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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A rápida concentração de centenas de milhões de pessoas nas áreas urbanas exerce uma 

grande pressão sobre os governos, tanto nacionais como locais, na hora de satisfazer as 

necessidades dos seus cidadãos. 

 

Segundo uma pesquisa do UN-HABITAT, United Nations Human Settlements Programme 

(2006)1, o ano 2007 marcará um momento crucial para a história, pois a metade da população 

mundial residirá em cidades. Os reveladores resultados mostram a dimensão desse fenômeno: 

 
No ano 2005, a população urbana mundial era de 3,17 bilhões de um total de 6,45 bilhões de 
pessoas no mundo inteiro. As tendências atuais indicam que a quantidade de habitantes urbanos 
continuará a crescer e que chegará a aproximadamente 5 bilhões de pessoas no ano 2030, de uma 
população mundial de 8,1 bilhões. 2 

 

Isto significa que o número de pessoas que moram nos centros urbanos do mundo inteiro, 

deixaria de representar 49% da população mundial para 62%, em termos relativos, no 

decorrer dos próximos 25 anos. A pesquisa ainda projeta que a taxa média de crescimento 

anual da população urbana mundial, nesse intervalo, será de 1,78%, quase o dobro da taxa de 

crescimento do total da população mundial. 

 

                                                 

1 A publicação referenciada expõe parte dos resultados apresentados pelo UN-HABITAT no seu “Relatório 
sobre o estado das cidades do mundo 2006/2007” (State of the World’s Cities Report 2006/7), lançado o dia 
16/06/2006 em Vancouver, Canadá, ao qual foi impossível ter acesso até a culminação do presente trabalho.  
2 En el 2005, la población urbana mundial era de 3170 millones de un total de 6450 millones de personas en 
todo el mundo. Las tendencias actuales indican que la cantidad de habitantes urbanos continuará creciendo y 
que llegará a aproximadamente 5000 millones en el 2030, de una población mundial total de 8100 millones. 
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Ainda mais, a crescente “urbanização” 3, até o século passado característico da Europa, da 

América do Norte e da América Latina, no século XXI vem afetando também as regiões em 

vias de desenvolvimento da Ásia e da África.  

 

Na referência à conformação de “mega-cidades e “meta-cidades” produto do crescimento da 

população urbana4, cita-se o caso de São Paulo que, segundo estimativas, para o ano 2020 

será reconhecida como uma meta-cidade no mundo e, como ela, várias outras no cenário 

internacional: Mumbai, Delhi, Cidade do México, Nova York, Dhaka, Yakarta e Lagos. 

 

Observa-se assim que o fenômeno da crescente urbanização não distingue graus de 

desenvolvimento econômico nem a localização geográfica dos países. Por outro lado, ele é 

capaz de desencadear re-configurações na dinâmica de urbanização, por exemplo, quando as 

áreas suburbanas viram pequenas cidades e precisam, portanto, de um tratamento diferenciado 

quanto a sua regulamentação e aos esforços para satisfazer as necessidades dos seus 

habitantes. 

 

Essas projeções geram questionamentos a respeito da capacidade dos governos para 

acompanhar as mudanças e garantir o desenvolvimento econômico dos seus povos. Povos que 

exigem (e exigirão com maior pressão ainda) a formulação de estratégias para viabilizar a 

melhoria de suas condições sociais, de saúde, de emprego e de educação sem cair em 

assimetrias socialmente inaceitáveis. 

 

                                                 

3 A concentração crescente de pessoas nas cidades mais do que nas zonas rurais (UM-HABITAT, 2006). 
4 Em termos gerais, a “Mega-cidade” caracteriza-se por ter uma população acima de 10 milhões de habitantes e 
por sua capacidade potencial para atuar como cidade-estado independente da mediação nacional e regional; e a 
“Meta-cidade”, por ter uma população de mais de 20 milhões de pessoas, com crescimento descontrolado e estar 
interconectada com as cidades intermédias a través de empresas industriais e comerciais (UN-HABITAT, 2006). 
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As PPPs, Parcerias Público-Privadas, surgiram como uma alternativa para conseguir a 

participação privada nos investimentos públicos e têm trazido resultados positivos nos 

governos que já as implementaram. No Brasil, a Lei das PPPs5 (BRASIL, 2004) foi 

sancionada produto da percepção daqueles resultados no exterior, principalmente na 

Inglaterra, conjugada à própria necessidade interna. 

 

Foi também com base nas práticas inglesas que a STN, Secretaria do Tesouro Nacional, 

emitiu as normas relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis aos contratos de 

PPPs no Brasil (BRASIL, 2006c). O critério adotado pela norma procura refletir a essência da 

relação econômica dos entes públicos com as SPE, Sociedades de Propósito Específico 6, 

porém faz-se necessário realizar uma análise da essência econômica do objeto que envolve o 

contrato de PPP, por ele ser, em última análise, o fenômeno a ser contabilizado. 

 

Conhecer quais são as particularidades desses contratos e, em quais circunstâncias eles 

nasceram no Brasil possibilitará identificar o papel que esses institutos cumprem, de acordo 

com o contexto, e caracterizar os fenômenos a serem contabilizados. Isto permitirá iniciar 

uma discussão a respeito da essência dos projetos PPP e, conseqüentemente, a respeito do 

tratamento contábil das infra-estruturas geradas a partir destes contratos. 

 

Também se considera importante, dada a influência revelada na emissão das normas nacionais 

a respeito das PPPs, considerar no estudo as experiências obtidas pela Inglaterra, considerada 

pioneira na implementação deste tipo de contratos. 

                                                 

5 Lei n. 11.079, de 30/12/2004 – Institui normas gerais para licitação e contratação de parcerias público-privadas 
no âmbito da administração pública. 
6 Sociedade constituída antes da celebração do contrato, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria e 
deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras 
padronizadas (BRASIL, 2006, art. 9). 
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1.1 Justificativa 

 

Com o intuito de justificar a presente pesquisa, far-se-á uma contextualização geral do tema 

para localizar o surgimento das PPPs no cenário nacional. Uma maior discussão a respeito dos 

pontos tratados a continuação, será realizada no referencial teórico. 

 

Fenômenos de diversos cunhos, como o rápido crescimento urbano mencionado na parte 

introdutória, fazem questionar a capacidade dos governos para acompanhar as conseqüentes 

mudanças e garantir o desenvolvimento econômico dos seus povos. 

 

Cretella (2005, passim), destaca o crescimento econômico de um país como condição 

absolutamente necessária para viabilizar a melhoria das condições de vida de sua população, 

pois um ritmo acelerado da economia tem reflexos positivos sobre a renda social global e 

permite estabelecer mecanismos eficazes de combate à miséria. 

 

No Brasil, os recursos orçamentários necessários para a recuperação e expansão da base 

produtiva7 e para retomar o crescimento da economia são escassos. Isto devido ao efeito que 

teve, na situação financeira do setor público, a conjugação entre: (1) o elevado custo da dívida 

pública8; (2) as normas da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, concebida para coibir os 

                                                 

7 “Base produtiva” entendida como: matrizes de energia e transporte e dos sistemas de armazenagem e irrigação. 
8 A dívida pública passou de 30% do PIB na metade dos anos 90 para mais de 50% em 2001. O elevado custo de 
financiamento da dívida pública gerou forte pressão fiscal e a carga tributária disparou. Em conseqüência, os 
desequilíbrios orçamentários do setor público passaram a ser rotineiros. 



 

 

6

desmandos praticados por governantes irresponsáveis; (3) a necessidade de se gerar superávit 

fiscal; e (4) as despesas legais vinculadas à educação e saúde. (CINTRA, 2004, passim). 

 

Perante a crescente escassez de recursos públicos, os governos, geralmente, têm recorrido aos 

impostos e ao endividamento como vias para se obter receitas. Mas essas vias não têm 

conseguido cobrir o vazio e, além disso, têm gerado conseqüências negativas.  

 

Por exemplo, Cretella destaca que, no Brasil, o fato de os governos ter aumentado os tributos 

sucessivamente desde a década de 1980, gerou a inibição do investimento e o aumento da 

sonegação de tributos por parte dos contribuintes, fazendo referência à Curva de Lafer 9 para 

sustentar sua colocação. O mesmo autor afirma: “[...] no Brasil, as fontes de geração de caixa 

do Tesouro encontram-se, há tempos, exauridas” (2005, p. 4-5). Ao longo da história, essa 

limitação tem provocado que a participação de agentes externos nas funções governamentais 

entre na discussão. 

 

Na América Latina, segundo uma pesquisa do Banco Mundial (2005, p. 9), o financiamento 

público da infra-estrutura tem diminuído de forma significativa, principalmente como 

resultado do ajuste fiscal, mas essa diminuição não tem sido compensada pelo aumento do 

financiamento privado 10. Essa “falta de compensação” revela que os sistemas tradicionais de 

parcerias governamentais não têm atraído, suficientemente, investimentos do setor privado em 

infra-estrutura pública.  

                                                 

9 De acordo com a Curva de Lafer, quando a carga tributária é baixa, a relação entre esta e a arrecadação é direta. 
Contudo, depois de alcançar um ponto máximo de arrecadação, a curva sofre uma inflexão e a relação passa a ser 
inversa. Lafer aponta como justificativa central para explicar a ocorrência de tal fenômeno o fato de que uma 
carga tributária, quando muito elevada, estimula a evasão fiscal e fomenta as atividades informais e ilegais. Isso 
gera, por sua vez, desestímulos sobre os negócios em geral da economia formal, diminuindo assim a base de 
incidência da tributação. 
10 El financiamiento público de la infraestructura ha disminuido fuertemente, principalmente como resultado del 
ajuste fiscal, pero esa disminución no ha quedado compensada por un aumento del financiamiento privado. 
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Como resultado, as deficiências de infra-estrutura, em termos de existência bem como de 

qualidade, são obstáculos ao crescimento e ao trabalho de luta contra a pobreza (Ibid., 2005). 

Por sua vez, isso afeta a representatividade das autoridades públicas ao não conseguirem 

satisfazer as necessidades dos povos que as elegeram. 

 

De outro lado, as deficiências nos bens de infra-estrutura pública, especialmente das estradas, 

dos portos e da rede de terminais logísticos, prejudicam a produtividade da América Latina, 

considerando que os custos logísticos na região representam entre 20% e 30% do valor dos 

produtos, frente ao 9% apresentado nos países da OCDE, Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômicos (Ibid., 2005, p. 10). 

 

No Brasil, segundo a ABDIB, Associação Brasileira de Infra-Estrutura e Indústrias de Base 

apud Cintra (2004) “[...] metade dos 57 mil quilômetros da malha rodoviária encontra-se em 

péssimo estado de conservação.” Segundo a mesma fonte, a necessidade de recursos para 

investimentos em infra-estrutura no Brasil é estimada em US$ 20 bilhões por ano. 

 

Nesta discussão, Davezies e Prud’homme (1996, p. 57) qualificam como “geralmente 

impossível” o fato de atrair operadores privados nos investimentos em infra-estrutura pública 

por razões de rentabilidade e risco. Eles afirmam que “a rentabilidade estrita em geral é baixa, 

e essas taxas reduzidas são quase sempre provocadas por imprevistos.” 

 

 Frente a essa realidade, é oportuna a colocação do Heller (1965, p. 166), no sentido de que 

“Os fatores econômicos não só conduzem a discutir e tomar decisões sobre a adequação das 
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atividades do Governo, mas também sobre a escolha de métodos alternativos para o 

provimento de serviços por parte dele”. 

 

Assim, os contratos de PPPs são objeto de atenção em diferentes países, como um daqueles 

“métodos alternativos” para investimento em infra-estrutura. Tanto nos países desenvolvidos 

como naqueles em vias de desenvolvimento, as PPPs viabilizam a cooperação entre os setores 

público e privado, visando tornar menores as necessidades de infra-estrutura e serviços 

públicos ao permitir desenvolver projetos com qualidade e eficiência. 

 

O anteriormente dito fica evidenciado ao mencionar que entre os países que têm anunciado a 

execução de PPP encontram-se: Inglaterra, Austrália, Canadá, Chile, Alemanha, Grécia, 

Hungria, Irlanda, Itália, Japão, México, Noruega, Portugal, África do Sul, Espanha, Uruguai, 

entre outros. 11 

 

No Brasil foi aprovada a “Lei das PPPs” (BRASIL, 2004a) que adapta o atual marco legal de 

contratação (BRASIL, 1993) e de concessão de serviços (BRASIL, 1995a e 1995b) 

permitindo algumas alterações que potencializam o sistema de parceria e seus elementos de 

distinção:  compartilhamento dos riscos, financiamento privado e contraprestação pecuniária 

do parceiro público, entre outras. 

 

                                                 

11 Existem críticas levantadas num debate sobre PPPs, nas quais manifesta-se que: “[...] existem no mundo 
inúmeras experiências, que já mostram os acertos e erros em projetos desse tipo, mas sua implantação sempre 
demora. [...] na Inglaterra entre a idéia e o primeiro projeto de parceria se passaram três anos, e mesmo assim há 
riscos de retrocessos; em Portugal [...] as PPPs erraram, estouraram o orçamento público e tiveram de ser 
suspensas.” (LEITÃO, 2004) Dado que, não é objetivo deste trabalho demonstrar a efetividade das PPPs no 
Brasil, até porque sua implementação é incipiente, não se aprofundar essa discussão, mas considera-se oportuna 
a inclusão desta informação para evidenciar que as PPPs não trazem somente comentários positivos no âmbito 
internacional. 
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Na denominada Lei das PPPs, previu-se a emissão de normas gerais relativas à consolidação 

das contas públicas aplicáveis a esses contratos por parte da STN (BRASIL, 2004a, art. 25°). 

De outro lado, estabeleceu-se que, antes da celebração do contrato, deverá ser constituída uma 

SPE, Sociedade de Propósito Específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria 

(Ibid, art. 9°), mesmo que deva obedecer a padrões de governança corporativa e adotar 

contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento (Ibid, art. 9°, 

§ 3). 

 

Em 21 de agosto de 2006, quase um ano e oito meses após a sanção da Lei das PPPs no 

Brasil, foi publicada a Portaria N° 614 (BRASIL, 2006c), que estabelece as normas contábeis 

aplicáveis a esses contratos. 

 

Cabe questionar se era intranscendente a implementação de contratos de PPPs sem ter uma 

regulamentação contábil definida. Maurício Portugal, coordenador da Unidade de Parceria 

Público-Privada do Ministério do Planejamento, garantiu que a falta dessas normas não era 

impedimento para a realização de PPPs, pois “os Estados podem fechar os seus contratos de 

parceria e, posteriormente, enquadrarem-se nas normas de contabilidade, quando elas foram 

(sic) editadas pela STN.” (OLIVEIRA, 2006). 

 

Frente a essa asseveração, ressalta-se que antes da Lei das PPPs ser sancionada, os governos 

(federal e estaduais) organizaram eventos para discutir o tema e conhecer as experiências 

internacionais. Heathcote (2003), apresentando a experiência inglesa na implementação de 

PPPs, mencionou os seguintes aspectos “chave” a serem considerados: 
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Priorização e avaliação do investimento. Gestão do investimento a ser implementado. 
Procedimentos de aprovação do projeto. Alocação orçamentária. Contabilização e prestação de 
contas da despesa. Gestão do stakeholder. Maximização do poder de compra do setor público. 
Gestão do contrato em andamento e da parceria.12 (grifo nosso) 

 

Como observado, um dos aspectos “chave” neste assunto envolve a profissão contábil. Isto 

devido a sua função de refletir fielmente o efeito das PPPs nas finanças públicas e privadas 

para, finalmente, avaliar a consecução (ou não) dos objetivos econômico-financeiros 

propostos. Com base nesse raciocínio e, considerando a exigência da própria norma brasileira, 

resultava importante ter todas as regras claramente definidas antes das PPPs saírem do papel. 

 

Por outro lado, a partir da leitura do Anexo da Portaria antes mencionada tem-se que, o 

critério adotado na elaboração dessa norma foi a classificação contábil das PPP com 

“observância da sua essência econômica sobre seus aspectos formais” (BRASIL, 2006c, p. 5) 

e, observa-se a influência que teve o modelo inglês na elaboração do dispositivo nacional. 

 

Mas isso não é uma situação nova no comportamento governamental. Di Pietro (2005, p. 158) 

menciona que os governantes, principalmente na esfera federal, geralmente procuram 

modelos (novos institutos) no Direito estrangeiro.  

 

Salvador (2003, p. 1), referendo-se aos impactos internacionais na transformação das 

administrações públicas da América Latina, observa que esse impacto “[...] reflete-se no fato 

que os programas de modernização nem sempre têm atendido as particularidades de cada país, 

                                                 

12 Investment appraisal, prioritisation etc. Investment “pipeline” management. Project approval procedures. 
Budget allocation. Expenditure accounting and reporting. Stakeholder management. Maximising public sector 
purchasing power. On-going contract and partnership management. 
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quer pela origem e tipo de pressões para a modernização, quer pela sua realidade político-

administrativa” 13.  

 

Nesse sentido, já em 1974, delegados da Colômbia, Equador, Uruguai, México, Bolívia, Porto 

Rico, Peru, Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica e Venezuela assinaram o compromisso de: 

“Lutar contra a dependência ideológica e tecnológica produzida pela adoção de modelos que 

não respondem à situação e interesses da América Latina, para o qual é necessário definir uma 

doutrina e normas específicas aplicáveis aos nossos países” 14. (COMPROMISO, 1974) 

 

Mas, além da influência que exerce o direito estrangeiro na política nacional, também merece 

destaque a influência exercida pelo sistema jurídico nos modelos contábeis, pois ele acaba 

determinando “os aspectos formais” das transações, muitas vezes priorizados em relação à 

“essência” das mesmas. A este respeito, ensina Weffort (2005, p. 107): 

 
[...] afeta as práticas de reconhecimento e mensuração o fato de que a preocupação em fazer com 
que a essência sobre a forma predomine nas demonstrações contábeis é mais perceptível nos 
países de sistema consuetudinário, especialmente no Reino Unido, onde vigora a True and Fair 
View. Nos países de sistema codificado, ao contrário, há uma clara dominância da forma legal 
sobre a essência das transações econômicas, o que leva, por exemplo, à contabilização de uma 
operação de leasing financeiro apenas como despesa pela arrendatária, em vez de ser registrada no 
ativo e no passivo do seu Balanço Patrimonial. 
 

Em termos jurídicos, essa situação é explicada por Di Pietro (2005, p. 80): 

 
O direito brasileiro vem se inspirando no direito estrangeiro, porém esbarrando em maiores óbices 
jurídicos; no direito francês e em outros que adotaram o sistema de jurisdição administrativa, os 
novos modelos nem sempre são instituídos e disciplinados por lei; eles surgem pela prática 
administrativa e se institucionalizam se receberam o aval dos órgãos do contencioso 
administrativo. Isso porque o direito administrativo francês é, em grande parte, de elaboração 
jurisprudencial. Em regra, surgindo a situação concreta, as dúvidas de ordem jurídica vão sendo 

                                                 

13 […] se refleja en el hecho que los programas de modernización no siempre han atendido a las 
particularidades de cada país, ni por el origen y tipo de presiones para la modernización ni por su realidad 
político-administrativa. 
14 Luchar contra la dependencia ideológica y tecnológica producida por la adopción de modelos que no 
responden a la situación e intereses de la América Latina, para lo cual es necesario definir una doctrina y 
normas específicas aplicables a nuestros países. 
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superadas pelos órgãos da jurisdição administrativa, em especial pelo seu órgão de cúpula, o 
Conselho de Estado, que vai definindo o regime jurídico das novas entidades e estabelecendo 
limites jurídicos não postos pelo direito positivo. 

 

A base do Direito Administrativo brasileiro não é jurisprudencial, contudo, tem-se inspirado 

no Direito europeu, especialmente o francês, e incorporado muitas de suas doutrinas e 

princípios no Direito positivo. Dessa forma, as inovações buscadas no Direito estrangeiro nem 

sempre são de fácil aplicação, porque não podem escapar ao Direito posto. 

 

Por outro lado, o EIC, European International Contractors (2003, p. 6) sugere que “As 

normas contábeis devem levar em conta as peculiaridades e a economia geral dos contratos de 

concessão.” 15.  

 

Extrapolando esse pronunciamento para os contratos de PPPs, ressalta-se a necessidade de 

identificar e considerar as peculiaridades desses contratos para definir as normas contábeis. 

Adicionalmente, cabe enfatizar que definir essas peculiaridades implica a avaliação da própria 

realidade antes que imitar modelos normativos estrangeiros. O objetivo é, portanto, que o 

formato final adotado pelo contrato, contido nas normas emitidas, seja fiel reflexo da 

realidade nacional, da essência do objeto da parceria e, assim, possa ser fielmente registrado 

pela contabilidade. 

 

Dessa forma, considera-se que não é mais importante o fato de regulamentar como o de fazê-

lo com propriedade, após uma análise aprofundada da essência econômica dos fenômenos a 

serem contabilizados. 

                                                 

15 Accounting standards should take into account the peculiarities and general economics of concession 
contracts. 
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Por outro lado, Loyola (2004) aponta basicamente dois riscos associados às PPPs, se elas 

fossem regulamentadas inadequadamente. Um de natureza fiscal e outro referido à qualidade 

dos serviços. 

 

O risco de natureza fiscal está relacionado à contabilização das garantias, implícitas ou 

explícitas, que o setor público oferece na maioria dos casos, bem como das obrigações 

contratuais para aquisição futura dos serviços providos pela empresa privada. As PPPs 

poderiam levar a um afrouxamento da rigidez fiscal em curto prazo e comprometer a 

sustentação futura da dívida pública. 

 

O mesmo autor afirma que “O primeiro e mais importante passo para evitar que as PPPs se 

tornem fonte de problemas fiscais futuros é adotar o princípio de absoluta transparência com 

relação às obrigações certas ou esperadas do setor público vinculadas a esses arranjos.” A Lei 

das PPPs no Brasil adota esse princípio como diretriz em termos de “transparência dos 

procedimentos e das decisões” (BRASIL, 2004ª, art. 4º, num. V). 

 

O segundo risco mencionado por Loyola, refere-se à perda de eficiência e de qualidade na 

oferta de serviços públicos, devido à inadequada especificação dos contratos e à incorreta 

seleção dos projetos. 

 

Pesquisas realizadas no âmbito do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

evidenciaram que as instituições que fortaleceram a governança corporativa melhoraram o 

fluxo de informação, permitem a formulação de contratos mais completos e reduzem os 

problemas de risco moral e seleção adversa (CHONG et al, 2002; 2003). 
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1.2 Caracterização da situação problema 

 

É evidente que não existe apenas um paradigma de GC, Governança Corporativa, aplicável 

aos governos e às empresas; porém, na pesquisa de Chong et al constatou-se que “[...] existem 

parâmetros que se aplicam por igual a uma gama de contextos jurídicos, políticos e 

econômicos. A governança corporativa na América Latina depende de três indicadores chave: 

os direitos dos credores, os direitos dos acionistas e as normas de contabilidade.”16 (Ibid., 

2002, p. 6). 

 

Na tentativa de aplicar os resultados da pesquisa de Chang et al no caso específico dos 

contratos PPP, os aspectos chave da GC seriam: os direitos do parceiro público, os direitos do 

parceiro privado e as normas de contabilidade. 

 

Harris (2004, p. 7), ao tratar sobre o contrato de PPP, menciona: 

 
É esse contrato o que está no coração de um relacionamento PPP; contendo todos os deveres e 
obrigações das partes. Nesse contrato, o setor público define o tipo e o nível do serviço que deseja 
de parte do setor privado. Se a empresa privada não cumprisse com a prestação, isto é, de fato, 
uma quebra dos termos contratuais e pode, por exemplo, deixar de receber a totalidade do 
pagamento combinado como conseqüência. Da mesma forma, um contrato propriamente elaborado 
contendo cláusulas de rescisão apropriadas evita a necessidade de garantias governamentais. 17 

 

Na mídia, tem-se revelado preocupações a respeito da contabilização e da transparência das 

PPPs (DANTAS, 2004; IZAGUIRRE, 2004; LOYOLA, 2004; MANTEGA, 2004; 

                                                 

16 [...] hay parámetros que se aplican por igual a una gama de entornos jurídicos, políticos y económicos. La 
gobernabilidad corporativa en América Latina depende de tres indicadores claves: los derechos de los 
acreedores, los derechos de los accionistas y las normas de contabilidad. 
17 It is this contract that is at the heart of the PPP relationship; containing all the duties and the obligations of 
the parties. In these contracts the public sector defines the type and level of service it wants from the private 
sector. If the private sector business does not deliver it is, in effect, in breach of contractual terms and so may 
not, for example, receive the full contact payment as a result. In the same way a properly constructed contract 
containing appropriate termination clauses negates the necessity for government guarantees. 
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THOMPSON, 2004; PPPs, 2004), questionando-se o tratamento contábil do gasto público 

vinculado aos contratos de PPPs (especificamente às infra-estruturas geradas nessas parcerias) 

e das garantias oferecidas pela Administração Pública. De outro lado, observa-se uma 

demanda de regras e contratos firmes, simples e imutáveis, sem interferência de forças 

políticas ou de qualquer outro tipo de interesse.  

 

A título de exemplo, podemos citar o seguinte pronunciamento (PPPs, 2004):  

 
Os compromissos contratuais assumidos pelo Estado nas PPPs podem, à luz dos princípios 
orçamentários, depender da estrutura adotada para o projeto e serem classificados como despesas 
correntes continuadas ou não, despesas de capital ou operações de crédito (endividamento). 
  

Sendo assim, a estrutura do contrato de PPP não só resultaria importante para atingir a 

transparência dos processos e a clara delimitação dos direitos e obrigações das partes, mas 

também para caracterizar a essência do fenômeno a ser contabilizado. 

 

O fato de o Brasil ter celebrado um contrato de PPP 18 sem prévia definição das normas 

contábeis, pode ser interpretado como (1) produto da carência de critérios para o 

estabelecimento de tais normas e/ou (2) a atribuição de mínima importância ao aspecto 

contábil na implementação das PPPs. Assim, esta pesquisa procura (1) iniciar a discussão do 

critério estabelecido na contabilização desses contratos e (2) a reivindicação do papel da 

Contabilidade nas discussões nacionais. 

 

A emissão da norma contábil brasileira possibilita discutir o critério assumido nela em 

contraste com a essência do objeto e a forma jurídica do contrato PPPs, dando atenção aos 

direitos e obrigações das partes contratantes.  E, tendo as PPPs ganhado presença no cenário 

                                                 

18 Projeto PPP – Trecho Bahia-Rio/São Paulo – BR 116/324 – Concessão Rodoviária (BRASIL, 2006b) 
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mundial, ao ponto de terem influenciado sua implementação no Brasil, é relevante contar com 

uma experiência internacional para enriquecer a discussão. 

 

Dessa forma, tem-se por um lado a necessidade de caracterizar a essência econômica dos 

contratos de PPPs para a identificação do fenômeno a ser contabilizado e, por outro, uma 

estrutura jurídica e contábil já estabelecidas a respeito desses contratos. Por fim, em se 

considerando o papel desempenhado pelo setor rodoviário no desenvolvimento econômico 

nacional e internacional, surge o seguinte problema de pesquisa: 

 

Existe uma concordância entre (1) a essência econômica do objeto do contrato e (2) a 

forma jurídica dos contratos de Parcerias Público-Privadas na geração de infra-

estruturas rodoviárias no Brasil? 

 

 

1.3 Objetivos da pesquisa 

 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar se existe concordância entre a essência 

econômica do objeto do contrato e a forma jurídica dos contratos de Parcerias Público-

Privadas na geração de infra-estruturas rodoviárias no Brasil. Pretende, assim, iniciar uma 

discussão em matéria contábil no âmbito nacional, bem como oferecer uma referência para 

outros países que estejam iniciando o desenvolvimento desse modelo de parceria. 

 

A fim de atingir o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 
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- Contextualizar a implementação dos contratos de PPPs no Brasil, considerando: 

antecedentes, influências, necessidades, expectativas, entre outros, para definir a essência 

econômica do objeto das transações. 

- Caracterizar o formato jurídico das PPPs no Brasil, analisando a estrutura dos seus 

contratos com destaque aos pactuados sobre a alocação de riscos e formas de pagamento, 

visto que sobre eles descansam argumentos de definição da essência que distinguem os 

contratos PPP. 

- Analisar os pronunciamentos contábeis existentes em relação à categorização dos gastos 

públicos quando da criação de infra-estruturas, como meio para identificar o critério mantido 

pela STN até a emissão da Lei das PPPs a respeito da essência econômica dessa atividade. 

 

Dessa forma, pretende-se que o presente trabalho traga consigo um aporte teórico e prático. O 

primeiro, ao explorar teorias por trás dos contratos de PPPs e amarrá-las em um estudo 

interdisciplinar. E o segundo, ao propor uma forma da avaliação da essência econômica dos 

contratos PPPs como ponto de partida para a discussão da normativa contábil brasileira 

recentemente definida. 

 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos mais as referências bibliográficas. 

 

Capítulo 1 – Introdução: Neste capítulo procurou-se contextualizar o tema por meio de uma 

revisão geral da forma em que as PPPs foram introduzidas nas discussões governamentais, 

como uma alternativa perante a sua limitação de satisfazer as necessidades dos povos. Foram 
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especificadas também a justificativa deste estudo e a caracterização da situação problema. Os 

objetivos que guiaram a pesquisa foram devidamente expostos e classificados segundo a sua 

hierarquia. Finalmente foi apresentada a estrutura do trabalho. 

  

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica: Foi apresentada a teoria que sustenta a pesquisa em 

relação a: Serviço público, Reforma da Administração Pública, as Parcerias Público-Privadas, 

e a Teoria da agência e Governança corporativa nas PPPs, esta última só para identificar o 

papel desenvolvido pela Administração Pública na relação de agência, especificamente ao 

celebrar um contrato de PPP. 

 

Capítulo 3 – Metodologia: Nesse capítulo foram descritos os critérios considerados para a 

escolha do tema, foi definida a tipologia do estudo, apresentaram-se as definições conceituais 

e operacionais necessárias para a melhor delimitação da terminologia a ser utilizada e, 

mostrou-se o planejamento operacional da pesquisa. 

 

Capítulo 4 – Análise e Discussão: Foram apresentadas as informações sistematizadas de tal 

forma que permitisse a análise e discussão dos achados. 

 

Capítulo 5 – Considerações Finais: No capítulo final foram apresentadas as conclusões que 

abrangem, além da resposta à questão de pesquisa, a demonstração dos objetivos propostos 

para o estudo e as recomendações para futuras pesquisas sobre este tema. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Reforma da Administração Pública e Reforma do Estado 

 

Tradicionalmente a prestação de serviços públicos tem sido monopólio natural da 

Administração Pública (AP) no mundo todo. Mas essa Administração tem atravessado por 

uma série de reformas visando “[...] introduzir, nas organizações públicas, uma cultura de 

flexibilidade e de gestão empreendedora que lhes permita atuar de forma ágil e eficiente, num 

mundo de rápidas transformações.” (GUIMARÃES, 2000). 

 

Spink (1997) realizou um estudo descritivo da reforma administrativa na América Latina nos 

últimos setenta anos. Para tal efeito, ele reuniu os eventos desenvolvidos desde os anos 30, 

nas seguintes dimensões:  

 

- Primeira dimensão: Refere-se à história da reforma administrativa em cada país, como 

reportado em fontes documentárias e trabalhos apresentados em congressos. Isso para 

conhecer a forma em que os atores da reforma falavam em relação a: o que foi feito, onde, por 

quais razões e com que finalidade.  

- Segunda dimensão: Traz o contexto político, social e econômico das reformas; as quais, 

dependendo do período, podem ser nacionais, regionais ou internacionais. 

- Terceira dimensão: Refere-se às estratégias para reformar a AP, empreendidas em 

determinado momento e reconhecidas como a melhor prática em vigor naquela época ou 

como uma técnica de intervenção fomentada por diversos organismos, dentro e fora da região 

(América Latina). 
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É interessante observar como o autor não limitou sua pesquisa a uma descrição do que foi 

feito para reformar a AP, mas trouxe na discussão todo o contexto em que as medidas foram 

implementadas. Isso permitiu ter uma maior compreensão da natureza das reformas, ao serem 

vistas como respostas às necessidades específicas de sua época. 

 

Outro aspecto a ser observado é a utilização do termo “eficiência” para referir-se a um 

objetivo perseguido com as reformas da AP. E a observação é importante, principalmente, 

devido a esse termo ter sido utilizado com ênfase, no âmbito nacional e internacional, para 

justificar a valia das PPPs como uma alternativa para conseguir “eficiência” na prestação de 

serviços por parte da AP. 

 

Relata Spink (Ibid., p. 9) que as questões a respeito da eficiência da AP, começaram a 

aparecer após os anos ‘40. A eficiência naquela época estava referida à estrutura, ao pessoal e 

aos processos administrativos. Em conseqüência, Departamentos de Organização e Métodos 

foram criados em vários países, prestando contas tanto ao sistema judiciário, aos 

departamentos de orçamento e finanças e, mais tarde, ao escritório presidencial geral.  

 

Dessa forma, surgem institutos voltados a procurar eficiência na atuação da AP. Em 1952, por 

exemplo, nasceu a EBAP, Escola Brasileira de Administração Pública, convertida mais tarde 

em ENAP, Escola Nacional de Administração Pública 19. A EBAP foi seguida por outros 

centros de treinamento da área administrativa na América Latina que, posteriormente, se 

converteram em INAP’s, Institutos Nacionais de Administração Pública. 

                                                 

19 A ENAP no Brasil é uma fundação pública criada em 1986 e está vinculada ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Sua missão é desenvolver competências de servidores públicos para aumentar a capacidade 
de governo na gestão das políticas públicas (ENAP, 2005 ou 2006). 
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Mais tarde, a América Latina esteve caracterizada por uma crise financeira no começo dos 

anos 80. Para lidar com essa crise, surge um novo modelo de reforma administrativa: “Ajuste 

estrutural”, em meados dessa década. Esse modelo procurou ajustar os orçamentos públicos 

sem endividamento (aos níveis de receita e impostos), remover o controle do setor sobre as 

empresas públicas, abrir as economias e reduzir o rol dos estados. Quando se começa a falar 

nesses termos, surge a mudança do tópico “administração pública” para o de “estado”. 

 
O resultado foi a "reforma do estado" como um processo longo de reflexos no estado e na 
sociedade, que incluiriam e desenvolveriam tanto a reforma administrativa global como reformas 
mais específicas do pessoal de serviço civil. As tentativas de descentralização e a elaboração de 
legislação municipal foram ampliadas para impactar nas instituições e na sociedade como um 
todo.20 (Ibid., p. 12) 

 

Pode-se entender, portanto, que Ferlie et al (1996, passim) tenham identificado os seguintes 

modelos de gestão no setor público: (1) Impulso para a Eficiência, (2) Downsizing e 

Descentralização, (3) Em Busca da Excelência e (4) Orientação para o Serviço Público. A 

respeito deste último, apontado como o modelo menos desenvolvido, Guimarães (2000, p. 3-

4) explica: 

 
[...] Representa a fusão de tecnologias de gestão dos setores público e privado, a revitalização dos 
administradores do setor público, por meio do delineamento de uma missão de serviço público 
diferente e pela assimilação de práticas gerenciais bem sucedidas do setor privado. Apesar de ser 
passível de críticas, na medida em que toma emprestadas idéias do setor privado e as aplica a um 
contexto diferente, esse modelo é defendido pela sua ênfase na preservação da responsabilidade, 
na prestação de serviços públicos para usuários locais e cidadãos, que não é observada de forma 
adequada nos outros modelos. 
Esse último modelo pode ser caracterizado por uma grande ênfase na qualidade do serviço e com a 
análise custo/benefício, baseada no propósito de alcançar a excelência dos serviços públicos [...]  

 

Em 1995, no Brasil, foi iniciada uma reforma para substituir a AP Burocrática por uma AP 

Gerencial, com base nos princípios da new public management. Relata Bresser-Pereira:  

 
                                                 

20 The result was "reform of the estate" as a wide process of reflection on state and society that would include 
and expand on both global administrative reform and the more specific civil service personnel reforms. 
Including the widespread attempts at decentralization and the enactment of municipal legislation it has 
broadened to reflect over the institutions in society as a whole. 
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[...] A Reforma Gerencial, que flexibiliza os processos e os regulamentos burocráticos, conferindo 
um grau mais elevado de autonomia e de accountability às agências governamentais e aos seus 
gerentes [...]: é um novo fenômeno histórico, que ganhou força nas últimas duas décadas, quando 
as pessoas começaram a perceber que uma das razões pela atual crise fiscal do Estado era a 
ineficiência estrutural da administração pública burocrática. (2006, p. 2) 

 

Nos termos do Bresser-Pereira, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (BRASIL, 

2005a) definiu a Reforma Gerencial no Brasil. Nele, foi desenvolvido um quadro teórico 

inspirado nas reformas gerenciais implementadas desde a década de 80 em certos países da 

OCDE e, particularmente, na Inglaterra21, após constatar a ineficiência do serviço público 

existente no Brasil. Essa reforma envolve, entre outros: 

 

1. A descentralização dos serviços sociais para estados e municípios;  

2. A delimitação mais precisa da área de atuação do Estado, distinguindo as atividades 

exclusivas que envolvem o poder do Estado e devem permanecer no seu âmbito, as 

atividades sociais e científicas que não lhe pertencem e devem ser transferidas para o 

setor público não-estatal, e a produção de bens e serviços para o mercado;  

3. A distinção entre as atividades do núcleo estratégico, que devem ser efetuadas por 

políticos e altos funcionários, e as atividades de serviços, que podem ser objeto de 

contratações externas. 

 

Em concordância com esse processo, no âmbito contábil, Slomski (1996) desenvolveu um 

modelo de Demonstração do Resultado Econômico com vistas a evidenciar a eficiência na 

Administração Pública. 

 

                                                 

21 Cabe destacar que, embora a Inglaterra esteja sendo considerada como modelo para a implementação da 
reforma gerencial no Brasil, existem estudos criticando a efetividade da reforma. Radnor e McGuire (2004), por 
exemplo, qualificam o desempenho gerencial do setor público desse país, como mais perto da “ficção” do que da 
realidade. 
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Assim, ao tratar das reformas que visam atingir a eficiência na prestação de serviços, tanto no 

Brasil como no exterior, ficam explícitas: (1) a necessidade de limitar a área de atuação da 

AP, entrando na discussão os termos de “downsizing”, “descentralização”, “transferência de 

atividades”, “contratação externa”, entre outros; e (2) a influência do setor privado nas 

reformas implementadas. Já o Plano Diretor da Reforma Gerencial no Brasil é um exemplo 

claro deste último ponto. 

 

No documento anteriormente citado, menciona-se que: “A administração pública gerencial 

inspira-se na administração de empresas, mas não pode ser confundida com esta última.” 

(BRASIL, 2005); sendo possível identificar três diferenças básicas entre elas, vinculadas aos 

seguintes aspectos:  

 

1. A origem das receitas: No caso das empresas, constituídas pelos pagamentos dos 

clientes na compra livre de produtos e serviços; e, no caso do Estado, pelas 

contribuições obrigatórias sem contrapartida direta. 

2. A natureza de quem controla a administração: No mundo empresarial, é o mercado 

quem exerce esse controle; já no governamental, é a sociedade. 

3. O foco da administração: Nas empresas, o foco está voltado para o lucro e a 

maximização dos interesses dos acionistas; na AP, explícita e diretamente, para o 

interesse público. 

 

Assim, a procura pela eficiência pode ser observada desde duas perspectivas, uma “interna” 

vinculada à gestão da estrutura, pessoal e processos administrativos, que foi o foco das 

reformas da AP; e outra externa voltada à qualidade na prestação de serviços públicos para 

responder ao interesse coletivo (sociedade), foco da reforma do Estado. 
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O Brasil, entre outros países, encontra-se atravessando por um continuum de reformas visando 

atender às necessidades e aos interesses públicos de forma eficiente. Porém, cabe ressaltar 

que, na procura de reformas para atingir essa eficiência, as instituições não têm sido as únicas 

a evoluir; mas, em concordância, a natureza do “serviço público” também mudou ao ponto 

que sua prestação não pode mais ser considerada monopólio natural da AP. 

 

 

2.2 Noções de Serviço Público e Infra-estrutura 

 

A demanda por serviços públicos é crescente e a resposta dos Governos, em termos gerais, 

vem se manifestando insuficiente para satisfazer essa demanda, em particular quando os 

serviços demandam a criação de infra-estrutura pública. 

 

Destaca-se, porém, a existência de diversas noções a respeito do termo “serviço público” na 

literatura e é oportuno identificar as terminologias relacionadas com esta pesquisa visando 

compreender as diferenças entre elas, bem como uma apropriada utilização das mesmas ao 

longo do trabalho. 

 

Por outro lado, far-se-á uma apresentação de certas noções a respeito do que é infra-estrutura 

e seu papel quando da prestação de serviços. 
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2.2.1 Serviço Público 

Devido às mudanças acontecidas na gestão dos Estados, a noção de que somente um serviço 

prestado pelo Estado pode ser considerado “serviço público”, é uma discussão superada. Isto, 

porque a natureza jurídica de uma atividade não está subordinada à qualidade do sujeito que a 

exercita (MODESTO, 2005, p. 460-461). 

 

Examinando a experiência internacional reconhece-se a existência de dois padrões básicos na 

história da prestação de serviços públicos: o modelo norte-americano e o modelo europeu. 

(BANER et al,1996, p. 26). O primeiro caracteriza-se pela outorga de concessões ao setor 

privado para exploração de serviços, ficando submetido a algum tipo de regulamentação e de 

controle por parte do Governo. Já o segundo trata-se de um monopólio estatal, ou seja, é o 

próprio Governo quem presta os serviços mediante algum órgão ou empresa pública, com 

eventual participação de capital privado. 

 

Esses modelos, considerados como referência internacional, diferenciam-se no grau de 

participação e autonomia concedida à empresa privada na prestação dos serviços públicos 

oferecidos à sociedade, mas nenhum deles exclui essa participação. 

 

De outro lado, o conceito enunciado por Silva (1988,) tem foco no propósito das atividades 

realizadas. Inclusive, ao mencionar as formas utilizadas na prestação dos serviços, cita a 

existência de delegação dessa faculdade para terceiros, sem isso distorcer o conceito de 

serviços públicos:  

 
“Considera-se serviço público o conjunto de atividades-meio e de atividades-fins exercidas ou 
colocadas à disposição, prestadas diretamente, permitidas ou concedidas pelo Estado, visando 
proporcionar o maior grau possível de bem-estar social da coletividade.”. 
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A respeito das atividades antes mencionadas Slomski (1999, p. 12) faz a seguinte descrição 

(Gráfico 1): 

 
[...] as atividades-meio têm o objetivo de assegurar os controles internos da administração pública 
mediante as funções de assessoramento e chefia e os serviços auxiliares. Já as atividades-fins têm 
como objetivo assegurar os serviços caracterizados como essenciais, complementares e públicos, 
cuja finalidade é a de promover o bem-estar social da coletividade. 
 

Gráfico 1 – Classificação das atividades exercidas pela Administração Pública 
FONTE: SLOMSKI, 1996, p. 13 

 

Observa-se que o conceito de Silva (1988) já inclui um dos princípios gerais da atividade 

econômica estabelecidos na Carta Constitucional (BRASIL, 1988) que, através do art. 175 

estabelece: 

 
Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

 

Sendo assim, observa-se que a norma brasileira encontra-se em consonância com a noção de 

“serviço público” que não exclui a intervenção potencial de uma organização externa à AP; 

FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO ESSENCIAIS
 - Pesquisa  - Segurança
 - Planejamento  - Defesa Nacional
 - Organização  - Justiça
FUNÇÕES DE CHEFIA COMPLEMENTARES
 - Comando  - Proteção à Saúde
 - Coordenação  - Proteção à Agricultura
 - Controle  - Proteção à Educação
SERVIÇOS AUXILIARES  - Proteção do Bem-Estar Social
 - Administração de Pessoal  - Desenvolvimento Urbano
 - Administração de Material  - Desenvolvimento Econômico
 - Administração Financeira  - Incremento de Obras Públicas
 - Administração Patrimonial SERVIÇOS PÚBLICOS
 - Administração Orçamentária  - Transportes coletivos
 - Administração Documental  - Iluminação
 - Administração do Cadastro Geral de Cidadãos  - Limpeza Pública, etc.

Atividades-meio Atividades-fins

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA
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pois, mesmo que essas atividades sejam realizadas, por uma empresa privada ou uma entidade 

do terceiro setor, com diversos graus de intervenção ou autonomia, no fim “[...] o serviço 

público se concretiza sempre nas prestações realizadas em favor dos usuários.” 22 (VOLPE, 

[2005?], p. 4). 

 

Mas, implicitamente, a Carta Constitucional (BRASIL, 1988) separa as atividades de “serviço 

público” das atividades de “exploração econômica”, através das disposições contidas nos art. 

175 e 173. Isto revela uma ligação ao tradicional “Princípio de soma zero”.  

 

O enunciado desse princípio é previamente introduzido por Moreira (1997) nos seguintes 

termos:  

 
“A relação entre as esferas do Estado e da sociedade, do público e do privado, da Administração e 
dos particulares, era claramente representada mediante uma metáfora espacial [...], representando 
duas áreas separadas por uma fronteira. O crescimento da actividade do Estado, a ampliação da 
Administração Pública, fizeram deslocar a fronteira; mas não levaram a alterar o paradigma. Podia 
variar a proporção relativa de cada área, não a idéia de dicotomia e da fronteira. Na versão do 
Estado totalitário, teríamos o Estado máximo e a sociedade civil mínima. Trata-se somente de dois 
extremos de um continuum, que no ‘Estado Social’ do Capitalismo avançado fez aumentar 
substancialmente a esfera do Estado e da Administração, sem com isso se aproximar da versão dos 
Estados totalitários protagonizada pelos Fascismos e pelos Socialismos de Estado. As mudanças 
na fronteira eram por princípio de soma zero: o que era apropriado pelo Estado deixava de 
pertencer à sociedade” 

 

A respeito da colocação feita por Moreira, considera-se importante reproduzir o esquema 

utilizado pelo autor para esquematizar a “metáfora espacial” por ele aludida (Gráfico 2) e, de 

outro lado, enfatizar a conotação de “sociedade” que foi utilizada para explicar o princípio de 

soma zero. 

 

 

 
                                                 

22 “[...] il servizio pubblico si concretizza sempre in prestazioni svolte a favore degli utenti.” 
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Gráfico 2 – Modelos de repartição da esfera de acção do Estado e da sociedade 
FONTE: MOREIRA, 1997 

 

Entende-se, que esse princípio estabelece uma separação entre atividades públicas e privadas, 

ou seja, atividades executadas pelo Estado e pelo setor privado. Portanto, quando se fala em 

“apropriação” de atividades por parte do primeiro, “o Estado atua nessa esfera em caráter 

ordinário, sem autorização especial, implementando direito próprio e encargo original do 

Poder Público.” (MODESTO, 2005, p.437); e, quando se fala que por ser apropriado pelo 

Estado deixa de “pertencer” à sociedade, entende-se que o setor privado só atuará nessa esfera 

“em caráter excepcional, como delegado do Poder Público, sem direito próprio, sob a tutela 

constante do Estado.” (Ibid, p. 437). 

 

Logo, embora exista uma “consonância” do direito brasileiro a respeito da noção generalizada 

de serviço público, observa-se ainda uma ligação ao modelo de “Soma Zero”, criticável, 

segundo Modesto, no sentido de que a doutrina brasileira de direito público “[...] não tem 

conseguido oferecer um quadro explicativo suficientemente abrangente e atualizado para os 

distintos modos de prestação pelo Estado de serviços ao cidadão.” (2005, p. 433). 
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 Na literatura jurídica encontra-se uma discussão a respeito da noção de Serviço Público que é 

importante apresentar. Sundfeld (2005) apresenta três diferentes formas de atividades de 

prestação de serviços ao público (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Formas de atividade de prestação de serviços públicos 

Serviço Público Serviço de Relevância Pública Serviço de Exploração Econômica 
Atividades de titularidade pública 
(art. 175 CF) 

Atividades sem reserva de 
titularidade pública ou privada 

Atividade de titularidade privada 
(art. 170 CF), mas passível de 
atuação pelo Poder Público em 
situações especiais, previstas na 
lei ou na Constituição Federal (art. 
173 e 177) 

Pessoas privadas atuam por 
delegação 

Pessoas privadas e Estado atuam 
de forma ordinária, sem delegação 
ou exceção 

Estado atua por exceção: 
ressalvados os casos previstos na 
Constituição, apenas atuará 
quando necessário para atender a 
imperativos de segurança nacional 
ou a relevantes interesses 
coletivos, definidos em lei 

Atividade submetida à reserva de 
direito público, independentemen-
te do prestador 

Atividade submetida a regime 
variável, parcialmente dependente 
do regime jurídico predominante 
do prestador, mas sempre 
vinculada a obrigações de 
regularidade, modicidade, 
acessibilidade e impessoalidade 

Atividade submetida à reserva de 
direito privado, independentemen-
te do regime do prestador, salvo 
derrogações constitucionais e 
legais 

Atividade expressamente 
identificada na Constituição ou 
em normas legais (legalidade 
estrita) 

Atividade residual, ora 
identificada na Constituição e em 
normas legais, ora identificada em 
termos sociais 

Atividade residual, ora 
identificada na Constituição e em 
normas legais, ora identificada em 
termos sociais 

Atividade refratária à livre 
iniciativa privada 

Atividade compatível com a livre 
iniciativa privada, mas sujeita a 
intenso condicionamento público 

Atividade compatível com a livre 
iniciativa privada, salvo ressalvas 
constitucionais (monopólios 
públicos) 

Normas constitucionais básicas: 
art. 175; 145, II; 37, §6o; 223; 21, 
X, e ss. 

Normas constitucionais básicas: 
arts. 197; 129, II; 209; 213; 217, 
II; 225 

Normas constitucionais básicas: 
arts. 170; 172; 173; 174; 177; 178; 
217, II 

FONTE: MODESTO, 2005, p. 467. 

 

 

2.2.2 Infra-estrutura 

A respeito do termo “infra-estrutura” não se encontra maior discussão. Por tanto, esta parte 

terá o objetivo de mostrar a sua relevância nas economias nacionais. 
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 Como foram mencionadas na parte introdutória, em forma geral, as deficiências de infra-

estrutura tanto em termos de existência como de qualidade, são obstáculos ao crescimento e 

ao trabalho de luta contra a pobreza. E, de forma específica, as deficiências das estradas, dos 

portos e da rede de terminais logísticos prejudicam a produtividade da América Latina, 

considerando que os custos logísticos na região representam entre 20% e 30% do valor dos 

produtos, frente ao 9% apresentado nos países da OCDE, Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômicos (BANCO MUNDIAL, 2005). 

 

No Brasil, revela-se que essa também é a visão das organizações públicas, por exemplo, ao 

referir-se às infra-estruturas e seu impacto na sociedade (BRASIL, 2006a): 

 
A solução dos problemas de infra-estrutura é condição necessária para a cidadania econômica, 
permitindo que todos tenham acesso a serviços básicos como a eletricidade, comunicações, 
transportes urbanos e saneamento. Ao mesmo tempo a ampliação da infra-estrutura promove a 
redução de custos, aumento da produtividade, aprimoramento da qualidade dos bens e serviços da 
estrutura produtiva e consolidação da integração regional. 

 

Assim, atribui-se significativa importância à criação e à manutenção de infra-estruturas com 

grau de qualidade suficiente para fazer possível a prestação de serviços que a comunidade 

precisa. 

 

Por outro lado, o Banco Mundial (2005, p. ii) menciona que a demanda do setor infra-

estrutura tem se traduzido num aumento do volume anual de empréstimos dirigidos a esse 

setor de US$ 1 bilhão desde o exercício 2003. E também revela que o total de empréstimos 

para infra-estrutura no exercício de 2005 ascendeu a mais de US$ 7,4 bilhões, o que 

representa 33% da carteira total do Banco. 
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O IMF, International Monetary Fund (2005), através de uma pesquisa realizada em oito 

paises e incluindo o Brasil, concluiu que as opções de política e as margens para incrementar 

o gasto público de capital em infra-estrutura mediante a flexibilização do balanço fiscal são 

limitadas, especialmente nos países com altos níveis de endividamento público e 

vulnerabilidade ante a shocks macroeconômicos.  

 

A pesquisa também revelou que um número de países está utilizando as PPPs para promover 

um maior investimento no setor através da participação do setor privado na oferta de ativos e 

serviços de infra-estrutura, e  que estas têm oferecido ganhos de eficiência nessas atividades 

(construção e prestação de serviços). 

 

Assim, chegamos a identificar a existência de dois termos na literatura: infra-estrutura e 

serviço público de infra-estrutura. Entende-se que este último termo refere-se àqueles serviços 

prestados a partir da existência de um determinado bem de infra-estrutura. A discussão a 

respeito da diferenciação ou não entre esses termos, não será realizada nesta parte para não 

adiantar conclusões, mas sua discussão será realizada no decorrer do trabalho. 

 

 

2.3 Parcerias Público-Privadas (PPPs)  

 

A seguir, aprofundar-se-á o marco teórico das PPPs apresentando uma conceituação desse 

termo, reforçada pela literatura jurídica e sua comparação com outras formas de parceria 

praticadas na Administração Pública. Posteriormente serão expostos os principais tipos de 

PPPs. Tudo isto visando contar com um referencial teórico que viabilize uma maior 

compreensão das particularidades dos contratos PPPs no Brasil 
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2.3.1 Conceito 

Nos trabalhos de cunho econômico, eventualmente, omite-se uma conceituação de PPPs para 

dar passo a sua comparação, por vezes sucinta, com outros sistemas de parceria. Um exemplo 

desta comparação a respeito do “objeto do contrato” é o caso de Bentz et al (2004, p. 3) ao 

afirmarem que: “[...] num contrato de PPP o governo compra serviços, no entanto, num 

contrato convencional compra um ativo físico.” 23 

 

Por sua parte, a KPMG (2002) conceitua o PPP – Programa de Parceria Pública (ou Parceria 

Público-Privada sob a perspectiva do presente trabalho) nos seguintes termos: 

 
É um sistema de contratação de serviços públicos que regula, de forma criativa, as relações 
comerciais, em contratos de longo prazo, entre o setor público e uma empresa privada ou um 
consórcio de empresas privadas, visando o fornecimento de serviços públicos. 

 

Como observado, esse conceito não oferece uma substancial diferença entre PPPs e as 

concessões tradicionais, apenas indicam que as PPPs regulam as relações comerciais “de 

forma criativa”. Mas, a partir desse conceito, é possível inferir que, tendo existido outras 

formas de parceria entre o setor público e o privado, com este novo sistema de contratação, a 

Administração Pública pretende inovar a regulamentação de parceria visando agregar valor à 

prestação de serviços públicos. 

 

Já Rubio (2003, p. 3-4), conceitua a PPP em um “sentido amplo”, envolvendo os diversos 

tipos de parceria entre os setores público e privado: 

 
                                                 

23 “[…] in a PPP arrangement the government buys services whereas in a conventional arrangement the 
government buys a physical asset.” 
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[...] a PPP é qualquer forma de participação do setor privado em atividades que tradicionalmente 
são de competência dos governos. O espectro desta definição vai desde aquelas atividades que 
podem ser transferidas em sua totalidade ao setor privado mediante a utilização de privatização ou 
mediante concessões, nas quais os usuários pagam pelos serviços, até os contratos que o governo 
faz para que o setor privado cumpra uma função muito específica no desenho, construção, 
operação, manutenção ou financiamento de uma obra pública com uma compensação a ser 
paga diretamente pelo setor público.24 (grifo nosso) 

 

De outro lado, existem outros pronunciamentos que podem ser considerados mais uma 

descrição das funções das partes envolvidas do que um conceito em si, como o emitido por 

Brito e Silveira (2005, p. 8-9). Os autores referem-se à PPP, em seu “sentido estrito”, como: 

 
[...] uma forma de provisão de infra-estruturas e serviços públicos em que o parceiro privado é 
responsável pela elaboração do projeto, financiamento, construção e operação de ativos, que 
posteriormente são transferidos ao estado. O setor público torna-se parceiro na medida em que ele 
é comprador, no todo ou em parte, do serviço disponibilizado. O controle do contrato passa a ser 
por meio de indicadores relacionados ao desempenho na prestação do serviço, e não mais ao 
controle físico-financeiro de obra. (grifo nosso) 

 

Até este ponto, tem-se mostrado “conceitos” de PPP que esboçam algumas características 

deste tipo de parceria, como: o objeto do contrato, a regulamentação “criativamente” 

diferenciada visando maior valor agregado na prestação de serviços, a responsabilidade pela 

compensação e a natureza do controle exercido pelo setor público. 

 

Mas encontra-se ainda na literatura de cunho jurídico, aportes como o de Cretella (2005, p. 1), 

o qual afirma o seguinte: 

 
Contrato de Parceria Público-Privada é o acordo firmado entre a Administração Pública e entes 
privados, que estabelece vínculo jurídico para implantação, expansão, melhoria ou gestão, no todo 
ou em parte, e sob o controle e fiscalização do Poder Público, de serviços, empreendimentos e 
atividades de interesse público em que haja investimento pelo parceiro privado, que responde pelo 
respectivo financiamento e pela execução do objetivo estabelecido. 

 

                                                 

24 […] la APP (Asociación Público Privada) es cualquier forma de participación del sector privado en 
actividades que tradicionalmente están bajo el ámbito de los gobiernos. El espectro de esta definición va desde 
aquellas actividades que pueden ser transferidas en su totalidad al sector privado mediante los ejercicios de 
privatización o mediante concesiones, en las cuales los usuarios pagan por los servicios, hasta los contratos que 
hace el gobierno para que el sector privado cumpla una función muy específica en el diseño, construcción, 
operación, mantenimiento o financiamiento de una obra pública con una compensación a ser pagada 
directamente por el sector público. 
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Através da definição acima, ratifica-se a execução de ações de “controle e fiscalização” por 

parte da AP, porém destacando que essas ações derivam de um “vínculo jurídico”25 

estabelecido na assinatura de um contrato entre as partes. 

 

Observa-se que em todos os conceitos apresentados aparece o termo Contrato, instrumento 

jurídico relevante tanto para dar legalidade ao vínculo entre as partes contratantes como para 

definir os termos que governarão esse vínculo.  

 

No âmbito nacional, a Lei das PPP (BRASIL, 2004a, art. 2) define este instituto nos seguintes 

termos: 

 
Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou 
administrativa. 
§ 1° Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a 
Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos 
usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 
§ 2° Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração 
Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e 
instalação de bens. 
§ 3° Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de 
serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 
§ 4° É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: 
I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); 
II – cujo período de prestação de serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou 
III – que tenha como objetivo único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação 
de equipamentos ou a execução de obra pública. 

 

Como visto, a norma brasileira apresenta uma definição positiva (o que é a “PPP”) e uma 

definição negativa (o que não é a “PPP). 

 

De outro lado, a mesma norma, no seu capítulo IV, estabelece as disposições sobre a 

Sociedade de Propósito Específico que deverá ser constituída antes da celebração do contrato, 

para implantar e gerir o objeto da parceria (Ibid, art. 9). 
                                                 

25 Vínculo contemplado pelo Direito. Regulado obrigatoriamente por um conjunto de leis e disposições legais. 
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Porém, segundo Moreira Neto (1997, p. 75-76) 

 
“[...] a palavra parceria, do latim partiarius, participante, vem sendo empregada tradicionalmente 
em direito para designar uma forma sui generis de sociedade em que não se dá a composição de 
um capital social nem a instituição de uma nova pessoa, mas, apenas, uma relação negocial, em 
que uma das partes assume obrigações determinadas com vistas a participação de lucros 
alcançados.” 

 

Como observado, o termo parceria à luz da Lei das PPPs no Brasil, veio romper com o “uso 

tradicional” do termo ao abranger no seu conceito a criação de uma nova pessoa jurídica: a 

Sociedade de Propósito Específico. 

 

Para reforçar a definição de PPP, considera-se oportuna a sua comparação com outras formas 

de parceria praticadas pela AP com o setor privado. 

 

 

2.3.2 PPPs versus outras formas de parceria 

Diversos autores na literatura brasileira e internacional (CAF, 2005; RUBIO, 2005, p. 5; 

BRITO; SILVEIRA, 2005, p. 9; BENTZ et al, 2004, p. 3) citam diferenças entre as PPPs e 

outras formas de atividades conjuntas entre os setores público e privado. Algumas delas 

expõem-se em termos de: 

  

- Alocação de riscos, 

- Concessão de garantias, 

- Alienação dos ativos no fim do contrato, 

- Remuneração do parceiro privado, 

- Transferência da responsabilidade na prestação dos serviços, 

- Lógica da compra de ativos versus a compra de serviços, 
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- Tipo de serviços públicos que são concebidos,  

- Outros. 

 

A seguir, far-se-á uma apresentação de outras formas de parcerias entre o setor público e 

privado praticadas no Brasil, visando identificar suas principais diferenças em relação às PPPs 

que são objeto de estudo na presente pesquisa. 

 

Para começar, com base na classificação feita por Di Pietro (2005) elaborou-se um esquema 

com as modalidades de parcerias em função do tipo de atividade administrativa (Gráfico 3): 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 3 – Modalidades de parceria em função do tipo de atividades administrativas 
FONTE: DI PIETRO, 2005, p. 54 – 59 

 

 

Dessa forma, pode-se observar que a PPP encontra-se conformando uma mesma categoria 

junto da concessão comum, autorização e a permissão. Portanto, apenas incluir-se-ão essas 

formas contratuais na apresentação. (Quadro 2) 

 

 

Gestão associada de 
Serviços Públicos ou 
de Utilidade Pública

Convênios

Contratos de Gestão

Delegação de 
Serviços

Colaboração privada 
no desempenho de 
atividades-meio da 

Administração

Terceirização

Concessão Comum
PPP
Autorização
Permissão
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Quadro 2 – PPPs versus outras formas de parceria 

 

 

Adicionalmente, cabe mencionar que devido à maior atenção recebida pelo instituto da 

concessão na literatura jurídica, bem como por ser um instituto que abrange aos contratos de 

PPPs e precisa ser diferenciado deles, será realizada uma análise mais profunda sobre esse 

contrato. 

 

No caso da permissão e da autorização existem controvérsias em relação à aplicação dessa 

terminologia para as formas contratuais aplicadas no Brasil, no sentido de que estas formas 

Concessão 
Patrocinada

Concessão 
Administrativa

Lei  no Brasil

Exigência de 
licitação

Sujeito com quem   
se contrata

Concedente 
Concessionária

Prazo

Serviço público 
precedido          

de obra pública

Remuneração

Riscos

Garantias

CF art. 21 inc. XI-XII 
Lei 9.074/95              
Lei 9.472/97

Parceria Público Privada Concessão 
Comum Permissão

Lei 11.079/06      
Lei 8.987/95            

Lei 11.079/06      
Lei 8.987/96             

Não (se não 
passíveis de 
exploração 
comercial)

Pessoa Jurídica Pessoa Jurídica
Pessoa Jurídica 
ou Consorcio de 
empresas

Pessoa física 
ou                 
Pessoa jurídica

Pessoa física               
ou                              
Pessoa Jurídica

Sim Sim Sim Sim

Sim

Sim Sim Sim Não Não

Sim Sim Sim Não

Compensação 
econômica

Partilha de riscos 
entre as partes

Partilha de riscos 
entre as partes

Concessionário Permissionário Autorizado

Tarifa paga pelo 
usuário e a 
contraprestação 
pecuniária do 
concedente.

Contraprestação 
pecuniária do 
concedente

Tarifa paga pelo 
usuário ou outra 
forma decorren-
te da própria 
exploração do 
serviço

Não

Concedente 
Concessionária

Concedente 
Concessionária

 ---  ---

 ---
Serviços de 
interesse  restrito 
(privado)

Condicionantes
Valor do contrato, 
periodo  e objeto

Valor do contrato, 
periodo  e objeto  --- 

Autorização

CF art. 175           
Lei 8.987/95         
Lei 9.074/95 

CF art. 175          
Lei 8.987/95   
Lei 9.074/95        
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contratuais não se ajustam à doutrina por trás desses institutos. (DI PIETRO, 2005; WALD et 

al, 1996, REALE, 1969). 

 

Visto que não é o intuito desta pesquisa validar a aplicação dos termos de parceria existentes 

no Brasil, essas controvérsias não serão incluídas neste trabalho. Porém, para complementar o 

Quadro 2, serão apresentados os termos doutrinários dos institutos comparados, pois como 

afirma Wald et al (1996, p. 56) elas permitem, “o conhecimento das ‘premissas implícitas que 

lhe são particulares’”. 

 

 

2.3.2.1 Concessão 

Doutrinariamente a Concessão é um ato através do qual o poder público concede, a uma 

pessoa física ou jurídica, o direito de explorar em seu nome e por conta própria mediante 

certos encargos obrigatórios, determinadas atividades econômicas de interesse ou utilidade 

pública durante um período de tempo. 

 

As concessões no Brasil encontram-se regulamentadas pela Lei n° 8.987/95 (BRASIL, 1995a) 

e pela Lei 9.074/95 (BRASIL, 1995b), que tratam sobre dois tipos de concessões (além das 

permissões). 

 

Uma delas é a Concessão de serviço público, ou seja: 

 
 “[...] a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade 
de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado”. (BRASIL, 1995a, art. 2° inciso II). 
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A segunda, a Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, trata-se 

de: 

“[...] a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de 
quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na 
modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 
capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da 
concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por 
prazo determinado”. (BRASIL, 1995a, art. 2° inciso III). 

 

Na literatura jurídica, observam-se críticas a respeito deste segundo tipo de concessão, no 

sentido que ele não é diferente da concessão de serviços públicos. Masagão (1933, passim) 

alega que esse tipo de contrato (concessão de obra pública) é sempre acessório de um contrato 

de concessão de serviço público, pois o que a Administração Pública visa é a prestação de 

serviços. Assim, a execução da obra é confiada a uma pessoa que recupera os seus 

investimentos, através da remuneração percebida na gestão do serviço público para o qual se 

destinou a realização da obra. 

 

Por outro lado, Di Pietro (2005) menciona que se reconhece a existência desse contrato como 

uma modalidade autônoma ao de concessão de serviço público. Contudo, enfatiza que para 

caracterizá-lo como tal, a remuneração do concessionário não deve ser feita pelo poder 

concedente, o que o qualificaria como contrato de empreitada 26. 

 

A autora também enumera as várias modalidades de concessão existentes na normativa 

nacional, destacando que “existe a conjugação de diferentes modalidades, em que uma 

constitui o objeto principal e a(s) outra(s), o acessório.” (Ibid, p. 84): 

 

1. Concessão de serviço público (em sua forma comum, disciplinada pela Lei n. 8.987/95); 

                                                 

26 Contrato de empreitada – Contrato ou ajuste que contém determinadas condições de prazos e preço para a 
execução de uma obra por conta de outrem. 
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2. Concessão de obra pública, disciplinada pela mesma Lei n. 8.987/95 e agora também 

pela Lei n. 11.079/04, sob a forma de concessão patrocinada; 

3. Concessão patrocinada (uma das modalidades de parceria público-privada prevista na 

Lei n. 11.079/04); 

4. Concessão administrativa (outra modalidade de parceria público-privada também 

instituída pela Lei n. 11.079/04); 

5. Concessão de uso de bem público, com ou sem exploração do bem (disciplinada por 

legislação esparsa). 

 

 

2.3.2.2 Permissão 

Doutrinariamente, ela é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou 

oneroso, pelo qual a Administração Pública faculta ao particular a execução de serviço 

público ou a utilização privativa de bem público por terceiros (DI PIETRO, 2005). 

 

Existem duas acepções para este instituto, dependendo de seu objeto: a permissão de serviço 

público (para execução de serviço público) e a permissão de uso (para utilização privativa de 

bem público). 

 

A permissão diferencia-se da concessão por não ter natureza contratual e, portanto, não 

envolve qualquer direito do particular contra a Administração Pública. 
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2.3.2.3 Autorização 

Pela doutrina, Autorização é o ato administrativo pelo qual se permite ao particular exercer 

atividade que a lei declara proibida, salvo assentimento da administração pública, por razões 

de interesse público concernentes à segurança, à saúde, à economia ou outros motivos 

concernentes à tutela do bem comum (MASAGÃO, 1933; DI PIETRO, 2005). 

 

As características dela é que é um ato discricionário, no sentido técnico e não arbitrário; 

unilateral, pois supõe uma solicitação do particular, que fica como mero antecedente e não 

como elemento jurídico do ato administrativo; e precário, pelo qual deve ser outorgada sem 

prazo e sem direito à indenização no caso de revogação por parte do poder público. 

(MASAGÃO, 1933; DI PIETRO, 2005)  

 

  

2.3.3 PPPs e sua Contabilização 

Embora os trabalhos que tratam de PPPs não se distingam por focar-se na contabilização dos 

mesmos, é comum encontrar a menção a um aspecto contábil em grande parte deles. 

 

Segundo Nogueira e Marinho (2002), dentre os benefícios potenciais das PPPs para a 

sociedade como um todo está a possibilidade do governo contabilizar os gastos em PPPs fora 

do Balanço Patrimonial constando nos demonstrativos contábeis como uma despesa corrente.  

 

Tal afirmativa deve ser compreendida como gastos privados em bens de infra-estrutura que 

não impactam nas despesas de capital governamentais, contudo, que envolve investimentos 

necessários ao desenvolvimento dos serviços públicos para o atendimento da sociedade.  
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Esse benefício baseia-se no controle dos níveis de endividamento público possibilitando ao 

Governo apresentar uma situação financeira saudável frente ao sistema financeiro 

internacional e conseguir recursos necessários para satisfazer outras demandas da sociedade. 

 

Ou seja, é um critério generalizado, no qual uma das vantagens oferecidas pelos contratos de 

PPPs é precisamente que sua forma de contabilização, excluindo as despesas de capital dos 

Balanços Públicos por se tratar de investimentos privados, possibilita a apresentação de 

relatórios financeiros mais saudáveis. 

 

A STN, por sua vez, não reflete ter adotado esse critério, pois através da Portaria n. 614/06, 

que estabeleceu as normas gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis aos 

contratos de PPP, dispõe o seguinte: 

 
A assunção pelo parceiro público de parte relevante de pelo menos um entre os riscos de demanda, 
disponibilidade ou construção será considerada condição suficiente para caracterizar que a 
essência de sua relação econômica implica registro dos ativos contabilizados na SPE no balanço 
do ente público em contrapartida à assunção de igual valor decorrente dos riscos assumidos. 
(BRASIL, 2006c, Art. 4) 

 

Assim, nota-se a relevância que tem, no âmbito nacional, a relação entre a transferência ou 

partilha dos riscos e a forma de contabilização. 

 

O trabalho de Handley-Schachler e Gao (2003) trata sobre casos de sucesso e de fracasso das 

iniciativas privadas na Inglaterra, e colocam que as implicâncias das PPPs, quanto ao 

gerenciamento do risco financeiro do setor público, a transferência de riscos e os efeitos das 

iniciativas privadas nas dívidas do setor público,  podem ser bastante diferentes em economias 

emergentes, especialmente naquelas que atravessam um crescimento rápido e imprevisível, o 



 

 

43

qual pode afetar os padrões de custos de demanda bem como os riscos vinculados a ele. Mas o 

trabalho não especifica como são tratados contabilmente os bens de infra-estrutura das PPPs.  

 

Já Edwards & Shaoul (2002) tratam da problemática do conceito da transferência de riscos 

sobre qual descansa a racionalidade das PPPs, isto devido a dispersão dos riscos e custos não 

se fazer imediatamente evidente nesse processo.   

 

Numa análise final, os autores mencionam que, frente ao fracasso do projeto na transferência 

de riscos e na obtenção do value for money, ao se comparar com previsões pelo setor público, 

a possibilidade de reforçar e/ou dissolver a parceria é, em termos práticos, circunscrita a 

aspectos legais e operacionais. Assim, o setor público pode acabar travado dentro da parceria 

para bem ou para mal. Este aporte versou sobre os assuntos e problemas que limitam os 

benefícios derivados das PPPs avaliando-as a partir da transferência dos riscos e não desde a 

perspectiva contábil. 

 

Broadbent & Laughlin (2002), por sua vez, colocaram a importância para a Administração 

Pública de transmitir legitimidade em cada atividade efetuada ou decisão tomada, e 

ressaltaram a profissão contábil como um dos corpos que a provêm através dos seus 

demonstrativos.  Frente a isto, os próprios autores reconhecem que o processo de legitimação 

é muito delicado devido aos interesses que suportam a importância das PPPs serem muito 

fortes e influentes. 

 

Resulta evidente que o impacto das PPPs poderá ser determinado através do registro e 

mensuração do seu efeito nas finanças públicas, devendo ser refletido fielmente pela 

contabilidade. Para atingir esse objetivo, reconhece-se a necessidade de determinar a essência 
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econômica do objeto dos projetos de PPPs, analisando as suas características básicas dentro 

do contexto em que elas nascem. 

 

 

2.4 Teoria da agência e Governança corporativa nas PPPs 

 

A teoria da agência e a governança corporativa têm alcançado um lugar destacado nas 

discussões organizacionais e acadêmicas. O interesse desta pesquisa em revisar brevemente 

esses conceitos surge a partir da relação: contrato de parceria – conflito da agência – 

governança corporativa e tem por objetivo identificar o papel desenvolvido pela 

Administração Pública na relação de agência, especificamente ao celebrar um contrato de 

PPP. 

 

De acordo com o IBGC (2005), o fenômeno da separação entre a propriedade e a gestão 

empresarial gera que: “O ‘principal’, titular da propriedade, delega ao ‘agente’ o poder de 

decisão sobre essa propriedade. A partir daí surgem os chamados conflitos de agência, pois os 

interesses daqueles que administram a propriedade nem sempre estão alinhados com os de seu 

titular.” 

 

A Teoria da Agência procura explicar as relações contratuais entre os membros de uma firma, 

exclusivamente motivados por seus próprios interesses (CANO MARTIN, 1987, p. 11).  

 

Comumente, esses interesses derivam num conflito entre si, mas esse problema estará 

presente em todas as atividades de cooperação entre indivíduos devido às diferenças que 

pressupõe a própria natureza humana (JENSEN; MECKLING, 1976, 1994) e à luta pela 
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sobrevivência dos diferentes tipos de organizações (TAKASHI, 2003, p. 13). Ou seja, sempre 

que houver um contrato no meio de duas partes (quer indivíduos quer organizações públicas, 

privadas, do terceiro setor, etc.) existirá um conflito de interesses. 

 

Partindo dessa premissa, foi preciso criar mecanismos eficientes para minimizar o chamado 

conflito da agência e a governança corporativa surgiu com esse objetivo. Segundo Martinez e 

Famá (2003, p. 2): 

 
A importância da governança corporativa não se concentra apenas em disciplinar as relações entre 
as diversas áreas de uma organização ou com partes externas. A implementação das boas práticas 
de governança corporativa possibilita uma gestão mais profissionalizada e transparente, 
diminuindo a assimetria informacional, minorando o problema de agência, procurando convergir 
os interesses de todas as partes relacionadas, buscando maximizar a criação de valor na empresa. 

 

Transpondo esses conceitos ao setor público, Slomski (1999) coloca: 

 
[...] observando o Estado e suas entidades sob o conjunto de contratos que representam, pode-se 
verificar claramente a existência de uma relação de agência, pois estão presentes as três condições 
necessárias colocadas por SIFFERT FILHO, ou seja: 

1. o agente (gestor público) dispõe de vários comportamentos possíveis a serem adotados; 
2. a ação do agente (gestor público) afeta o bem-estar das duas partes; 
3. as ações do agente (gestor público) dificilmente são observáveis pelo principal (cidadão),  
havendo, dessa forma, assimetria informacional. 

 

Por sua vez, Rousseau (1996, p. 61) afirma: 

 
A regulação de um serviço público pode ser descrita como uma relação de agenciamento entre um 
regulador público (o Estado ou uma administração local), que tem o papel principal e uma empresa 
privada prestadora do serviço que desempenha o papel de agente. [...] A relação entre o principal e 
o agente é limitada pela divergência de objetivos entre as duas partes: o regulador público é o 
fiador de uma concepção de serviço público que compreende os princípios de universalidade, de 
igualdade de acesso e de qualidade do serviço e seu papel é definir e defender o interesse coletivo. 
O objetivo social da empresa é naturalmente maximizar seus lucros. A preocupação do regulador é 
portanto de estabelecer com o operador um contrato cujos termos lhe permitam ajustar da melhor 
forma o comportamento da empresa ao interesse coletivo. 

 

Portanto, dentro de uma relação de agência, a administração pública pode tomar parte como 

agente (em sua relação com o cidadão) ou como principal (em sua relação com uma outra 
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organização). Para efeitos desta pesquisa, será útil analisar o segundo caso, considerando que 

o agente será a empresa privada com a qual a administração pública celebre um contrato de 

PPP para o provimento de um serviço público. 

 

 

2.4.1 Administração Pública como agente 

Retomando, a Administração Pública existe para satisfazer as necessidades da população, seja 

direta ou indiretamente. No entanto, a Governança existe para assegurar que essas 

necessidades sejam satisfeitas com eficiência, eficácia e justiça; para isso, devem existir 

processos e estruturas claras para todos os aspectos da gestão executiva: tomada de decisões, 

alinhamento estratégico, controle gerencial, supervisão, accountability (DELOITTE, 2005).  

 

A respeito deste último ponto, accountability, Slomski (2003, p. 367) coloca que “quando a 

sociedade elege seus representantes, espera [...] que prestem contas de seus atos”. O autor 

manifesta também que o agente gestor possui muito mais informações sobre a entidade do que 

o cidadão (principal) (Ibid, p. 438). Isto poderia se tornar em um problema agudo, se estiver 

relacionado à questão política que Rousseau (1996, p. 62) aponta como um dos motivos da 

assimetria informacional, pois visando uma reeleição, o agente cedente poderia valer-se da 

outorga de um bem a grupos de pressão para garantir votos ou para alcançar qualquer outro 

objetivo eleitoral.  

 

Dininio (2004), em referência às PPPs, sustenta que os mecanismos estabelecidos entre os 

setores público e privado podem aumentar a accountability no governo mediante a 

participação de conselhos de supervisão cidadã para monitorar as atividades dele e participar 

nas áreas mais sensíveis como os orçamentos. Entre outros mecanismos, a autora também 
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propõe monitorar os processos de aquisições públicas, cotar os preços de produtos 

estandardizados e conduzir pesquisas de satisfação de clientes sobre os serviços públicos. 

 

 

2.4.2 Administração Pública como principal 

Harris (2004, p. 7) ao tratar sobre o contrato de PPP, menciona: 

 
É esse contrato o que está no coração de um relacionamento PPP; contendo todos os deveres e 
obrigações das partes. Nesse contrato, o setor público define o tipo e o nível do serviço que deseja 
de parte do setor privado. Se a empresa privada não cumprisse com a prestação, isto é, de fato, 
uma quebra dos termos contratuais e pode, por exemplo, deixar de receber a totalidade do 
pagamento combinado como conseqüência. Da mesma forma, um contrato propriamente elaborado 
contendo cláusulas de rescisão apropriadas evita a necessidade de garantias governamentais. 27 

 

Rousseau (1996, p. 62), refere-se ao problema da agência nas PPPs no sentido da vantagem 

informacional de que dispõe o parceiro privado. Segundo a autora “A questão da tomada de 

decisão, em situação de informação desigual, constitui a principal dificuldade para o contrato 

de regulamentação”. Ela afirma que a Administração pública só dispõe de dados contábeis 

que não lhe permitem compreender, por exemplo, “o esforço de gestão da empresa e 

especialmente sua margem de manobra para reduzir seus custos”.  

 

O fato dos contratos serem incompletos é uma dificuldade que intensifica esse problema, pois 

“não existe um contrato perfeito em que todas as possibilidades de transações estivessem 

detalhadas” (Ibid, p. 62).   

                                                 

27 It is this contract that is at the heart of the PPP relationship; containing all the duties and the obligations of 
the parties. In these contracts the public sector defines the type and level of service it wants from the private 
sector. If the private sector business does not deliver it is, in effect, in breach of contractual terms and so may 
not, for example, receive the full contact payment as a result. In the same way a properly constructed contract 
containing appropriate termination clauses negates the necessity for government guarantees. 
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Mas, além de não ser possível prever todas as contingências envolvidas na assinatura de um 

contrato de PPP, deve-se levar em consideração que se trata de contratos de longo prazo que 

são, ou serão executados, no meio à incerteza. 

 

Pesquisas realizadas no âmbito do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

evidenciaram que as instituições que fortalecem a governança corporativa melhoram o fluxo 

de informação, permitem a formulação de contratos mais completos e reduzem os problemas 

de risco moral e seleção adversa (CHONG et al, 2002; 2003). 

 

 

2.4.3 Governança Corporativa nas PPPs 

A lei das PPPs, através do art. 9, estabelece que a SPE, Sociedade de Propósito Específico, 

deverá obedecer a padrões de governança corporativa (BRASIL, 2006c). 

 

Considera-se relevante o estabelecimento dessa disposição, pois, a Administração Pública, 

como agente principal em sua relação com a SPE, precisa contar com um fluxo de 

informações que lhe permita desenhar um contrato o mais completo possível para, 

eventualmente, assumir menos riscos ou assumi-los em menor magnitude. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Segundo Richardson (1999, p. 22), o conceito de ciência está ligado ao conceito de método 

científico e o conceito de “método” tem sido definido por diversos autores confundindo-o 

com “metodologia”. Segundo Krippendorff (1990, p. 12):  

 
O propósito da metodologia é descrever e examinar a lógica da criação de métodos e técnicas de 
pesquisa, refletir sua eficácia e limitações, generalizar seus sucessos e fracasso, descobrir os 
âmbitos apropriados de aplicação e predizer suas possíveis contribuições ao conhecimento.28 

 

De acordo com Castro (1978, p. 8), os métodos científicos se distinguem dos não científicos 

devido à premeditação nas suas técnicas de observação e de registro, à sistematicidade do seu 

processo de busca e à deliberação com que busca a eficiência em cada uma das fases do 

processo de investigação científica. 

 

Justificando o caráter científico da presente pesquisa, a finalidade deste capítulo é caracterizar 

o tipo de estudo bem como descrever as fases de que consta este processo de investigação e as 

técnicas utilizadas. Dessa forma não só se poderá atingir o objetivo proposto de forma 

eficiente, como permitirá aos outros pesquisadores verificar os achados, validá-los e 

considerá-los ponto de partida para futuras pesquisas. 

 

Até esta parte, tem-se escolhido o tema de pesquisa, realizado uma revisão bibliográfica 

relacionada a esse tema e estabelecido os objetivos que orientarão o estudo. Faz-se necessário, 

                                                 

28 El propósito de la metodología es describir y examinar la lógica de la creación de métodos y técnicas de 
investigación, poner de relieve su eficacia y sus limitaciones, generalizar sus éxitos y fracasos, descubrir los 
ámbitos apropiados de aplicación y predecir sus posibles contribuciones al conocimiento. 
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agora, situar o assunto no conjunto de conhecimentos metodológicos já desenvolvidos 

(MARTINS, 2002, p. 33). 

 

 

3.1 Critérios para escolha do tema 

 

Antes de fixar os parâmetros da pesquisa considera-se importante explicitar os critérios 

levados em conta para a escolha do tema, com base nas diretrizes enunciadas por Castro 

(1978, p. 55-58).  

 

1) Importância. Considera-se que o tema é importante, pois se trata de levantar uma 

discussão sobre a forma de analisar a essência dos contratos de PPPs no Brasil, levando 

em consideração que o marco normativo contábil aplicável a esses contratos preconiza o 

critério da “essência sobre a forma”. A definição da essência dos contratos no Brasil 

terá impacto na forma em que esse sistema de parceria será contabilizado. Por outro 

lado, é evidente que o registro contábil impacta na situação financeira das instituições e 

na avaliação da gestão econômica e financeira da Administração Pública, pois a 

sociedade julgará se seus recursos são geridos de forma eficiente no atendimento de 

suas necessidades. Conseqüentemente, considera-se importante dar início a esta 

discussão por trazer consigo a abertura a um espaço de discussão contábil não 

circunscrita aos aspectos jurídicos dos fenômenos. 

De outro lado, Riccio et al (1999) identificaram o grau de participação de cada área de 

pesquisa das dissertações e teses em contabilidade do período de 1962 a 1999. Nesses 

achados, as pesquisas sobre contabilidade para empresas com específicos tipos de 

atividade equivalem 2% do total, no entanto as relacionadas à contabilidade pública 
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representam 3% 29. Com base nesse antecedente, o presente estudo considera-se um 

aporte importante sendo que está focado a um tipo de atividade (setor rodoviário) e tem 

relação com a contabilidade pública, pois em se determinando a essência econômica do 

objeto do contrato de PPP celebrado pela Administração Pública, possibilitar-se-á 

submeter à discussão uma forma alternativa de avaliar o fenômeno a ser contabilizado. 

2) Originalidade. Durante a discussão prévia à aprovação da Lei das PPPs, trouxeram à 

discussão as experiências internacionais e as vantagens oferecidas por este tipo de 

contrato, mencionando-se entre elas a possibilidade de registrar os ativos gerados nas 

PPPs fora do Balanço público; mas o tema contábil foi tratado muito superficialmente 

ao ponto que as disposições da STN sobre a contabilização desses contratos demorou 

quase um ano e oito meses para serem emitidas. Esta norma prioriza a essência 

econômica dos contratos PPPs, em termos da relação econômica entre as partes, como 

critério para o registro contábil. O tema de pesquisa proposto visa verificar se existe 

concordância entre a essência econômica do objeto do contrato e a forma jurídica dos 

contratos de Parcerias Público-Privadas na geração de infra-estruturas rodoviárias no 

Brasil. Dessa forma, ter-se-iam mais critérios para avaliar a essência econômica dos 

contratos de PPPs e serviria de base para futuros estudos avaliarem a regulamentação 

contábil brasileira recentemente publicada. 

3) Viabilidade. O tema é viável do ponto de vista financeiro e metodológico devido a que, 

em se tratando de uma pesquisa bibliográfica e documental como especificado no 

seguinte ponto, não haverá necessidade de maiores dispêndios econômicos. Por outro 

lado, as informações necessárias encontram-se disponíveis, majoritariamente, na 

internet e em línguas com as que a autora deste projeto está familiarizada. 

                                                 

29 Cabe destacar que as áreas com maior participação são: Contabilidade Gerencial (20%), Contabilidade 
Financeira (18%) e Auditoria (10%). (RICCIO et al, 1999). 
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3.2 Tipologia do estudo 

 

Martins afirma que não existe um único gênero de pesquisa referencial. O autor fez um 

levantamento dos principais tipos de estudos nas pesquisas sociais e destacou que, 

dependendo do objeto da pesquisa, podem ser combinadas duas ou mais modalidades. (op cit., 

p. 33) 

 

Devido aos primeiros contatos com o tema que é objeto do presente estudo, esta pesquisa se 

qualifica como exploratória. Este tipo de estudo é caracterizado por Martins (op cit., p.38) 

como uma “[...] abordagem adotada para a busca de maiores informações sobre determinado 

assunto. Tem a finalidade de formular problemas e hipóteses para estudos posteriores.” 

Assim, esta pesquisa visa obter um panorama preliminar da existência ou não de relação entre 

a essência dos projetos de PPP no Brasil e sua forma jurídica, como base para uma 

investigação posterior mais aprofundada em matéria contábil. 

 

Segundo Gil (1996, p. 45): “Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como 

pesquisa bibliográfica.” Já Martins (2002, p.35) afirma que os objetivos de um estudo 

bibliográfico são “[...] recolher, selecionar, analisar e interpretar as contribuições teóricas já 

existentes sobre determinado assunto.” Considerando tais objetivos esta pesquisa caracteriza-

se como bibliográfica, pois trabalhar-se-á sobre a base de dados secundários obtidos a partir 

de material publicado em livros, teses, dissertações, artigos científicos e outro materiais 

acessíveis ao público (GIL, 2000; VERGARA, 2003) com a finalidade de estruturá-los, 

analisá-los, interpretá-los e descrever as relações encontradas. 
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É, por sua vez, uma pesquisa documental, no sentido que será utilizada uma “literatura 

cinzenta” ou gray literature, que nos termos de Mattar (2005, p. 153) são: 

 
[...] os documentos não convencionais e semipublicados, que são produzidos no âmbito 
governamental, acadêmico, comercial e industrial, em cuja origem o aspecto comercial não é 
levado em conta, e que, portanto, não são normalmente encontrados nos circuitos de distribuição 
comercial e nas bibliotecas. 

 

Assim, como será mencionada posteriormente, uma significativa parte do material utilizado 

na presente pesquisa foi obtido na internet, visto que se constitui no principal meio que 

disponibiliza essa informação. Adicionalmente, serão analisados documentos tais como leis, 

manuais governamentais e relatórios estatísticos. 

 

Por outro lado, dada a natureza da pesquisa, esta também pode ser caracterizada como 

Descritiva, pois, de acordo com Martins (2002, p.36), esse tipo de pesquisa “tem como 

objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno, bem como o 

estabelecimento de relações entre variáveis e fatos.” Neste caso, pretende-se descrever o 

contexto em que nasceram os contratos de PPPs no Brasil bem como a forma jurídica 

instituída para esses contratos. Finalmente, caso seja identificável alguma relação, descrever-

se-á como esta se manifesta. 

 

Spink (1997, p. 4) comenta: “Qualquer estudo relacionado à administração pública é quase, 

por definição, comparativo”, isto devido ao fato da maioria dos países terem só uma 

administração pública e, com isso, sua forma e caráter unicamente emergem quando 

comparadas às de algum outro país. Embora o governo brasileiro tenha recebido influência 

das experiências internacionais para introduzir os contratos PPPs na discussão nacional, o 
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presente estudo não será comparativo, no sentido de que não é o objetivo do trabalho extrair 

conclusões sobre a essência dos contratos PPPs em outros países, além do Brasil.  

 

Porém, far-se-á uma freqüente referência à experiência inglesa por esta ter exercido a 

principal influência na discussão e emissão de normas brasileiras a respeito dos contratos de 

PPPs. Inclusive, identificar-se-á o contexto em que a Inglaterra implementou as PPPs bem 

como os termos que guiaram a discussão contábil a respeito desses contratos, com  a 

finalidade de destacar algum aspecto que possa ser interessante incluir nas discussões 

nacionais e não visando a comparação entre as práticas. 

 

 

3.3 Definições operacionais 

 

No processo científico, as palavras tendem a perder significado e riqueza no seu conteúdo, 

pois a capacidade descritiva da ciência está limitada a certas áreas ou dimensões do 

conhecimento, sendo necessária a utilização de um jargão técnico, o qual permite a um 

pesquisador se expressar de forma concisa (CASTRO, 1978, p. 12). 

 

É preciso definir operacionalmente as palavras visando à homogeneidade de interpretação no 

contexto metodológico do trabalho científico (MARTINS, 2002). “Uma definição operacional 

pode ser entendida como uma ponte entre os conceitos ou os construtos e as observações, 

comportamentos e atividades reais. [...] atribui significado concreto ou empírico a um 

conceito ou variável, especificando as atividades ou ‘operações’ necessárias para medi-lo ou 

manipulá-lo” (MARTINS, PELISSARO, 2005, p. 82; MARTINS, 2005, p. 32). 

 



 

 

55

Cooper e Shindler (2003, p. 54) explicam que uma definição operacional está declarada em 

termos com referentes empíricos, ou seja, que permita contar, mensurar ou, de alguma outra 

forma, reunir as informações por meio dos sentidos. “Não importa se o objeto a ser definido é 

físico (p. ex., uma máquina de costura) ou altamente abstrato (p. ex., motivação para 

resultados), a definição deve especificar as características e como elas devem ser 

observadas.”. 

 

Com base nessa introdução, proceder-se-à definir operacionalmente os principais termos 

utilizados na presente pesquisa: 

 

- Contrato. Refere-se à estrutura do contrato de parceria público-privada, cujos principais 

componentes são os pactuados referentes à alocação de riscos e à forma de pagamento. 

- Essência do Contrato PPP. Sob a perspectiva da norma contábil brasileira (BRASIL, 

2006c) refere-se à essência da relação econômica dos entes públicos com as sociedades de 

propósito específico – SPE. Sob a perspectiva proposta no presente trabalho, trata-se da 

essência econômica do objeto do contrato PPP que gere a criação de rodovias. 

- Bem de infra-estrutura. Bens de uso público que pode ser criado diretamente pela 

Administração Pública ou por terceiros. Por exemplo: rodovias. 

- Parceria Público-Privada. Adota-se e restringe-se a definição da Lei das PPPs (BRASIL, 

2004a, art. 2): Contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada: é a 

concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei n. 8.987/95, quando 

envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro 

público ao parceiro privado. 

- Risco. Qualquer fator, evento ou influência que ameace a conclusão bem-sucedida de 

um projeto, em termos de prazo, custo ou qualidade. 
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- Rodovia. Via de comunicação terrestre, constituída por uma superfície alisada, ou de 

alguma forma preparada, para facilitar o transporte. Trata-se da rodovia na qual os usuários 

pagam pedágio. 

 

 

3.4 Planejamento operacional da pesquisa 

 

3.4.1 Caracterização da população 

Com base nas definições realizadas no item anterior, constitui a população desta pesquisa: os 

governos federais dos países que utilizam Parcerias Público-Privadas como veículo para 

prestar serviços públicos de infra-estrutura no setor rodoviário a partir de 1992. 

 

O período da referência justifica-se porque, segundo a literatura consultada, foi nesse ano que 

nasceram as raízes das PPPs na Inglaterra. Hoje elas são utilizadas em uma ampla variedade 

de países como: Chile, China, México, Filipinas, Hungria, Tailândia, Espanha, Itália, França, 

Argentina, República Tcheca, entre outros.  

 

Dado que não é possível determinar nem estimar o tamanho da população, ou seja, o número 

de países no mundo que utilizam esse sistema de parceria, considera-se oportuno e relevante 

contextualizar, ao nível mundial, o desenvolvimento de projetos de PPPs no setor rodoviário, 

para se ter uma idéia das dimensão da população. 

 

Já na justificativa desta pesquisa, fez-se menção à importância da infra-estrutura pública em 

matéria de rodovias, não só por estas contribuírem a desenvolver políticas de luta contra a 

pobreza, mas pelo efeito negativo que elas podem ter sobre a produtividade empresarial, dada 
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sua incidência nos custos logísticos. Assim também se destacou a dificuldade de atrair os 

investimentos privados nesse setor por razões de rentabilidade e risco. 

 

Fisher e Babbar (1996, p. 1) reforçam a descrição dessa dificuldade fazendo uma comparação 

entre as condições em que se desenvolvem o setor rodoviário e o setor de energia elétrica. Os 

autores explicam: 

 
[...] as rodovias com pedágio enfrentam grandes riscos em determinadas áreas importantes, 
incluindo a aquisição do direito de grandes segmentos de estrada, as condições climáticas e 
geológicas imprevisíveis que podem aumentar os custos e causar atrasos e, talvez o mais 
importante, a imprevisão dos níveis de tráfego e receitas futuros. Os projetos de energia elétrica, 
por exemplo, podem enfrentar menos riscos que os de rodovias com pedágios porque a planta 
física se encontra somente em um local (o que facilita a aquisição do terreno) e as receitas futuras 
estão geralmente asseguradas através de um contrato de prestação de energia elétrica de longo 
prazo. 
Devido aos desafios únicos que enfrentam os projetos de rodovias com pedágio, a indústria 
rodoviária é menos desenvolvida que outros setores de infra-estrutura privada, especialmente que a 
indústria de energia elétrica. O Banco mundial estima que o desenvolvimento das rodovias 
privadas com pedágio representa 8% do mercado anual de US$ 60 bilhões para projetos de infra-
estrutura privada no mundo todo [...] 30 

 

A pesquisa apresenta uma comparação entre o grau de investimento privado no setor 

rodoviário e os outros setores econômicos (Gráfico 4). 

                                                 

30 […] tolls roads face greater risks in certain important areas, including acquisition of long segments of right-
of-way, unforeseen geological and weather conditions that may increase costs and cause delays, and, perhaps 
most important, the unpredictability of future traffic and revenue levels. Power projects, for example, may face 
fewer risks than toll roads because the physical plant is in one location (which facilitates land acquisition) and 
future revenues are generally secured by a long-term power purchase agreement. 
Because of the unique challenges facing toll road projects, the toll road industry is less developed than other 
private infrastructure sector, most notably the private power industry. The World Bank estimates that private toll 
road development accounts for 8% of the $60 billion annual market for private infrastructure projects 
worldwide.  
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Gráfico 4 – Projetos de infra-estrutura privada por setor 
FONTE: WORLD BANK In: FISHER; BABBAR, 1996, p. 1 

 

Porém, também foi mencionado na justificativa da pesquisa que as PPPs surgiram como um 

caminho alternativo para superar a dificuldade antes descrita. Uma pesquisa realizada por 

Aecom Consult, Inc. (2005, p. 4), para o U.S. Department of Transportation, fundamenta isto 

ao afirmar que, em termos mundiais: 

 
[...] ao redor de um terço da infra-estrutura de uso público planejada desde 1985 ou acabada até 
Outubro de 2004 tem sido para projetos de estradas, incluindo rodovias, pontes e túneis. Em uma 
base mundial, a estrada tem sido a maior categoria de infra-estrutura a utilizar financiamento 
privado através de acordos de parceria público-privadas.31 

 

Dessa forma, revela-se o benefício atingido pelo setor rodoviário mediante a formalização 

deste sistema de parcerias. Pelos resultados positivos que traz consigo a implementação de 

uma determinada política, esta é logo tomada como exemplo em diversas latitudes do mundo, 

como é o caso do governo federal brasileiro que além de estabelecer um marco legal para os 

contratos de PPPs, encontra-se avaliando o investimento na rodovia BR-116 nos Estados de 

                                                 

31 […] about a third of the public-use infrastructure planned since 1985 or completed by October 2004 have 
been for road projects, including highways, bridges, and tunnels. On a worldwide basis, road has been the 
largest category of infrastructure using private financing through a public private partnership. 
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Minas Gerais e Bahia, como um dos projetos prioritários a ser implementado (BRASIL, 

2006b). Sendo assim, torna-se relevante analisar as experiências internacionais neste setor. 

 

Por outro lado, a definição da esfera federal como campo de estudo desta pesquisa deu-se, 

basicamente, por dois motivos: (1) a maior disponibilidade de informação nesse nível 

governamental, o que viabiliza este estudo; e (2) a intenção de que os achados sirvam para dar 

abertura a uma discussão da recente norma contábil emitida pelo governo federal brasileiro. 

 

Através dos achados expostos nesta seção, pretendeu-se atingir duas finalidades: (1) 

caracterizar a população, frente à impossibilidade de defini-la mais precisamente; e (2) 

justificar o interesse desta pesquisa no setor rodoviário. 

 

 

3.4.2 Plano amostral 

Frente à impossibilidade de determinar o tamanho da população ou de identificar sequer 

subgrupos nela, esta pesquisa utiliza um método não probabilístico para escolher de forma 

deliberada os elementos da amostra, o que não garante a representatividade da população 

(MARTINS, 2002, p. 48), mas que para efeitos do presente estudo torna-se relevante.  

 

Mediante uma amostragem intencional, o país escolhido para integrar a amostra é o Brasil por 

considerar pertinente uma discussão sobre a essência dos contratos de PPPs, preconizada na 

norma contábil recentemente emitida. 
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Por outro lado, sendo a Inglaterra um dos países mais avançados na utilização das PPP32 e 

devido a sua evidente influência sobre a regulamentação dos contratos PPPs e a consolidação 

das contas públicas no Brasil, justifica-se sua citação freqüente durante o trabalho bem como 

ser objeto de uma breve análise para contar com uma referência para destacar algum aspecto 

que possa ser interessante incluir nas discussões nacionais. 

 

Cabe destacar ainda que, de acordo com a experiência neste país, têm sido assinados 600 

contratos por um capital value de 50 bilhões de Euros, estando 275 projetos operativos. 

Segundo Heathcote (2003), as áreas de transporte, educação, sistema penitenciário, saúde e 

defesa atraíram o maior investimento privado e afirmou que no período de 1998 a 2004, as 

PPPs representaram 11% do investimento total do setor público na Inglaterra.  

 

Dessa forma, as PPPs introduziram novos recursos na infra-estrutura nacional bem como a 

idéia de que o setor público pode prover serviços mediante a aquisição deles ao setor privado 

e não necessariamente mediante o provimento direto. Seu modelo tem sido adotado em países 

como Finlândia, Portugal e Irlanda, segundo um informe do WB (2000). 

 

Por outro lado, como mencionado na parte introdutória a Inglaterra é tomada por referência 

pela STN ao emitir as disposições relativas à consolidação de contas públicas aplicáveis aos 

contratos de PPP, contidas na Portaria n. 614/06. 

 

                                                 

32 PPPs are not only vital for the modernisation (sic) of the UK. There is huge international interest in the UK’s 
approach to developing partnerships between the public and the private sectors. It is an area of public policy 
where the UK leads the world. Over 50 countries have consulted the Treasury about the PFI. Some, like Italy, 
Ireland, Japan and the Netherlands are following us in the way we organize within government to deliver 
partnerships. Some are legislating to enable them to happen. PPPs also offer British companies the opportunity 
to use the skills and expertise they have developed in providing services within the UK to enter new export 
markets. (HM TREASURY, 2000, p. 9) 
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Assim, o fato de introduzir a experiência inglesa no desenvolvimento do trabalho, se bem não 

forma parte do objetivo especificado na parte introdutória, sustenta-se (1) na experiência 

obtida por este país em comparação com o resto do mundo, o que tem levado a considerá-lo 

pioneiro no uso das PPPs; e, principalmente, (2) na influência exercida sobre as 

regulamentações brasileiras, tanto operativa como contábil. Por fim, essa inclusão tem por 

finalidade destacar algum aspecto que possa ser interessante incluir nas discussões nacionais. 

 

 

3.4.3 Técnicas para coleta de dados 

Nesta pesquisa trabalhou-se sobre a base de dados obtidos em fontes primárias, secundárias e 

terciárias. Cooper e Schindler (2003, p. 223) explicam que as primeiras são trabalhos originais 

de pesquisa ou dados brutos, sem interpretação ou pronunciamentos, que representam uma 

opinião ou posição oficial. Entre as citadas pelos autores e que foram utilizadas neste estudo 

encontram-se: as entrevistas, discursos completos, leis, regulamentações e dados 

governamentais.  

 

Por sua vez, mencionam os autores, as fontes secundárias “são interpretações de dados 

primários e abrangem as enciclopédias, livros, manuais, artigos de revistas e jornais bem 

como a maioria das notícias [...]”. (Ibid, p. 223).  

 

A coleta dos dados foi orientada por questões formuladas a partir dos objetivos específicos 

propostos. Elas foram: 

  

- Quais são os antecedentes dos vínculos econômicos entre os setores público e privado? 
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- Quais foram os motivos, necessidades ou expectativas que levaram a procurar novas 

formas de parceria? 

- Como é o atual marco jurídico das PPPs? 

- Quais são os critérios contábeis em relação à categorização dos gastos públicos 

vinculados às infra-estruturas geradas antes e depois das PPPs? 

 

Assim, a coleta de dados visou à obtenção, entre outras, das seguintes informações a respeito 

do Brasil: 

 

- Normas contábeis vigentes adotadas ao nível nacional ou federal, especificamente as 

referidas à contabilização de ativos e endividamentos. 

- Normas que aprovam e regulamentam os contratos de PPPs. 

- Disposições gerais complementares às normas das PPPs em matéria contábil referidas à 

categorização dos gastos públicos vinculados às infra-estruturas geradas nas PPPs. 

- Pronunciamentos específicos ao setor rodoviário, especificando a incidência na política 

econômica dos países. 

 

Por outro lado, na coleta de dados, foram utilizados alguns sites como fontes de informação, 

mas não no sentido de “fontes terciárias”33, mas como vias de acesso aos dados secundários 

procurados. Nascimento (2004) verificou que “[...] a Internet é um meio válido de pesquisa, 

apresentando vantagens como rapidez, baixo custo e até melhora na qualidade das respostas 

obtidas [...]” Embora o estudo de Nascimento tenha foco nas pesquisas empíricas, considera-

                                                 

33 “Fontes terciárias podem ser a interpretação de uma fonte secundária, mas geralmente são representadas por 
índices, bibliografias e outros auxiliares de busca (p.ex., as ferramentas de busca na Internet)” (COOPER, 
SCHINDLER, 2003, p. 223) 
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se oportuna sua menção para sustentar a utilização da internet como ferramenta de pesquisa 

(fonte de informação) neste trabalho. 

 

Cooper e Schindler (2003, p.224-227) tratam sobre a avaliação das fontes de informações. 

Levando em consideração a classificação proposta pelos autores, as fontes utilizadas no 

presente trabalho, incluídos os sites, têm sido avaliados pelos fatores: objetivo e 

confiabilidade. 

 
O objetivo da fonte é o que o autor [...] está tentando atingir. Em geral, o objetivo pode ser 
informar ou entreter. Entre os objetivos de informação, os autores podem estar tentando 
estabelecer credibilidade, aumentar o conhecimento em um campo ou disciplina, estabelecer a 
imagem de uma empresa e [...] até gerenciar estoques ou vender produtos. 

 

A confiabilidade da fonte é um fator de grande preocupação para o usuário de qualquer 
informação. Em qualquer fonte, tanto o autor como o editor são indicadores de confiança. O autor 
e suas credenciais devem constar nas fontes impressas e eletrônicas. [...] As credenciais podem 
incluir o nível educacional do autor, seu cargo ou seus trabalhos publicados e revistos. 

 

A seguir, apresentam-se os sites utilizados durante o presente trabalho, como algumas fontes 

de informação. Para melhor identificação das instituições listadas, os seus nomes foram 

traduzidos: 

 

- Unidade de PPP da União: <http://www.planejamento.gov.br/ppp/index.htm> 

- Secretaria do Tesouro Nacional: < http://www.tesouro.fazenda.gov.br> 

- Senado Federal: < http://www.senado.gov.br/sf> 

- Escola Nacional de Administração Pública: <http://www.enap.gov.br> 

- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social: <http://www.bndes.gov.br> 

- PPP - Azevedo Sette Advogados: <http://www.azevedosette.com.br/ppp/>  

 

No caso de Inglaterra, foram utilizadas as seguintes fontes: 
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- Departamento do Tesouro Britânico: <http://www.hm-treasury.gov.uk> 

- Unidade de PPP do Reino Unido: <http://www.partnershipsuk.org.uk> 

- Órgão Nacional de Auditoria– NAO: <http://www.nao.org.uk> 

- Agência de transportes: <http://www.highways.gov.uk> 

 

Adicionalmente, foram identificados pronunciamentos emitidos por organismos 

internacionais com provada experiência e interesse no desenvolvimento de PPPs, nos 

seguintes sites oficiais: 

 

- Banco Interamericano de Desenvolvimento: <www.iadb.org> 

- Banco Mundial: <http://www.worldbank.org> 

- Comissão Européia: <http://www.europa.eu.int> 

 

Na avaliação das fontes de informação utilizadas e mencionadas anteriormente, verificou-se 

que os objetivos dos autores fossem informativos ou geradores de conhecimento, dependendo 

do caso, excluindo-se aquelas que pudessem apresentar algum tipo de viés sobre o tema 

tratado. 

 

Por outro lado, para atingir a confiabilidade das fontes, principalmente em se tratando de 

sites, os autores das fontes estão devidamente credenciados e isso consta quando do acesso 

nos links indicados nas referências bibliográficas. Assim também, visando contar com dados 

confiáveis foram utilizados sites institucionais independentes. 
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Somente cabe se fazer uma avaliação mais precisa a respeito do site da Azevedo Sette 

Advogados, por ser este de natureza comercial. Para tal efeito, foram aplicadas as questões 

propostas por Cooper e Shindler (2003, p. 225) para avaliar sua confiabilidade, a partir das 

quais tem se que: 

 

- A própria Azevedo Sette Advogados é a coordenadora do site e este é totalmente 

produzido com padrões do W3C (XHTML, CSS e DOM) e desenvolvido com ferramentas de 

código aberto (PHP e banco de dados MySQL na plataforma Linux). 

- A Azevedo Sette Advogados é considerada uma das dez maiores firmas de advocacia da 

América Latina, segundo estudos e levantamentos da International Guide on Law Firms 

"Latin Lawyer 250", publicado pela revista Law Business Research. Em se tratando de uma 

firma de advocacia, o site proporciona meios de contatar uma equipe especializada em PPPs 

para informações adicionais. 

- O site contem links a organismos nacionais e internacionais, envolvidos no tema das 

PPPs, entre eles: a Unidade PPP da União (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão), 

os Estado de Minas Gerais, de São Paulo, de Santa Catarina, o BID - Banco Interamericano 

de Desenvolvimento, o Banco Mundial, o HM Treasury, o PPP Resource Centre - South 

África, o Public-Private Partnership - Ireland, o Scottish PFI Unit, o The Canadian Council 

for Public-Private Partnership e o UK National Audit Office. 

- Por outro lado, o site fornece informações sobre os projetos PPPs que vêm do 

Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, o BNDES, o International Finance 

Corporation – World Bank Group. Também são disponibilizados artigos nacionais e 

internacionais que provêm de publicações em jornais, revistas on-line ou periódicos 

internacionais, e contêm as credenciais dos autores das fontes. 
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Portanto, considera-se que, embora o site da Azevedo Sette Advogados – PPP seja de 

natureza comercial, ele constitui uma fonte de informações confiável para o presente estudo. 

 

 

3.4.4 Análise e interpretação dos dados 

Seguindo o exemplo de Spink (1997), na presente pesquisa, considerou-se relevante destacar 

o contexto que impulsionou a regulamentação dos contratos PPPs no Brasil para, com isso, 

identificar se existe concordância entre a essência econômica do objeto do contrato e a forma 

jurídica dos contratos de Parcerias Público-Privadas na geração de infra-estruturas rodoviárias 

no Brasil 

 

Foi mencionado que o presente trabalho pretende trazer consigo um de aporte teórico ao 

explorar teorias por trás dos contratos de PPPs e amarrá-las em um estudo interdisciplinar. 

Em tal sentido, cabe destacar o mencionado por Silbermann (1970, p. 43): 

 
Se [...] lançarmos ainda um olhar sôbre (sic) o conjunto do campo de ação da análise do conteúdo, 
com todos os seus métodos divergentes e suas possibilidades de aplicação, podemos muito bem 
dizer que, no cumprimento da exigência sempre renovada de trabalhos de pesquisa 
interdisciplinares, [...] e de uma colaboração fecunda entre teóricos e empiristas, a análise de 
conteúdo desempenhou o papel que lhe cabe e que ela poderá certamente continuar a fazer para o 
futuro. 

 

Nesse sentido foi realizado uma análise de conteúdo que abrangeu documentos 

governamentais, pronunciamentos institucionais e trabalhos técnicos publicados para 

conhecer os termos que estiveram presentes nas discussões a respeito da regulamentação 

contábil das PPPs no Brasil, bem como regulamentações contábeis para identificar os critérios 

por trás das normas; e deu-se especial atenção aos pronunciamentos emitidos por agentes 

envolvidos diretamente na implementação das PPPs no Brasil.  
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Krippendorf (1990, p. 81-82) afirma que, na análise de conteúdo, é necessária a determinação 

de unidades para relacionar o campo das observações e o das mensagens. O autor explica que 

“[...] as unidades nunca são absolutas: surgem da interação entre a realidade e seu observador; 

são uma função dos fatos empíricos, das finalidades da pesquisa e das exigências que 

pranteiam as técnicas disponíveis” 34 

 

No presente trabalho tem-se trabalhado com unidades temáticas para fixar as unidades de 

análise. Estas são descritas pelo mesmo autor (Ibid, p. 90) nos seguintes termos: 

 
As unidades temáticas se identificam por sua correspondência com uma definição estrutural 
particular ao conteúdo dos relatos, explicações ou interpretações. Distinguem-se entre si sobre 
bases conceituais, e do resto do material irrelevante por possuir as propriedades estruturais 
desejadas. 
As unidades temáticas exigem uma profunda compreensão da língua fonte, com todos seus matizes 
de significado e conteúdo. Embora comum que os leitores correntes podem reconhecer facilmente 
os temas, no é tão fácil para eles, no geral, identificá-los de forma fiável.35 

 

Assim, levando em consideração a experiência de Spink bem como os objetivos desta 

pesquisa, têm-se estruturado três principais unidades de análise para identificar o contexto em 

que foram concebidos e implementados os contratos PPPs para o caso específico das 

rodovias. Cada unidade, denominada “dimensão” no decorrer do trabalho, está definida da 

seguinte forma: 

 

- Primeira Dimensão: Refere-se aos antecedentes das parcerias regulamentadas entre os 

setores público e privado de cada país, como reportado em fontes documentárias 

                                                 

34 [...] las unidades nunca son absolutas: surgen  de la interacción entre la realidad y su observador; son una 
función de los hechos empíricos, de las finalidades de la investigación y de las exigencias que plantean las 
técnicas disponibles. 
35 Las unidades temáticas se identifican por su correspondencia con una definición estructural particular del 
contenido de los relatos, explicaciones o interpretaciones. Se distinguen entre sí sobre bases conceptuales, y del 
resto del material irrelevante por poseer las propiedades estructurales deseadas. Las unidades temáticas  exigen 
una profunda comprensión de la lengua fuente, con todos sus matices de significado y contenido. Aunque a 
menudo los lectores corrientes pueden reconocer fácilmente los temas, no les es tan fácil, por lo general, 
identificarlos de manera fiable. 



 

 

68

governamentais, livros e trabalhos apresentados em congressos. Isso permitirá conhecer o que 

foi feito, por quais razões e com que finalidade, além de conhecer os aspectos considerados 

“negativos” e que propiciaram a busca de novos institutos. 

- Segunda dimensão: Traz o contexto econômico na época da concepção e 

implementação dos contratos, incluindo a situação fiscal e o estado das rodovias em cada país.  

- Terceira dimensão: Refere-se às novas estratégias procuradas em resposta ao contexto 

econômico descrito na “segunda dimensão”, procurou-se identificar os objetivos por trás da 

discussão sobre as PPPs bem como discutir os pactuados sobre os quais descansam os 

argumentos de definição da essência que distinguem os contratos PPP. 

 

De outro lado foi incorporado um item a parte para analisar os pronunciamentos contábeis 

existentes em relação à categorização dos gastos públicos quando da criação de infra-

estruturas. Com isso pretendeu-se identificar o critério mantido pela STN até a emissão da Lei 

das PPPs a respeito da essência econômica dessa atividade. 

 

Por fim, levou-se em consideração o contexto identificado nas primeiras três dimensões junto 

do quarto item de análise para identificar se existe concordância entre a essência econômica 

do objeto do contrato e a forma jurídica dos contratos de Parcerias Público-Privadas na 

geração de infra-estruturas rodoviárias no Brasil. 

 

 

3.4.5 Delimitação do problema 

Como mencionado anteriormente, o presente estudo procura identificar se existe concordância 

entre a essência econômica e a forma jurídica dos projetos de Parcerias Público-Privadas na 

geração de infra-estruturas rodoviárias no Brasil. Isto permitirá iniciar uma discussão na área 



 

 

69

contábil a respeito da essência dos contratos PPPs. Porém, existem restrições na pesquisa que 

fazem com que os resultados estejam sujeitos a delimitações. 

 

O fato de não utilizar um método probabilístico na seleção da amostra, faz com que esta não 

garanta a representatividade da população. Em virtude disto, os resultados não podem ser 

generalizados para toda a população, nem sequer para a Inglaterra. 

 

A análise das estruturas contratuais se limitará aos aspectos contidos na definição operacional 

de contrato utilizada por esta pesquisa. 

 

Neste trabalho, somente serão consideradas as normas nacionais ou federais de maior 

relevância emitidas até a culminação do presente trabalho. 

 

Este estudo não pretende validar as normas contábeis identificadas, mas apresentar uma 

abordagem alternativa à discussão sobre a essência dos contratos de PPPs à luz do contexto 

em que eles surgiram. Isto será ponto de partida para futuros estudos que relacionem a 

essência dos contratos aos critérios contábeis adotados pelo Brasil bem como estudos 

comparativos que abranjam outros países e outros países. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

 

Para atingir os objetivos propostos e com base na metodologia descrita no capítulo anterior, 

será apresentado o contexto em que as PPPs nasceram no Brasil, analisado em três dimensões: 

Antecedentes das formas de Parceria, Econômico e Estratégias empreendidas. Posteriormente, 

com base nessa análise será discutida a essência dos projetos de PPPs especificamente no 

setor rodoviário. 

 

Mas para começar, devido à relevância que tem tido a experiência inglesa no marco 

normativo jurídico e contábil brasileiro, identificar-se-ão os antecedentes das formas de 

parceria, o contexto econômico e as ações empreendidas pela Inglaterra para implementar as 

PPPs, bem como os termos que guiaram a discussão contábil a respeito desses contratos. Isto 

com a finalidade de destacar algum aspecto que possa ser interessante incluir nas discussões 

nacionais e não com o intuito de fazer uma análise profunda da experiência inglesa nem para 

fins de comparação com a iniciativa brasileira. 

 

 

4.1 PPPs na Inglaterra 

 

4.1.1 Antecedentes das formas de parceria 

Os antecedentes da vinculação entre os setores público e privado da Inglaterra radicam, 

principalmente, nas políticas de privatização dos anos 80 e começo dos anos 90 e, os 

primeiros anos da Private Finance Iniciative (PFI).  
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As principais deficiências mencionadas a respeito das políticas de privatização são: a 

utilização do windfall tax36 e a revisão da regulamentação dos utilities para re-equilibrar o 

balanço em favor do consumidor e o contribuinte (HM-TREASURY, 2000, p. 14). 

 

Broadbent e Laughlin (2002, p. 628-629) colocam que a PFI nasce pela necessidade de 

encontrar novas formas de desenvolvimento da infra-estrutura da Inglaterra, sem a 

necessidade de expandir o nível de endividamento público. Esta forma de parceria surgiu 

substancialmente no Autumn Statement de 1992 e tem-se desenvolvido constantemente a 

partir daí. 

 

Segundo a própria experiência inglesa (HM-TREASURY, 2000, p. 25), tem-se que ambas 

duas abordagens (privatizações e início das PFI) baseavam-se no suposto de que a melhor 

solução para os problemas do setor público era simplesmente transferir as atividades ao setor 

privado, tão rápido quanto possível.   

 

Outra característica era que o setor privado participava destas parcerias sem a suficiente 

competência e sem a existência de uma regulamentação adequada bem como de normas sobre 

serviços. 

 

 

4.1.2 Contexto Econômico 

De acordo com uma publicação do Departamento do Tesouro do Governo da Inglaterra – HM 

TREASURY (2003), o setor público da Inglaterra sofreu um legado de sub-investimento. As 
                                                 

36 O Windfall Tax, introduzido em julho de 1997, lidou com a preocupação que os utilities  fossem vendidos por 
baixo preço, e que os regimes regulatórios iniciais, os quais eram baseados em grande parte na informação 
fornecida pelas próprias companhias, sejam LAX demais . O imposto era aplicado aos principais utilities 
privatizados. (HM TREASURY, 2000, p. 26). 
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reparações e manutenção de ativos existentes e os planos para novos projetos de investimento 

foram objeto de deficiências no sistema orçamentário que alentavam os trabalhos no curto 

prazo e o preconceito contra as despesas de capital. O investimento líquido do setor público 37 

caiu numa média de mais de 15% por ano, entre 1991-1992 e 1996-1997, e representou 0,6% 

do PIB 38 nesse ano, o menor nível nessa década. 

 

Essa queda no investimento do setor público afetou negativamente em geral as despesas de 

capital governamentais, nos níveis central e local, desde o começo dos anos 90. Segundo o 

HM TREASURY (2003), o declínio nas despesas de capital governamentais e nas empresas 

públicas foi causado pela contração do setor público entre os anos 70 e 80, e também pela 

queda no investimento de capital entre 1990 e 1997.  

 

Em similar sentido, Brito e Silveira (2005, p. 8) comentam: 

 
Em 1992, ainda sob a administração do conservador John Major, foi lançado o embrião do 
programa de parcerias inglês, a Private Finance Iniciative (PFI). Como a própria terminologia 
denota, o objetivo principal era viabilizar projetos por meio do financiamento privado, uma vez 
que a capacidade de implementá-los da forma tradicional, se não estava esgotada, estava ao menos 
reduzida pelos limites impostos pelo Tratado de Maasthicht.  

 

Cabe destacar que o Tratado de Maasthicht tinha por objetivo disciplinar a política fiscal dos 

países da Zona Euro para a introdução da moeda única. Entre outras medidas, impunha um 

teto de 3% do PIB ao déficit público. 

 

Para remediar esta situação, o Governo tem aumentado significativamente o investimento 

total em serviços públicos a longo prazo. A previsão foi que, para finais de 2005-2006, o 

Public Sector Net Investment seja igual a 2,1% do GDP, mais do triplo em relação a 1997. 
                                                 

37 Denominado Public Sector Net Investment na Inglaterra. 
38 Denominado Gross Domestic Product (GDP) na Inglaterra. 
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4.1.3 Estratégias empreendidas 

Para assegurar que este crescimento signifique a máxima melhora na provisão de serviços 

públicos, trabalhou-se numa reforma da estrutura orçamentária para proteger os programas de 

investimento de capital e para incentivar uma maior eficácia na administração do ativo 

público. Assim, a Private Finance Iniciative (PFI) foi a opção que o Governo estabeleceu 

para assegurar o value for money nos investimentos realizados em infra-estrutura e para obter, 

em certos casos, maiores facilidades ao investir. 

 

Brito e Silveira (2005, p. 8) afirmam que em 1997, durante o governo do trabalhista Tony 

Blair, o programa PFI foi aprofundado e rebatizado com o nome de Public-Private 

Partnerships.  

 

É importante destacar a diferença que o próprio HM Treasury (2000, p. 10) faz ao utilizar os 

conceitos de Public Private Partnerships (PPPs) e Private Finance Initiative (PFI): 

 
As Parcerias Público Privadas reúnem aos setores público e privado em parcerias de longo prazo 
para a obtenção de benefícios mútuos. O termo PPP abrange uma ampla gama de diferentes tipos 
de parceria, incluindo: 
-     A introdução da propriedade do setor privado nas empresas de propriedade do estado, 
usando todas as estruturas possíveis (seja pelo lançamento ou a introdução de um parceiro 
estratégico), com vendas da maior ou menor parte das ações. 
-     A Private Finance Initiative (PFI) e outros acordos onde o setor público contrata a 
aquisição de serviço de qualidade no longo prazo para tomar vantagem das habilidades de 
gerenciamento do setor privado incentivado por este último manter os riscos de financiamento. 
Isto inclui concessões e franquicias, onde o setor privado toma a responsabilidade de prover um 
serviço público, incluindo manutenção, melhoras ou construção da infra-estrutura necessária; e 
-     A venda de serviços governamentais em mercados mais amplos e outros acordos de 
parcerias onde são utilizados a perícia e o financiamento do setor privado para explorar o potencial 
comercial dos ativos do Governo. 39 

                                                 

39 Public Private Partnerships bring public and private sectors together in long-term partnership for mutual 
benefit. PPP label covers a wide range of different types of partnership, including: 
- the introduction of private sector ownership into state-owned businesses, using the full range of possible 
structures (whether by flotation or the introduction of a strategic partner), with sales of either a majority or a 
minority stake; 
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Observa-se que é a segunda categoria a que corresponde ao objeto deste estudo. Para fins do 

presente trabalho, entender-se-á que a sigla PPPs refere-se ao que o HM Treasury denomina 

PFI, de acordo com a classificação antes mencionada. 

 

Mencionam Brito e Silveira (op cit., p. 8) que o programa PPP tinha por objetivo mudar a 

forma de contratação de obras e serviços públicos, saindo da maneira tradicional de aquisição 

de ativos para uma lógica de compra de serviços.  

 

De acordo com o HM TREASURY (2003) e o UK Trade and Investment (2004), os principais 

benefícios oferecidos pelas PPPs são: 

 

- Procura do value for money 40 (V4M) dos serviços públicos. 

- Reforma/modernização dos serviços públicos visando à otimização do nível de 

qualidade dos serviços prestados durante o contrato. 

- Pontualidade na prestação dos serviços, o que condiciona o pagamento pelo serviço 

prestado. 

- Fortalecimento da infra-estrutura, especialmente a infra-estrutura social vinculada à 

saúde, transportes, serviços públicos, etc., conseguindo oferecer os serviços de forma mais 

rápida, eficiente e eficaz do que através do fornecimento direto. 

                                                                                                                                                         

- the Private Finance Initiative (PFI) and other arrangements where the public sectors contracts to purchase 
quality services on a long-term basis so as to take advantage of private sector management skills incentivised by 
having private sector at risk. This includes concessions and franchises, where a private sector partner takes on 
the responsibility for providing a public service, including maintaining, enhancing or constructing the necessary 
infrastructure; and 
- selling Government services into wider markets and other partnership arrangements where private sector 
expertise and finance are used to exploit the commercial potential of Government assets. 
40 The Government’s defines value for money as follows: the optimum combination of whole life cost and quality 
(or fitness for purpose) to meet the user’s requirement. (HM TREASURY, 2004, p.34). The Government is clear 
that value for money should not be equated with the lowest cost option. (Id. p. 49). 
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- Inovação dos regimes de administração do serviço, da cultura organizacional, do 

desenho e construção e da tecnologia para atingir o V4M. 

- Transparência do financiamento, expondo o serviço público à concorrência, as PPPs 

têm por referência os padrões existentes no mercado. 

- Maior transparência nos custos da prestação de serviços públicos. 

- Superar as restrições orçamentárias de capital. 

 

A respeito do V4M, considera-se importante destacar as disposições que o governo inglês 

estabeleceu para atingi-lo (HM TREASURY, 2004, p. 77) 41: 

 
-   iniciar uma nova avaliação do value for money potencial das opções de procura quando da 
tomada de decisões de qualquer investimento, para assegurar que a PPP seja utilizada em aqueles 
setores onde seja apropriado em concordância com a abordagem governamental e a interpretação 
das evidências; 
-   reformar o public sector comparator (PSC) para assegurar uma avaliação 
economicamente rigorosa do perfil  de um projeto de negócios antes de sua procura, para permitir 
uma rota alternativa a ser escolhida neste estágio, se ela oferecer um melhor value for money; e 
-   estabelecer uma avaliação final de interesse competitivo num projeto, e da capacidade do 
mercado para a entrega, no estágio da procura. 

 

Explicam Broadbent e Laughlin (2002, p. 631) que o PSC é “o quanto o esquema teria 

costado se o setor público, e não o setor privado, o tivesse empreendido”. 42 

 

 
 

                                                 

41 -  institute a new assessment of the potential value for money of procurement options when overall investment 
decisions are made, to ensure that PFI is used in those sectors where it is appropriate in accordance with the 
Government’s approach and understanding of the evidence; 
-  reform the Public Sector Comparator (PSC) to ensure an economically rigorous appraisal of a project's 
outline business case prior to its procurement, to allow an alternative route to be chosen at this stage if it offers 
better value for money; and 
-  set up a final assessment of competitive interest in a project, and the market’s capacity to deliver, at the 
procurement stage. 
42 how much the scheme would have cost if the public rather than the private sector had undertaken it. 
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4.1.4 Discussões sobre a Contabilização de PPPs 

O trabalho de Broadbent & Laughlin (2002) enfatiza o papel da contabilidade neste tema, 

trazendo a experiência da Inglaterra e mostrando o conflito existente entre os organismos 

contábeis e o Governo quanto ao tema particular do tratamento das infra-estruturas produzidas 

nas parcerias público-privadas (PPPs). De acordo com os autores, as PPPs são consideradas 

uma forma poderosa de desenvolver os serviços públicos sem ocasionar maiores problemas 

fiscais.  

 

Porém, percebe-se que para alcançar tudo isso é importante que o enfoque da contabilidade 

dos contratos PPP tenda ao aparecimento das transações “fora” dos balanços patrimoniais do 

setor público. 

 

Para o Governo, essas transações não devem ser consideradas como ativo no Balanço do setor 

porque elas “somente” constituem um elemento necessário na prestação de serviços.  Além 

disso, considerá-las nos indicadores de despesas governamentais anuais, reduziria a 

capacidade de despesas de capital e a flexibilidade de ser financiado pelo caixa público.   

 

No entanto, segundo apontam os mesmos autores, o Accounting Standard Board (ASB), 

organismo criado para dirigir a responsabilidade social da contabilidade, requer que todos os 

contratos PPPs sejam tratados sob os ditados do Financial Reporting Standard 5 (FRS 5), que 

estabelece a supremacia da essência sobre a forma legal das transações, considerando a 

inclusão dos ativos no Balanço do setor público. 

 

O Governo Inglês registra contabilmente os investimentos de PPPs de acordo com os 

princípios contábeis estabelecidos pelo Accounting Standards Board (ASB). Mas, a norma 
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contábil aplicável a um projeto de PPP é o Financial Reporting Standard 5 (FRS 5) – 

Reporting the Substance of Transactions: Application Note F – Private Finance Iniciative and 

other similar contracts, segundo a qual uma transação deve ser contabilizada com base em 

sua essência, e não simplesmente em sua forma legal. Para refletir esta realidade econômica, o 

FRS 5 estabelece que a parte que colha os benefícios e assuma o balanço dos riscos da 

propriedade de um bem, tenha um ativo e deve reportá-lo no seu Balanço Patrimonial. 

 

De acordo com o Departamento do Tesouro do Governo da Inglaterra – HM TREASURY 

(2003, p.33), o ponto central de qualquer projeto PPP é o contrato de concessão dentro do 

qual o setor público especifica os resultados que demanda os serviços públicos, e a base para 

remunerar a esses resultados. Esse contrato constitui o documento-chave que estabelece os 

acordos sobre a partilha de riscos entre os setores público e privado no mencionado projeto. 

 

Nas transações PPP considera-se que a dívida aceita pelo setor privado, e “repaga” através de 

retribuições feitas pelo setor público, não deve ser considerada como uma dívida do setor 

público sob as seguintes condições:  

 

- Que possa ser demonstrado o V4M para qualquer despesa do setor público, 

- Que se transfira um nível significativo de risco ao setor privado. 

 

De acordo com as práticas contábeis da Inglaterra, estabelecidas pelo ASB, os bens de infra-

estrutura construídos pelo setor privado podem ser considerados ativo imobilizado da 

concessão ou ativo financeiro de longo prazo (contract debtor), em função da alocação 

específica dos riscos entre ele e o setor público. 
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Brevemente, de acordo com todo o anteriormente exposto, nota-se que as experiências que 

motivaram a implementação das PPPs no âmbito jurídico inglês, foi a necessidade de 

investimentos em infra-estrutura sem expandir os níveis de endividamento do setor público, 

isto, não porque já suas fontes estejam exauridas, mas porque encontrava-se limitado a 

restrições fiscais estabelecidas pela União Européia visando a unificação da moeda. 

 

Por outro lado, foi necessária uma nova regulamentação que propiciasse a prestação de 

serviços ao invés da aquisição de ativos, consoante com a necessidade mencionada no 

parágrafo anterior. 

 

Começou, então, uma discussão entre instituições governamentais e privadas a respeito da 

contabilização dos bens de infra-estrutura gerados nos contratos de PPPs. Mas, finalmente, o 

critério adotado para a contabilização desses bens baseia-se na partilha de riscos entre as 

partes envolvidas. 

 

 

4.2 PPPs no Brasil 

 

4.2.1 Primeira Dimensão – Antecedentes das parcerias 

Em se tratando sobre a reforma da AP brasileira, Di Pietro (2005, p. 46-47) destaca duas 

realidades mínimas com que se defrontam os governantes (todos os níveis de governo): (1) a 

crise financeira da Administração Pública, em termos da falta de verbas para investir em áreas 

essenciais como saúde, educação, previdência social, moradia, transporte e segurança; e (2) a 

procura de novos institutos que lhe permitam lograr maior eficiência na prestação desses 

serviços. 
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A autora relata a evolução das reformas de descentralização administrativa citando as 

seguintes fases (Ibid, p. 68-80):  

 

- Concessão a empresas privadas, 

- Surgimento das sociedades de economia mista e empresas públicas, 

- Concessão de serviços públicos a empresas estatais 

- De novo a concessão à empresa privada 

 

Cada uma delas será descrita brevemente, a seguir. 

 

Uma medida inicial do Estado, perante a situação de crise mencionada no primeiro parágrafo, 

foi a delegação da execução de serviços públicos a empresas particulares em seu próprio 

nome e por sua conta e risco com fiscalização e controle da AP, inclusive sob o aspecto da 

remuneração cobrada ao usuário: a Concessão. 

 

A vantagem que a concessão oferecia era que, por meio dela, o Estado prestava um serviço 

público essencial, sem a necessidade de inverter recursos do Tesouro e, sobretudo, sem correr 

os riscos econômicos de toda exploração industrial. 

 

Posteriormente, os contratos de concessão sofreram modificações: foi implementada uma 

cláusula de garantia de juros e aplicada a Teoria da imprevisão. Como resultado, o Estado 

ficou obrigado a participar das perdas da exploração e foi privado dos eventuais benefícios. 
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Surgem, então, as Sociedades de economia mista, empresas executoras de serviços públicos 

comerciais e industriais que acumulavam um volume de recursos financeiros que o Estado 

não conseguiria por si só. Mas elas apresentaram também uma desvantagem: a diferença de 

focos, pois de um lado encontrava-se o interesse geral, procurando-se a fixação de preços 

acessíveis para a população; e do outro, o lucro, visando preços mais elevados. 

 

Contemporaneamente, as empresas públicas nascem como pessoas jurídicas às quais se 

outorga a titularidade de determinado serviço público, preferindo as formas empresariais pelo 

fato de que seu regime jurídico e forma de organização e funções são mais compatíveis com o 

caráter industrial ou comercial de determinados serviços públicos. 

 

Posteriormente, acompanhando a tendência seguida por outros países, volta-se a utilizar o 

instituto da concessão, dessa vez para delegar o serviço a empresas estatais. A vantagem desse 

instituto é o controle exercido pelo Estado sobre o concessionário; no entanto, essa vantagem 

foi anulada pela desvantagem que significou que todos os riscos do empreendimento ficassem 

por conta do poder concedente, na sua qualidade de acionista majoritário da empresa. Perde-

se assim a justificativa da concessão: prestar um serviço público sem necessitar investir 

grandes capitais do Estado. 

 

Finalmente, voltou-se à concessão a empresas privadas, sem abandonar a possibilidade de 

realizar concessões a empresas estatais. Dessa vez, a concessão foi executada em duas formas: 

 

- Pela venda de ações de empresas estatais ao setor privado (Privatização em sentido 

restrito) com o que a natureza da concessionária muda de empresa estatal para privada. 
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- Pelo retorno ao instituto da concessão de serviço público em sua forma tradicional, 

que se diferencia da anterior no sentido de que não é a mesma empresa que continua como 

concessionária, agora sob novo regime privado, mas a empresa estatal deixa de prestar esse 

serviço (o que pode determinar sua extinção), reduz seu objeto ou, inclusive, passar a atuar 

como órgão regulador ou como órgão técnico fiscalizador da concessão. 

 

 

4.2.2 Segunda Dimensão – Contexto Econômico 

No Brasil, os recursos orçamentários necessários para a recuperação e expansão da base 

produtiva e para retomar o crescimento da economia são escassos. Isto devido ao efeito que 

teve, na situação financeira do setor público, a conjugação entre: (1) o elevado custo da dívida 

pública43; (2) as normas da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000), concebida 

para coibir os desmandos praticados por governantes irresponsáveis; (3) a necessidade de se 

gerar superávit fiscal; e (4) as despesas legais vinculadas à educação e saúde. (CINTRA, 

2004, passim). 

 

Cretella destaca que, no Brasil, o fato de os governos ter aumentado os tributos 

sucessivamente desde a década de 1980, gerou a inibição do investimento e o aumento da 

sonegação de tributos pelos contribuintes. O mesmo autor afirma: “[...] no Brasil, as fontes de 

geração de caixa do Tesouro encontram-se, há tempos, exauridas.” (2005, p. 4-5). 

 

Segundo a ABDIB, Associação Brasileira de Infra-Estrutura e Indústrias de Base apud Cintra 

(2004), no Brasil “[...] metade dos 57 mil quilômetros da malha rodoviária encontra-se em 

                                                 

43 A dívida pública passou de 30% do PIB na metade dos anos 90 para mais de 50% em 2001. O elevado custo 
de financiamento da dívida pública, gerou forte pressão fiscal e a carga tributária disparou. Em conseqüência, os 
desequilíbrios orçamentários do setor público passaram a ser rotineiros. 
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péssimo estado de conservação.” Segundo a mesma fonte, a necessidade de recursos para 

investimentos em infra-estrutura no Brasil é estimada em US$ 20 bilhões por ano. 

 

O transporte rodoviário, na realidade nacional, é considerado uma atividade essencial, como 

revela a seguinte Ementa sobre Greve – Abusividade – Atividade, emitida pelo TST, Tribunal 

Supremo do Trabalho (BRASIL, 2002): 

 
É abusiva a greve que se realiza em setores que a Lei define como sendo essenciais à comunidade, 
quando não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do 
serviço, na forma prevista na Lei nº 7783/89. A atividade desenvolvida pela categoria, transporte 
rodoviário, é considerada essencial, daí a ilegalidade do movimento, porque deflagrado em 
ofensa à norma legal. Recurso ordinário não provido. (grifo nosso) 

 

A citada Lei 7783, de 20/06/89, dispõe sobre o exercício do direito de greve e define as 

atividades consideradas “essenciais” 44, em atenção ao disposto pela Carta Constitucional no § 

1 do seu art. 9 que estabelece que “a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá 

sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”. 

 

Embora o pronunciamento tenha sido emitido para regulamentar o direito da greve, ele trata 

sobre a consideração do transporte rodoviário como uma das atividades essenciais que 

atendem às necessidades inadiáveis da comunidade. Portanto, essa disposição suporta a 

seguinte inferência: Se o transporte rodoviário é essencial (bem como a distribuição de 

medicamentos e alimentos, também incluída na relação de atividades “essenciais”), a infra-

estrutura que possibilita esse transporte (e distribuição) também é considerada como tal. 

 
                                                 

44 Art. 10 - São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção 
e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; II - assistência médica e hospitalar; III - distribuição e 
comercialização de medicamentos e alimentos; IV - funerários; V - transporte coletivo; VI - captação e 
tratamento de esgoto e lixo; VII - telecomunicações; VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, 
equipamentos e materiais nucleares; IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; X - controle de 
tráfego aéreo; XI compensação bancária. 
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4.2.3 Terceira Dimensão – Estratégias empreendidas 

Uma nova estratégia para atrair os investimentos privados sem afetar as finanças públicas foi 

a implementação das PPPs no Brasil. Essa vantagem baseia-se em que a obra é financiada 

com recursos privados, o que permite ao governo aumentar o investimento em infra-estrutura 

sem aumentar seu endividamento. 

 

Camargo (2004) faz notar que “o ganho de eficiência microeconômica das PPPs decorre do 

fato de que o mesmo agente privado irá construir e utilizar o ativo posteriormente para ofertar 

o serviço, que é objetivo do contrato”. Em outras palavras, segundo o mesmo autor, não existe 

separação entre essas duas atividades. 

 

Por outro lado, no ano de 2003, foi realizado o Seminário internacional parceria pública 

privada (PPP) na prestação de serviços de infra-estrutura, no qual pode ser destacado que o 

motor por trás da implementação das PPPs no Brasil é o financiamento de bens de infra-

estrutura. Para sustentar o antes mencionado, considera-se importante mostrar extratos dos 

pronunciamentos emitidos durante esse evento: 

 
Uma palavra-chave para que seja sustentável o crescimento está ligada à produtividade, e a 
produtividade tem muito a ver com os investimentos, com a infra-estrutura. A urgência dos 
nossos desafios é maior do que a capacidade do Estado brasileiro. É por isso que estamos aqui 
hoje, debatendo fórmulas criativas para alavancar o capital privado nacional, estrangeiro, dos 
organismos multilaterais, juntamente com a capacidade de investir do Estado brasileiro. - Ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (FURLAN, 2003, p. 1). (Grifo nosso) 
 

Por que este seminário, por que este encontro? Primeiro por [...] as dificuldades fiscais que temos 
na América Latina. Depois dos últimos anos os ofícios ficaram vazios, e a capacidade de fazer 
investimentos em infra-estrutura muito limitada. Além disso, as políticas de estabilização 
criam óbices à expansão que podemos ter no endividamento. [...] Em segundo lugar, do ponto 
de vista internacional a percepção do maior risco criou uma perda de apetite dos investidores 
internacionais: vimos que o investimento direto em 2000 foi de 65 bilhões de dólares e estamos 
passando por cerca de 31 bilhões em 2003, a metade do que foi no ano 2000. [...] Temos um 
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problema interno e também um internacional. E frente a tudo isso temos que as necessidades 
das nossas populações e das nossas economias, em matéria de investimentos, são enormes [...] 
Outro elemento adicional: estamos com competição internacional, a infra-estrutura é fundamental 
para isso – Presidente do BID (IGLESIAS, 2003, p. 1). (Grifo nosso) 
 

Porque (sic) esta iniciativa pública privada é importante? Se para financiar o desenvolvimento 
vamos depender tão somente da possibilidade que tenham os governos, veremos que no 
futuro isso não basta. Há limitações fiscais e institucionais, entre outras. Daí a importância do 
setor privado, e esse mecanismo de PPP é transparente, adequado. [...] Por que estamos aqui? 
Porque os mecanismos financeiros têm um papel chave. Multilateralmente, há que se encarnar o 
papel não somente de financiadores diretos, mas de agentes catalisadores, catalíticos, para mitigar 
os erros, para ajudar a melhorar as instituições, para financiar aquelas áreas que não são 
financiadas pelo setor público ou por privados, para produzir produtos e serviços inovadores. – 
Presidente da CAF (GARCIA, 2003, p. 1-2). (Grifo nosso) 
 

Existe um projeto que, pela sua importância, pelas suas dimensões – não apenas para o governo do 
Estado, mas para todo o país e para integração sul americana – certamente tem todas as condições 
de ser uma espécie de projeto piloto para implantação dessa parceria: a construção da BR-493. [...] 
vai permitir a integração do porto de Sepetiba com três eixos ferroviários e rodoviários 
importantíssimos na integração nacional e continental [...] Permite criar as condições para que 
Sepetiba possa se transformar em um agente porto concentrador e redistribuidor de cargas 
no Atlântico Sul e num elemento fundamental para aumentar a competitividade do nosso 
país no cenário internacional. - Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
(RYFF, 2003, p. 1). (Grifo nosso) 
 

A intensificação do debate em torno do tema da parceria público privada é mais uma mostra da 
nossa criatividade na busca de um novo modelo econômico de desenvolvimento para nossa 
infra-estrutura básica. [...] A virtude está certamente no equilíbrio. Por encarar esse sentido, a 
Parceria Público-Privada, acompanhada de marcos regulatórios bem definidos, é sem sombra de 
dúvida o caminho para a modernização da relação entre os Estado e o setor privado, em 
particular para o desenvolvimento de uma nova e mais eficiente infra-estrutura. Como 
observou Michael Porter, esses dois fatores – infra-estrutura e marcos regulatórios – são os que 
determinam para qualquer país vantagens competitivas nos fatores de produção. [...] A 
apresentação ao Congresso Nacional do projeto de lei sobre a PPP é não apenas um passo 
fundamental para o balizamento do terreno onde se dará a atração de investidores privados, 
inclusive estrangeiros, mas também prova de que o país está plenamente afinado, de forma 
competitiva, com as modernas práticas comerciais do mundo globalizado. - Diretor Geral de 
Promoção Comercial do MRE (VILALVA, 2003, p. 1). (Grifo nosso) 
 

Quando falamos em combate à pobreza, tem sido muito grande o esforço empreendido pelo Estado 
nessa direção. Mas quando nós falamos na retomada do crescimento, somos forçados a considerar 
que essa dimensão de preocupação tem como aspecto fundamental a garantia de uma infra-
estrutura que seja capaz de lastrear qualquer expectativa que se faça em termos de 
desenvolvimento econômico. O Brasil, infelizmente, como também se verificou em outros países 
no mundo, tem-se debatido com dificuldades grandes no que diz respeito ao provimento dos 
serviços públicos relacionados à infra-estrutura – e aqui, em particular, menciono aqueles que se 
relacionam à infra-estrutura de transportes. O Estado não tem a capacidade de investir, de 
prover na velocidade e nas condições desejadas, essa infra-estrutura. - Secretário de Gestão do 
Ministério dos Transportes (DE OLIVEIRA, 2003, p.1). (Grifo nosso) 
 

Muitos investimentos de infra-estrutura, quando feitos no formato tradicional de contratação 
pública sofrem as vicissitudes dos orçamentos e das conjunturas econômicas, que fazem com que 
os projetos se alonguem e se reduza a sua taxa de retorno, reduzindo também o retorno para a 
sociedade. Parcerias trazem esse aspecto de eficiência no investimento de infra-estrutura, ao 
mesmo tempo em que têm também uma contribuição importante a dar no sentido de permitir ao 
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Estado planejar e contribuir o horizonte a mais longo prazo. - Secretário de Assuntos 
Internacionais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (FIOCA, 2003). (Grifo nosso) 
 

Acho que há unanimidade de que o investimento e a infra-estrutura serão essenciais para a 
retomada do crescimento, e também para a manutenção do crescimento em bases 
sustentáveis. [...] Acho que nós, no Brasil, podemos [...] construir essa base (dívida pública como 
coisa previsível) para se ter novos contratos. E acho que trazer a iniciativa privada para 
participar, de uma maneira consistente, com os incentivos corretos, de longo prazo, na 
construção da infra-estrutura é extremamente positivo. – Secretário do Tesouro Nacional 
(LEVY, 2003, p. 1-2). (Grifo nosso) 
 
 

Por tanto, com base nos pronunciamentos antes apresentados, percebe-se que o comum 

denominador na discussão a respeito da necessidade de implementação das PPPs no Brasil é 

sua procura como uma fórmula criativa para atrair o capital privado perante duas situações: 

(1) a necessidade de investimentos em bens de infra-estrutura e (2) a limitação dessa 

capacidade bem como a de endividamento por parte do Estado.  

 

Satisfazer essa necessidade é de significativa importância tanto pela sua magnitude quanto por 

seu impacto direto no crescimento econômico. Dessa forma, um contrato de PPP constitui-se, 

na realidade nacional, num mecanismo para financiar projetos de infra-estrutura básica, como 

rodovias, com incentivos de longo prazo para o setor privado.  

 

Por outro lado, existem posicionamentos no sentido que os bens de infra-estruturas gerados 

nesses contratos serão contabilizados no Balanço público ou privado, em função do grau de 

transferência de riscos entre os setores público e privado. Este posicionamento é utilizado, por 

exemplo, pela norma contábil aplicável aos contratos PPPs no Brasil (BRASIL, 2006). 

 

Por outro lado, considera-se que a contratação de PPPs constitui-se na aquisição antes de um 

serviço que de uma obra, no sentido que os pagamentos são condicionados à prestação dos 

serviços à coletividade, na oportunidade e qualidade pactuadas. 

 



 

 

86

A seguir, será realizada uma discussão a respeito desses argumentos: 

 

4.2.3.1 Transferência de riscos 

Edwards & Shaoul (2002) abordaram o tema da complexidade envolvida no conceito da 

transferência de riscos sobre qual descansa a racionalidade das PPPs, devido a que a dispersão  

dos riscos e custos não faz imediatamente evidente esse processo.   

 

Os autores mencionam que, frente ao fracasso do projeto na transferência de riscos e na 

obtenção do value for money, a possibilidade de reforçar e/ou dissolver a parceria é 

circunscrita a aspectos legais e operacionais. Cabe, assim, a possibilidade de o setor público 

acabar travado dentro da parceria para bem ou para mal. 

 

A Portaria n. 614/06 (BRASIL, 2006c) afirma que:  

 
Fundamentalmente, a decisão sobre a propriedade do ativo, que condiciona seu registro, depende 
da análise da distribuição de riscos, processo não trivial, dado a complexidade envolvida em sua 
mensuração, agravada pelo fato das PPPs conterem formas de repartição dos riscos entre os 
parceiros envolvidos. 

 

 

A norma, apoiada no pronunciamento do HM Treasury (1999, item 4.10) afirma “Quando o 

risco de demanda é significativo, ele normalmente confere a evidência mais importante sobre 

quem é o proprietário do ativo e quando for significativo, o risco do valor residual 

normalmente dá clara evidência de propriedade”.  

 

Assim, a partilha dos riscos é o critério adotado pela norma contábil brasileira em matéria de 

contratos PPPs para condicionar o registro dos ativos no Balanço público ou privado.  
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O presente trabalho não se foca na análise de onde classificar o ativo gerado no contrato de 

PPP, mas determinar a essência econômica do contrato quando envolve a construção de bens 

de infra-estrutura, específicamente de rodovias. Dessa forma poder-se-á identificar o 

fenômeno a ser contabilizado. 

 

Mas trouxe à discussão o critério brasileiro para contabilizar os ativos contidos nos contratos 

de PPPs, sustentado na prática inglesa, por observar nele a existência de um posicionamento 

fechado, no sentido que só leva em consideração a influência da distribuição do risco 

envolvido e não uma análise do que está por trás da partilha desse risco. 

 

Fayard (1999, p. 8) faz a seguinte colocação: 

Vale a pena recordar que embora os contratos, contanto sejam balançados apropriadamente, 
possam oferecer benefícios a todas as partes, em muitos casos as autoridades públicas pareceriam 
pensar que a concessão é um meio para se obter algo por nada. Devem ser realistas: o setor privado 
somente pode se envolver em um projeto se a remuneração prevista for proporcional com o nível 
do risco. Isto significa que no caso de uma parceria público-privada, o projeto deve ser 
financeiramente viável reduzindo a parte do custo carregado pelo setor privado ou reduzindo o 
risco ao que o último fica exposto. 45 

 

Similar argumento é utilizado por Davezies e Prud’homme (1996, p. 57), que qualificam 

como “geralmente impossível” o fato de atrair operadores privados nos investimentos em 

infra-estrutura pública por razões de rentabilidade e risco. Eles afirmam que “a rentabilidade 

estrita em geral é baixa, e essas taxas reduzidas são quase sempre provocadas por 

imprevistos”. 

 

                                                 

45 It is worth recalling that although contracts, provided that they are properly balanced, can offer benefits to all 
parties, in far too many cases the public authorities would seem to think that the concession is a means of 
obtaining something for nothing. They must be realistic: the private sector can only become involved in a project 
if the expected remuneration is commensurate with the level of risk. This means that in the case of a closely 
bound public-private partnership, the project must be made financially viable either by reducing the share of the 
cost born by the private sector or by reducing the risk to which the latter is exposed. 
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No Brasil, não se esteve longe desse argumento na discussão prévia à sanção da Lei das PPPs. 

Levy (2003, p. 2) ao destacar a importância das PPPs no âmbito nacional, mencionou o 

seguinte: 

 
As obras têm que caber dentro da capacidade da economia de sustentá-las. A PPP é importante 
sobretudo como um mecanismo de eficiência para trazer, através de construção de bons 
contratos, incentivos para ambos os setores, público e privado, estarem distribuindo e 
produzindo bens para a população da maneira mais eficiente e com o custo de longo prazo mais 
baixo possível. (Grifo nosso) 

 

A lei das PPPs no seu art. 5 estabelece que as cláusulas deste tipo de contrato atenderão ao 

disposto no art. 23 da Lei 8.987/95, no que couber. Esse artigo, no inc. IV, estabelece como 

uma cláusula essencial do contrato de concessão, a relativa “ao preço do serviço e aos 

critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas”. Por sua vez, o art. 9 § 2 desta 

lei dispõe que “os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de 

manter-se o equilíbrio econômico-financeiro”. 

 

Di Pietro (2005, p. 114) ensina que “A idéia de equilíbrio econômico-financeiro desenvolveu-

se no Conselho de Estado Francês, órgão de cúpula da jurisdição administrativa na França; e 

desenvolveu-se precisamente com relação aos contratos de concessão de serviço público”. 

 

Ainda a autora relata:  

A primeira decisão nesse sentido foi proferida pelo Conselho de Estado no famoso aresto de 
interesse da “Cie. Française des Trammways”, de 11-3-1910, do qual se  extrai o seguinte trecho: 
“É da essência mesma do contrato de concessão buscar e realizar, na medida do possível, uma 
igualdade entre as vantagens que se concedem ao concessionário e as obrigações que lhe são 
impostas. As vantagens e as obrigações devem compensar-se para formar a contrapartida entre os 
benefícios prováveis e as perdas previsíveis. Em todo contrato de concessão está implícito, como 
um cálculo, a honesta equivalência entre o que se concede ao concessionário e o que dele se 
exige. É o que se chama equivalência comercial, a equação financeira do contrato de concessão. 

 

Desde a perspectiva do presente trabalho, o antes exposto tem todo sentido, pois se bem num 

contrato de concessão ou de PPP existe (1) o interesse do particular em maximizar seu 
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benefício, converge com ele (2) o interesse do Estado de satisfazer as necessidades da 

comunidade. Portanto, o contrato deve refletir essa convergência de interesses ao conter 

cláusulas nas quais, através da partilha de riscos, se distribua direitos e obrigações entre as 

partes de forma equilibrada. 

 

Em tal sentido, considera-se que a inovadora distribuição de riscos estabelecida pela Lei das 

PPPs no Brasil, propicia uma forma de atrair o investimento privado que é necessário para 

financiar a criação de bens de infra-estrutura, como as rodovias. 

 

A Carta Constitucional (Brasil, 1988) através da disposição contida no art. 21, inciso XII, 

estabelece: 

 
Art. 21. Compete à União: 
[...] 
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
[...] 
e)  os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 
[...] 

 

Portanto, o transporte rodoviário é considerado uma atividade essencial no âmbito nacional, 

cuja execução precisa da criação de bens de infra-estrutura (rodovias); e, por outro lado, o 

Estado, ao cumprir sua função principal de responder pela satisfação das necessidades 

populacionais, converte-se em titular da responsabilidade de criar esses bens, mesmo que para 

isso se sirva do financiamento privado e assuma diversos graus de responsabilidade (risco) 

para atrair esse financiamento. 

 

Visto que um contrato estabelece obrigações e direitos para ambas as partes, a repartição de 

riscos constitui-se em um critério para dar ao contrato uma forma que possibilite esse 
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financiamento. Já os diversos graus do risco que o Estado assumirá 46 dependerão da 

avaliação da própria capacidade. 

 

Modesto (2005, p. 450 ) afirma:  
 

“No serviço público, a responsabilidade última pela prestação é do Estado. Se o particular, como 
delegado, abandona a prestação do serviço, o Estado deve assumi-la, respondendo por sua 
continuidade. O particular, na qualidade de delegado, responde diretamente pelos danos que 
produzir, mas o Estado não é irresponsável perante os usuários do serviço. Nos serviços públicos, 
em caso delegação de prestação, o Estado não é um terceiro indiferente, respondendo, em última 
instância, pela regularidade do serviço e pela atuação adequada de seus delegados, pois mantém a 
titularidade da atividade.” 

 

Assim, embora o setor privado possa assumir ou a totalidade dos riscos (concessão comum) 

ou uma parte deles ao compartilhá-los com o Estado (contratos de PPPs), este último 

responde, “em última instância, pela regularidade do serviço e pela atuação adequada de seus 

delegados, pois mantém a titularidade da atividade.” No caso envolvido neste estudo, a 

“atividade” é a construção de rodovias. 

 

Com este argumento reforça-se a necessidade de o Estado compartilhar os riscos com o setor 

privado para criar os bens de infra-estrutura que possibilitem o transporte rodoviário; pois, 

sem essa partilha, o parceiro privado não é atraído para investir na construção de rodovias e, 

com isso, o Estado não poderá exercer sua própria função. 

 

 

                                                 

46 No item 3 do Anexo da Portaria n. 614/06 estabeleceram-se os parâmetros na partilha dos riscos na forma de 
percentagens. Assim, o Estado assume o risco de demanda se garantir receita mínima de 40% do fluxo total de 
receita esperada, o risco de construção se garantir a cobertura de pelo menos 40% da elevação do custo de 
construção e manutenção e o risco de disponibilidade se realizar o pagamento de pelo menos 40% da 
contraprestação acordada independente da efetiva disponibilização do serviço em conformidade com as 
especificações contratuais. 
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4.2.3.2 Forma de pagamento 

A Lei das PPPs, quando referida à concessão patrocinada faz menção a uma concessão de 

serviço público ou de obra pública quando envolver, adicionalmente a tarifa cobrada dos 

usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

 

Em se tratando de um contrato de PPP que gere a construção de uma rodovia, não poderia 

entender-se que a Lei das PPP a considere como uma concessão de obra, pois o essencial para 

caracterizar esta última é que a remuneração do concessionário não seja feita pelo poder 

concedente (caso contrário seria considerado como um contrato de empreitada) (DI PIETRO, 

2005, p. 145). Portanto, nos termos da Lei das PPPs, o mencionado projeto seria considerado 

uma concessão patrocinada, ou seja, uma concessão de serviços precedida de obra pública. 

 

Di Pietro (Ibid, p. 146) faz notar que o conceito contido no art. 2, inciso III, da Lei n. 8.987, 

de “concessão de serviço público precedida da execução de obra pública “[...] na realidade 

admite que, após o término da obra, o concessionário apenas explore comercialmente a 

própria obra, sem prestar necessariamente um serviço público.” É por isso que o conceito faz 

referência ao fato de que o investimento da concessionária pode ser ‘remunerado e amortizado 

mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. 

 

De outro lado, ao tratar sobre as formas de remuneração cabíveis numa concessão de obra, 

menciona que essa remuneração pode ser assegurada por diferentes formas: ou por meio de 

contribuição de melhoria instituída pelo poder concedente para remunerar o concessionário; 

ou pela delegação da execução de um serviço público; ou pela simples exploração 

comercial das utilidades que a obra permite. (grifo nosso) 
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A autora afirma que em se tratando da forma de pagamento dado pela delegação da execução 

de um serviço público, o contrato terá dois objetivos sucessivos: primeiro a execução da obra, 

depois a prestação de serviço. 

 

Um argumento para considerar a PPP como prestação de serviço é o condicionamento do 

pagamento do Estado ao particular conforme a quantidade e a qualidade dos serviços 

colocados à disposição dos usuários (BRASIL, 2003) e não conforme o avanço da obra. Nesse 

sentido, o art. 7 da Lei das PPPs (BRASIL, 2004a) estabelece que:   

 
A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização 
do serviço objeto do contrato de parceria público privada”. 
Parágrafo único. É facultado à Administração Pública, nos termos do contrato, efetuar o 
pagamento da contraprestação relativa a parcela fruível de serviço objeto do contrato de parceria 
público-privada. 

 

Porém Di Pietro (2005, p. 146) faz a seguinte colocação: 

 
“Suponha-se a hipótese em que o concessionário construa um estacionamento público e seja 
autorizado, posteriormente, a explorar comercialmente esse estacionamento a título de 
remuneração pela construção da obra. Ou que construa uma ponte e depois explore 
comercialmente o tráfego pela ponte. Não há a prestação de um serviço, mas a simples exploração 
comercial decorrente do uso de bem público pelos administrados. É o que ocorre também nas 
concessões de rodovias” 

 

Encontra-se sentido nessa colocação, pois sob as hipóteses apresentadas, incluídas as 

rodovias, a prestação de “serviços” por parte do concessionário não seria possível sem o bem 

de infra-estrutura que lhes foi incumbido construir. 

 

Nesse sentido pode ser aplicado a terminologia de “atividade principal” e “atividade 

acessória” no caso da concessão de rodovias, tem se que “o objeto é a construção, ampliação 

ou reforma de obra pública, acompanhada da exploração comercial da obra para fins de 

remuneração do concessionário; mas o mesmo contrato envolve, em regra, a utilização de 

bens do patrimônio público.” (DI PIETRO, 2005, p. 84-85). 
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De outro lado, Modesto (2005, p. 466) afirma que, em termos econômicos, não é indiferente a 

existência ou não de delegação de serviços públicos mediante concessão, pois, enquanto 

prestados de forma direta pelo Estado são financiados por impostos, ou seja, são serviços 

públicos mantidos por todos. No entanto, prestados por concessionários, em regra, são 

mantidos apenas pelos usuários do serviço, consoante a intensidade do uso de cada um. 

 

Essa afirmação, voltada para os termos do presente trabalho, indicaria que, através de um 

contrato de PPP, tanto o Estado como os usuários pagam pelo bem de infra-estrutura 

construído pelo setor privado. O Estado pagará com os recursos arrecadados através dos 

impostos, e os usuários através dos pagamentos diretos em função de suas necessidades. 

Assim, tanto o Estado como os usuários pagam ao setor privado pelo financiamento de uma 

infra-estrutura (sem a qual não seria possível prestar o serviço de transporte). No fim do 

contrato, essa infra-estrutura passará à posse formal do Estado e, conseqüentemente, da 

sociedade. 

 

Conclui-se, portanto, que para o caso da construção de rodovias no Brasil, sob qualquer tipo 

de contrato, o fato do particular concessionário receber o pagamento por parte do poder 

concedente, ou dos usuários, conforme o avanço da obra ou da prestação dos serviços 

(ATIVIDADE ACESSÓRIA) é uma remuneração pela infra-estrutura que ele construiu 

(ATIVIDADE PRINCIPAL), sem a qual não teria como executar nenhum serviço. 
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4.2.4 Contabilização de despesas vinculadas a ativos fixos 

Mas existe, ainda, outro argumento que pode ser utilizado para determinar que, contratar com 

o setor privado para financiar a construção de rodovias, não seria considerado como apenas 

um serviço, com base no critério adotado pela própria STN. 

 

Existem pronunciamentos do mencionado organismo (STN, 2004b; STN, 2005b) que 

mostram claramente o critério adotado em relação à construção e à manutenção de bens de 

infra-estrutura, como rodovias e escolas. No pronunciamento específico às rodovias, a STN 

instrui para classificar as despesas vinculadas à construção como despesas de capital, e as 

produzidas por manutenção, como correntes. Isto, segundo os próprios pronunciamentos, em 

atenção à Lei 4.320/64 (BRASIL, 1964).  

 

A mencionada Lei 4.320 distinguiu a despesa corrente da despesa de capital. Na primeira 

classificam-se as despesas com manutenção de serviços criados anteriormente e as despesas 

para o funcionamento dos órgãos. Na segunda classificam-se as despesas realizadas com o 

propósito de criar novos bens de capital (grupo - investimentos) ou mesmo adquirir bens de 

capital já em uso (grupo - inversões financeiras). 

 

A STN (2001) definiu o elemento de despesa 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica como sendo o elemento destinado ao registro das despesas decorrentes da prestação 

de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: tarifas de energia elétrica, 

gás, água e esgoto; serviços de comunicação; fretes; locação de imóveis (inclusive despesas 

de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); 

locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; 

seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); e outros congêneres. 
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Segundo o pronunciamento da STN, pavimentação em obras rodoviárias constitui-se no ato 

de tornar uma superfície capaz de suportar o tráfego em condições de conforto e segurança ao 

usuário. De outro lado, a pavimentação pode ser utilizada na construção de uma nova rodovia 

ou no reparo de uma já existente. 

 

Assim, quando o serviço de pavimentação for referente à construção de uma nova rodovia, 

por se tratar da criação de um novo bem de capital, a despesa com este serviço deverá ser 

registrada como despesa de capital. Porém, quando o serviço de pavimentação for referente à 

manutenção de rodovias construídas anteriormente, a despesa com este serviço deverá ser 

registrada como despesa corrente. 

 

Assim, independentemente da “correta” classificação contábil das “despesas” mencionadas, é 

importante destacar que a própria STN equipara a construção de uma nova rodovia à criação 

de um bem de capital. E se pavimentar é o “ato de tornar uma superfície capaz de suportar o 

tráfego em condições de conforto e segurança ao usuário”, construir uma rodovia é o ato de 

criar uma superfície capaz de suportar o tráfego de pessoas. Esse é o objetivo perseguido com 

a construção de uma rodovia. Já a manutenção da mesma é, sim, um serviço que vem a 

complementar a obra. 

 

Com base na definição de obra para fins de licitação, expressada no artigo 6º, inciso I na Lei 

8.666/93 47, a STN afirma não haver relacionamento entre a definição para fins de licitação e 

a classificação contábil, que estabelece o registro da execução orçamentária conforme o 

objeto do gasto - manutenção, aquisição ou criação.  
                                                 

47 Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. 
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Diante do exposto, esclareceu-se que a classificação contábil para serviços de pavimentação 

asfáltica realizados por empresa pública municipal deverá observar se constitui construção de 

nova rodovia ou manutenção de uma já existente. No primeiro caso, a classificação contábil 

deverá ser efetuada como despesa de capital e no segundo, como despesa corrente. 

 

Finalmente, a análise realizada aos antecedentes dos institutos que regulamentaram os 

vínculos jurídicos entre o setor público e privado visando à satisfação da comunidade, 

evidencia a incapacidade do primeiro em atrair investimentos privados. Isto unido ao contexto 

econômico brasileiro, de incapacidade para realizar investimentos governamentais, 

determinou que fosse criado um novo instituto de direitos e obrigações recíprocas entre 

ambos os setores, com o objetivo de atrair ao setor privado para investir na satisfação das 

necessidades populacionais. 

 

Com base nessa análise conclui-se que a essência de um projeto PPP no setor rodoviário que 

gere a criação de infra-estrutura limita-se ao financiamento dela. No entanto, a Lei das PPPs 

caracteriza o projeto como concessão de serviço precedido de uma obra pública, como se esta 

última fosse acessória. Porém, observou-se que, no caso do setor rodoviário, o bem de infra-

estrutura não é acessório, mas é o instrumento que faz possível a atividade do transporte 

rodoviário. 

 

Dessa forma, encontra-se que não existe uma concordância na relação da essência econômica 

dos projetos PPPs que geram infra-estruturas rodoviárias e a forma jurídica desses contratos, 

que é abrangente para projetos executáveis em diferentes setores. Portanto, a forma jurídica 
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dos contratos de PPPs continua definindo os critérios contábeis adotados pelo governo 

brasileiro na utilização desse sistema de parcerias. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Levando em consideração a ênfase qualitativa do presente trabalho, as conclusões foram 

expostas ao longo do quarto capítulo, análise e discussão. Nos parágrafos seguintes far-se-á 

uma síntese das principais conclusões relacionando-as aos objetivos propostos. 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar se existe uma concordância entre a essência 

econômica do objeto do contrato e a forma jurídica dos contratos de Parcerias Público-

Privadas na geração de infra-estruturas rodoviárias no Brasil, visto que a determinação da 

essência econômica sobre os aspectos formais é o critério adotado pela norma brasileira para 

registrar contabilmente os contratos PPPs. 

 

Para atingir esse objetivo, foram estabelecidos quatro objetivos específicos que guiaram o 

estudo ao seu fim geral. Portanto, este capítulo começará com a demonstração do 

cumprimento dos objetivos específicos para depois responder à questão de pesquisa e 

demonstrar, assim, o cumprimento do objetivo geral. 

 

O primeiro objetivo específico foi contextualizar a implementação dos contratos de PPPs no 

Brasil, considerando: antecedentes, influências, necessidades, expectativas, entre outros, para 

definir a essência econômica das transações. 

 

Nesse sentido, analisando as particularidades dos contratos PPP dentro do contexto nacional 

revelou-se que esses contratos possibilitam a criação de infra-estruturas necessárias para 
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satisfazer as demandas da população perante a incapacidade de financiamento direto por parte 

do Estado.  

 

Através dos contratos de concessão de obra o Estado assume todos os riscos apresentados; e, 

através das concessões de serviços, não se têm criado as condições suficientes para atrair os 

investimentos privados. Esse contexto, unido à situação econômica que impede a contratação 

de mais dívidas por parte do Estado, têm motivado a avaliação de um novo instrumento de 

parceria. 

 

O segundo objetivo foi caracterizar o formato jurídico das PPPs no Brasil, analisando a 

estrutura dos seus contratos com destaque aos pactuados sobre a alocação de riscos e formas 

de pagamento, visto que sobre eles descansam argumentos de definição da essência que 

distinguem os contratos PPP. 

 

Assim, foi mencionado que a Lei n. 11.079/2004 estabelece as modalidades de PPP e os 

quesitos para sua celebração em termos de valor contratado, duração e objeto do contrato, 

vedando, neste último aspecto, que o contrato tenha como objeto único o fornecimento de 

mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. O 

dispositivo cita também as diretrizes a serem observadas na contratação, mas nenhuma dessas 

disposições permite identificar a essência do contrato.  

 

No presente trabalho tem-se discutido que a partilha de riscos, como base para determinar a 

essência econômica da relação entre os entes públicos e o setor privado, seja critério 

suficiente para determinar a essência do contrato PPP.  
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A Lei das PPPs regulamenta a concessão patrocinada, como uma modalidade de concessão de 

serviço precedido de uma obra pública, assim, em termos gerais  a obra pública considera-se 

acessória ao serviço objeto da parceria. Porém, observou-se que, no caso do setor rodoviário, 

o bem de infra-estrutura não é acessório, mas é o único instrumento que faz possível a 

atividade do transporte rodoviário. 

 

Segundo essa avaliação, conclui-se que a partilha de riscos surge nos contratos PPP visando 

criar condições contratuais capazes de atrair o investimento privado na criação de bens de 

infra-estrutura. No caso específico do setor rodoviário precisa-se, com prioridade, da 

aquisição de infra-estrutura antes do que da manutenção das mesmas (esta última  possível de 

ser considerada serviço). 

 

Por outro lado, de acordo com os achados da presente pesquisa, o argumento da “não 

existência de separação entre as atividades de construção e prestação de um serviço”, 

considera-se não aplicável no caso específico do setor rodoviário que envolva a construção de 

infra-estrutura.  

 

Com base nessa análise conclui-se que a essência de um projeto PPP no setor rodoviário que 

gere a criação de infra-estrutura inclui: (1) a atividade de construção da rodovia, financiada 

pelo setor privado e (2) a “prestação de serviço”, como uma das formas de pagamento do 

financiamento antes realizado. 

 

O terceiro objetivo foi analisar os pronunciamentos contábeis existentes em relação à 

categorização dos gastos públicos quando da criação de infra-estruturas, como meio para 
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identificar o critério mantido pela STN até a emissão da Lei das PPPs a respeito da essência 

econômica dessa atividade. 

 

De acordo com a informação analisada, encontrou-se que existem pronunciamentos da STN 

específicos sobre a construção e a manutenção de rodovias (bens de infra-estrutura). Neles, a 

instituição instrui para classificar as despesas vinculadas à construção como despesas de 

capital, e as produzidas por manutenção, como correntes, em atenção à Lei 4.320/64. Assim, 

determinou-se que existe um critério prévio por parte da STN, no sentido de considerar a 

construção de uma rodovia como uma obra e não como um serviço. 

 

No entanto, a Portaria n. 614/2006 da STN, a norma contábil brasileira aplicável aos contratos 

de PPP adota o critério de refletir a essência da relação econômica entre os entes públicos e a 

SPE. A essência antes mencionada fundamenta-se na partilha de riscos entre ambas as partes. 

 

É positivo que na citada norma contábil não se tenha regulamentado que todos os contratos 

PPPs, sejam contabilizadas fora do Balanço Público, mas que se tenha tido a iniciativa de 

aplicar um critério de primazia da essência. 

 

Porém, o presente trabalho oferece uma avaliação alternativa da essência do contrato PPP 

baseada no objeto econômico da parceria e não na relação econômica entre os parceiros. 

Através dos achados desta pesquisa, considera-se que, os termos tanto da Lei das PPPs como 

da Portaria 614/06, limitam a análise da essência econômica do objeto da parceria ao 

estabelecer disposições que  desconsideram os antecedentes das parcerias no Brasil, bem 

como o contexto econômico e as estratégias que marcaram o nascimento das PPPs no âmbito 
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nacional. Dessa forma, ambas as normas induzem à supremacia dos aspectos formais sobre a 

essência das transações na hora de avaliar o fenômeno a ser contabilizado. 

 

A questão de pesquisa levantada para o estudo foi a seguinte: Existe uma concordância entre a 

essência econômica do objeto do contrato e a forma jurídica dos contratos de Parcerias 

Público-Privadas na geração de infra-estruturas rodoviárias no Brasil? 

 

O conjunto de análises realizadas permite sugerir que: Não existe uma concordância entre a 

essência econômica do objeto do contrato e a forma jurídica dos contratos de Parcerias 

Público-Privadas na geração de infra-estruturas rodoviárias no Brasil; sendo que a forma 

jurídica desses contratos é abrangente para projetos executáveis em diferentes setores e que, 

portanto, não permite refletir a essência do objeto econômico de cada parceria. 

 

Por outro lado, foi mencionado na parte metodológica que se considerava importante incluir 

neste trabalho uma referência internacional quanto à discussão contábil gerada a partir da 

implementação das PPPs para destacar algum aspecto que possa ser interessante incluir nas 

discussões nacionais. 

 

Com base na pesquisa realizada, é possível sugerir que a imitação do modelo inglês com 

partição de riscos mediante probabilidades tem o intuito de contar com uma opção de 

contabilizar os bens de infra-estrutura fora do Balanço Público, aliás, um dos atrativos mais 

valorizados para adotar esta forma de parceira. Porém, deve-se levar em consideração que a 

Inglaterra já tem desenvolvido todo um modelo para avaliar a viabilidade e conveniência 

econômica de empreender este tipo de parceria, que traz consigo a assunção de riscos 

importantes. 
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O maior risco consiste em que, ao tentar evidenciar uma situação econômico-financeira mais 

“saudável” no Balanço público, o Estado pode ver-se afetado, com o passar do tempo, por 

causa dos riscos assumidos e a falta de capacidade para assumi-los. 

 

Em tal sentido, é uma proposta do presente trabalho começar uma discussão para criar um 

modelo próprio de o que os ingleses têm denominado “Value for money guidance” para 

determinar a conveniência econômica de uma contratação PPP com base na partilha dos 

riscos, tão preconizada nas normas gerais e contábeis que regulamentam este novo instituto no 

Brasil. 

 

Adicionalmente, propõe-se aprofundar a discussão sobre a essência dos projetos PPP com 

foco no objeto econômico que induz à celebração destes contratos ou aplicando a metodologia 

utilizada neste estudo a cada setor da economia. 

 

Finalmente, vista a conclusão deste trabalho, ao considerar os contratos de PPPs que 

envolvem a construção de rodovias, como a aquisição de uma infra-estrutura ao setor privado 

e não uma prestação de serviço por parte deste, propõe-se dar continuidade a este estudo 

aprofundando a discussão sobre a contabilização de bens de infra-estrutura pública. 
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