveis entrevistados se furtam a responder a perguntas verbais e escritas.
Lembramos que o primeiro objetivo desse trabalho era pesquisar o que existe a
respeito dos projetos existentes e propostos em regime de Parcerias Público Privadas, que
demonstre ser esse arcabouço regulatório suficiente para fazer acontecer a Governança
Triangular. Esse primeiro objetivo foi alcançado: o arcabouço regulatório incluído nos
contratos assinados entre as partes possui elementos de controle suficientes.
Todavia, já se sabia e agora se confirma que a implementação efetiva desse
arcabouço regulatório depende de práticas de gestão de projetos e gestão dos contratos. Em
outras palavras, a conformidade não é assegurada pela mera existência de controles formais
previstos no modelo de Projetos de Parceria Público-Privada. Palavras não gerenciam, pessoas
gerenciam.
O segundo objetivo dessa dissertação visa exatamente isso: avaliar o grau de
aderência e transparência na execução do Projeto, ou seja, avaliar se o que existia de
ferramentas de governança e de processos de aferição de qualidade de serviços - definidos e
previstos nos contratos assinados pela Concessionária - efetivamente foram gerenciados e
aplicados, o que significa dizer que o resultado final foi eficiente e chegou ao conhecimento
do cidadão stakeholder, tanto na etapa de pesquisa de satisfação quanto na etapa de
publicação de resultados na internet. A conclusão nesse sentido é negativa.
Especificamente, já respondendo à pergunta de pesquisa – se existe evidencia de que
o arcabouço atual de governança de PPP funciona de fato -, a conclusão é negativa porque não
foi achada evidencia desse funcionamento. Estava previsto um repositório de elementos de
informação em website, com acesso público, a cargo de um agente terceirizado, o Verificador
Independente. A implantação do processo de publicação via website dos indicadores de
performance, sob a responsabilidade da empresa contratada e nomeada para desempenhar o
papel de Verificador Independente – Accenture Consultoria -, não ocorreu. Sem a construção
e publicação desses relatórios de desempenho, não há qualquer informação ou comprovação
no sentido de que o Projeto tenha alcançado a performance prevista no contrato.
Soma-se a esse conjunto de falhas o fato de que nenhuma pesquisa de satisfação –
prevista no contrato - foi conduzida junto aos usuários dos serviços, conforme consta no
próprio website do projeto (www.pppimagem.com.br).
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Como evidencia objetiva desse diagnóstico negativo, transcrevemos um trecho do
Parecer 000462/2017 do Ministério Público de Contas da Bahia, que aponta o resultado de
uma auditoria efetuada em 2017, segundo a qual “o resultado é que se evidencia um total
descompasso entre o real funcionamento dos serviços objeto do Contrato e o que consta no
seu planejamento”. Tal fato foi claramente exposto no texto dos auditores responsáveis:
Assim, atualmente, se evidencia um descompasso acentuado do funcionamento dos
serviços objeto da implantação do Projeto em relação ao sistema informatizado de
diagnóstico por imagem com emissão centralizada de laudos, idealizado no seu
planejamento, tendo em vista que a precariedade de sua operacionalização nas
unidades de saúde abrangidas e a não concretização da programada conexão destas
unidades com a Central de Imagem, configurando-se um atraso de aproximadamente
9 meses em relação ao cronograma original, que se encontra ainda em execução de
sua fase de transição, na qual se prescinde dos critérios de avaliação de desempenho
inerentes à fase de operação plena, circunstância que impossibilita uma avaliação
com precisão quantitativa e qualitativa.

Pelo acima exposto, nota-se que a execução das etapas de implantação não obedeceu
ao cronograma previsto e, em consequência, toda a gestão do desempenho foi comprometida.
Quanto à pergunta do que fazer - em caso de confirmação da hipótese negativa
contida no segundo objetivo - para alcançar o nível de governança que assegure uma
execução eficaz, sugerimos que uma etapa de modelagem mais detalhada de contratos em
regime de PPP, seguida de uma aplicação mais transparente de ferramentas de governança
com accountability em todas as suas etapas - execução, entrega e serviço - poderá contribuir
para aperfeiçoar a gestão pública, ampliar investimentos, gerar mais empregos, e, sobretudo,
agregar mais serviços públicos e valor social à vida da população. A falta de accountability
imbricada nos contratos - com uma clara definição de quem responde por cada entrega –
dificulta a identificação de pessoas físicas (com seu respectivo CPF) a serem acionadas por
parte do Ministério Público. A prática de construção de relatórios pelos agentes de auditoria
do TCE também precisa refletir essa accountability, fechando assim um círculo efetivo de
governança com consequência.
O terceiro objetivo, que era investigar se o cidadão stakeholder de fato acessa ou se
interessa pela avaliação existente de performance do projeto ficou prejudicado, haja vista a
ausência de publicação das métricas de performance do projeto. Ficou claro que o Agente
(Accenture Consultoria) nomeado para fazer essa verificação de performance não cumpriu
com sua delegação contida no contrato assinado entre o Governo da Bahia e o Consorcio
(Rede Brasileira de Diagnóstico SPE). Essa delegação estipulava a publicação dos relatórios
de performance em um formato específico, e na mídia prevista, que seria um website na
internet. A informação verbal de um Assessor da Secretaria de Saúde do Governo da Bahia de
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que esse Agente seria trocado deixa perceber que sua própria avaliação de performance, por
parte de quem o contratou, não foi satisfatória. Foram enviados e-mails com questionamentos
a outros setores do Governo da Bahia sobre o resultado da Auditoria efetuada e sobre a
accountability desse Agente, mas nenhuma reação foi obtida.
Portanto, a comparação entre os requisitos contratados de transparência, publicidade
e de reporting relacionado ao desempenho do Projeto PPP Imagem Bahia junto aos clientes e
o que de fato se consegue perceber pela documentação exposta nos websites e fornecida ao
longo de várias entrevistas em sucessivos contatos telefônicos e via internet, demonstram uma
ausência de relatórios publicados que não permite confirmar a performance do Projeto. Os
executivos da Alliar Medicina Diagnóstica (principal empresa do Consórcio) e da Phillips
Healthcare (fornecedora dos equipamentos, onde o autor foi recebido, em entrevista inicial
com um executivo) em São Paulo e o próprio Diretor Presidente da Concessionária Rede
Brasileira de Diagnóstico S.P.E. S. A. em Salvador não se mostraram interessados, após
inúmeras tentativas de contato, em reportar ou comentar sobre os problemas de execução do
Projeto. Os e-mails enviados pelo autor solicitando informações foram encaminhados ao
Departamento Jurídico do Consórcio, conforme uma resposta via e-mail do Presidente da
Concessionária. Esse fato sinaliza uma provável situação de comunicação bloqueada em
função das dificuldades administrativas e contratuais decorrentes dos atrasos mencionados no
Parecer do TCE-Bahia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o framework de delegação e accountability do Projeto PPP Imagem

Bahia não produziu o grau de transparência e publicidade previsto no contrato de concessão e
conclui-se também que o stakeholder cidadão não teve a oportunidade de opinar sobre o
atendimento recebido ou avaliar a qualidade da execução desse projeto do Governo da Bahia.
Tampouco ficou claro se os procedimentos de auditoria do TCE-Bahia resultaram em
qualquer punição contratual contra o Concessionário ou o Verificador Independente. Como o
contrato ainda está em andamento, não podemos afirmar se a ausência de punição percebida
prosseguirá. Tampouco conseguimos confirmar o andamento da contratação anunciada do
próximo Verificador Independente. Diversas tentativas de entrevistar, telefonar ou trocar email com o representante da Accenture Consultoria em Salvador, junto ao Projeto, ou obter
informação junto à Diretoria da Empresa, no Rio de Janeiro e em São Paulo, fracassaram. Por
esse motivo, não mencionamos aqui os nomes ou os cargos dos executivos e agentes públicos
entrevistados.
As limitações de pesquisa deveram-se à dificuldade de obter documentos que,
presumivelmente, circularam entre os entes envolvidos direta e indiretamente na execução dos
contratos da Parceria. Especificamente, faltou analisar a correspondência que transitou entre o
Verificador Independente e o Concessionário, haja vista a evidente ausência de uma parte dos
entregáveis previstos no contrato entre esses dois players. O Relatório de Auditoria
mencionado no Parecer 000462/2017 do Ministério Público de Contas da Bahia não deixou
claro se houve total concordância por parte do Concessionário e/ou do Poder Concedente em
abrir mão, ou seja, não receber os serviços de pesquisa de satisfação e subsequente publicação
desses dados resultantes na internet.
Como agenda de novos estudos, o autor sugere pesquisar a governança aplicada no
universo de Concessões Patrocinadas, especialmente nos projetos de estradas e serviços de
transporte, onde sempre existiu polêmica a respeito da real lucratividade do negócio e do nível
aceitável da tarifa de serviço a ser cobrada do stakeholder cidadão pelo Concessionário. O
nível suficiente de transparência na cadeia de execução de projetos públicos somente será
alcançado pelo caminho da boa governança, com ferramentas de accountability imbricadas ao
longo de todo o processo.
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