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Sobre os Documentos para Discussão 
Os Documentos para Discussão do PPP Américas 2021 constituem uma série de textos 

desenvolvidos em preparação para a X Edição do PPP Américas, o principal fórum de Parcerias 

Público-Privadas (PPPs) da América Latina e Caribe (ALC), organizado a cada dois anos pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Por ocasião da edição do PPP Américas 2021, reuniram-se 8 grupos de especialistas, 

profissionais, consultores e acadêmicos diretamente envolvidos no planejamento, na 

identificação, na estruturação e na gestão de projetos PPPs nos países da região. Os grupos, 

sob a coordenação de especialistas do BID, revisaram os principais temas de interesse e 

atualidade no âmbito das PPPs, com o objetivo de trocar experiências, debater casos de sucesso 

e lições aprendidas nos projetos que existem na região. 

A partir de uma convocação aberta realizada em março de 2020, e para a qual se apresentaram mais 

de 200 especialistas, profissionais e acadêmicos da região, foram selecionados como colaboradores 

cerca de 90 pessoas de toda a região, que participaram ativamente das discussões sobre os temas: 

confiabilidade dos pagamentos estatais, critérios de seleção de projetos e determinantes da geração 

de valor em projetos, melhores práticas em gestão de contratos, diversificação da estrutura de capital 

dos projetos, as regras de rescisão decontratos e suas consequências para a viabilidade de projetos, 

o planejamento e a priorização no desenvolvimento de infraestrutura, impactos fiscais dos projetos de 

PPPs e o papel dos órgãos de controle. 

Cada tema trabalhado nos grupos originou um Documento para Discussão, que reúne as 

reflexões compartilhadas pelos especialistas em suas discussões conjuntas entre junho de 2020 

e abril de 2021. Da mesma forma, em janeiro de 2021, cada grupo de especialistas compartilhou 

suas reflexões com os demais grupos para favorecer o desenvolvimento de uma conversação 

mais rica e profunda, além de aproveitar as sinergias entre as diferentes áreas. 

Esta iniciativa busca contribuir para a consolidação de um ambiente de troca de experiências e 

melhores práticas em PPPs para a região, e tem como propósito principal servir de insumo para 

as discussões que terão lugar no PPP Américas 2021 – onde serão propostas soluções em todas 

as direções. 

Gastón Astesiano 

Chefe da Equipe de PPPs do BID 

Carolina Lembo 

Especialista em PPPs do BID 

Ana Beatriz A. Araújo 

Consultora para o PPP Américas no BID  
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Reflexões Sobre a Importância da 

Gestão de Contratos de PPPs e 

suas Possíveis Carências na Região 
Um dos aspectos menos atendidos no campo das PPPs é a gestão dos contratos durante o seu 

ciclo de vida.  

O objetivo deste artigo de discussão é proporcionar reflexões em relação aos principais 

aspectos da gestão de contratos, a partir de uma seleção de temas ou "áreas de gestão", 

refletindo sobre as boas práticas internacionais, e chamar a atenção para a complexidade 

dessa função e a necessidade de maior consciência de sua importância. Isso ajuda os 

governos a dar a relevância adequada à área, melhorar o desenho da função de gestão de 

contratos ou reavaliar suas práticas. 

Alguns objetivos específicos que este documento busca satisfazer:  

• Entender por que é importante definir e estabelecer uma estratégia de gestão de 

contratos de PPPs e institucionalizá-la e quais áreas de atuação ela representa.  

• Ajudar a erradicar a "miopia transacional", quando os governos acham que seu 

trabalho já está feito com a assinatura do contrato. A assinatura do contrato é apenas 

o início do projeto, sua gestão é o que definirá o seu futuro. 

• Tomar ciência da relação entre a boa gestão contratual e o bom desenvolvimento dos 

contratos para visualizar os aspectos essenciais que nele devem ser abordados, a fim 

de dotá-lo dos mecanismos adequados para acomodar mudanças e responder a 

ameaças.  

• Propor para consideração as principais ferramentas e atitudes de gestão com as quais 

devemos nos equipar para exercer adequadamente a função. 

• Procurar mostrar as áreas de gestão contratual que podem estar mais desatendidas 

ou negligenciadas sob a perspectiva do marco das PPPs, desenho de contrato ou da 

práxis gerencial, ou em qualquer caso, oferecer um marco para seu melhor tratamento 

e desenvolvimento em cada país e em cada projeto.  

Para atender a esses objetivos, o documento está estruturado em 8 seções que tentam 

responder aos seguintes pontos:  

Seção 1: O que é a gestão de contratos de PPPs? Qual é o seu 

objetivo e suas principais atividades? 

Define-se a gestão de contratos de PPPs como: "o conjunto de processos, metodologias e 

recursos, que permitem o bom desenvolvimento do projeto desde a sua contratação até o fim 

de sua vida operacional" (a vida útil do contrato).  

O objetivo da gestão contratual: proteger e garantir o desenvolvimento adequado do projeto 

durante sua vida operacional para alcançar os resultados desejados em termos de benefício 
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para a sociedade, controlando a todo momento sua acessibilidade, equilíbrio e cumprimento 

das obrigações e responsabilidades de cada parte.  

A gestão abrange uma série de atividades, além do óbvio controle das obrigações do parceiro 

privado (veja figura abaixo).  

 

 

Seção 2: Quais são os principais obstáculos e as exigências no nível 

nacional e no nível do projeto para enfrentar, com garantias, o 

desafio da boa gestão de contratos? 

Apresenta a importância de ter recursos, ferramentas e atitudes, bem como um marco que 

incorpore a institucionalização da função de gestão contratual e boas práticas na preparação 

e elaboração de contratos (que em última análise são o marco operacional em que se deve 

mover sua própria gestão sua própria gestão). 

Destaca a visão limitada das funções de um administrador de contratos (geralmente 

considerado como o seguidor de qualquer contrato de obras públicas tradicionais), os 

escassos recursos com os quais a função é geralmente dotada (basicamente focada na 

"miopia da auditoria"), a ausência de uma cultura de "Project management" e ferramentas tão 

essenciais quanto o "Manual de Contrato", para não mencionar outros, como a falta de uso 

de um modelo financeiro ou de sistemas de informação, e a ausência de uma cultura de 

parceria" -"partnership", bem como falhas na incorporação da governança das PPPs 

upstream (na perspectiva de todo o governo) sem considerar adequadamente as agências 

centrais como um "grupo de interesse interno". 

 

Controle de obrigações e 
gestão de desempenho. 

Gestão de riscos 
(monitoramento e 
controle, planos de 

contingência). 

Gestão de reclamações, 
especialmente 
relacionadas à 

compensação de riscos 
retidos ou compartilhados.

Gestão de relacionamento 
e disputas. 

Gestão de informação e 
comunicações. 

Gestão de alterações 
contratuais. 

Administração 
(comunicações, 

pagamentos, registros, 
autorizações e feedbacks 

em geral).

Gestão de situações com 
partes interessadas 

(stakeholders) e terceiros 
em geral.
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Seções 3, 4, 5 e 6: Descrevem as principais atividades e áreas de 

gestão destacadas pelo grupo de especialistas, tentando responder 

a perguntas como: 

O que é a gestão de desempenho ou gestão de mudanças? Quais ferramentas são 

necessárias? O que um bom contrato deve incorporar para enfrentar os desafios da 

gestão de riscos? 

Nessas seções trata-se de facilitar uma compreensão inicial do que suportam as áreas de 

gestão foram destacadas e seus principais desafios.  

Os aspectos a serem levados em conta nos contratos, nas ferramentas e nas atitudes 

necessárias para a boa gestão de cada uma das áreas ou atividades que foram analisadas 

com maior profundidade são descritos por serem considerados os mais demandantes em 

termos de gestão proativa (gestão de desempenho e conformidade na seção 3, gestão de 

riscos e reclamações na seção 4, gestão de alterações na seção 5). Propõe-se uma lista dos 

principais pontos de atenção que devem ser levados em conta, tecendo comentários sobre 

como a região "se qualifica" em boas práticas ou onde estão as principais áreas de melhoria.  

Para destacar alguns aspectos analisados a esse respeito, o documento reflete 

especificamente sobre: 

- Em relação à gestão de desempenho: 

o como a gestão do desempenho do parceiro privado (o controle de seu bom 

desempenho e cumprimento de obrigações) deve estar focada precisamente 

em antecipar e impedir que descumprimentos aconteçam, e não tanto em puni-

los quando eles acontecem; 

o como a abordagem excessiva de supervisão ainda tão presente, típica dos 

contratos tradicionais de construção, limita os benefícios das PPPs; 

o como importa a definição clara e objetiva dos requisitos de serviços realistas 

e a padronização mínima dos mecanismos de pagamento (de projetos 

semelhantes) e como atentar mais sobre o "automonitoramento" do parceiro 

privado; 

- Em relação à gestão de riscos: 

o como a atribuição de riscos importa e como ela deveria ser melhorada e se 

tornar mais precisa/clara em sua implementação contratual; 

o como a gestão de riscos deve abranger a gestão de todos os riscos, incluindo 

os transferidos, e porquê; 

- Em relação à gestão de mudanças ou modificações contratuais 

o a necessidade de uma boa governança em torno de mudanças de alcance das 

obrigações (especialmente em relação a trabalhos adicionais) ou requisitos de 

serviços e como estas devem estar sujeitas ao mesmo ciclo de revisões e 

aprovações pelas agências centrais; 

o como a mudança cada vez mais frequente de acionistas (transferência ou 

venda de ações do promotor original) deve ser abordada e coberta em 
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contratos, concedendo maior flexibilidade sob princípios claros e objetivos em 

relação às autorizações necessárias 

o como é importante dar um tratamento claro e de compartilhamento de risco 

para o impacto de certas mudanças regulatórias, especialmente aquelas que 

são de regulamentação técnica específica do setor. 

Finalmente, são mencionadas outras atividades para as quais é dada uma descrição um 

pouco mais reduzida (seção 6), mas não porque elas não sejam realmente importantes, como 

por exemplo a necessidade de gerenciar as partes interessadas e como elas se 

correlacionam com a gestão de contratos (especialmente em termos da necessidade de 

mecanismos de transparência e prestação de contas); a gestão da rescisão antecipada do 

contrato (que se baseia na necessidade de planos de contingência, uma cultura em princípio 

muito ausente na região); a gestão de informações e documentos (onde há muito atraso em 

termos de uso adequado de sistemas e gestão de informações) e a gestão de disputas (cuja 

incorporação em contratos é altamente satisfatória na região).  

Seção 7: Como a COVID pode impactar um contrato de PPP e quais 

abordagens estão sendo adotadas para adaptar o contrato a esse 

evento inesperado? 

Esta seção fornece observações breves sobre o impacto da pandemia causada pela COVID-

19 na gestão de contratos. A questão é observar como a COVID-19 pode ser concebida como 

um evento de "força maior" e tratada como tal (mas nem sempre, dependendo do 

enquadramento contratual e do enquadramento legal do país), ou como às vezes é 

configurada como um evento de "ação direta adversa do governo" ou de "mudança legal 

discriminatória", o que às vezes resulta na necessidade de uma verdadeira renegociação do 

contrato que, segundo as jurisdições, pode exigir emissão de um decreto (por exemplo, 

Espanha) para habilitá-la legalmente.  

Seção 8: O que o Marco das PPPs deve incorporar para 

institucionalizar e facilitar uma boa gestão de contratos? Quais 

normas contratuais devem ser definidas para incorporar 

consistentemente mecanismos de gestão flexíveis mas limitados?  

Nesta seção, algumas reflexões finais são apresentadas em relação à necessidade de 

normas contratuais que garantam a boa incorporação ao contrato de algumas ferramentas e 

"recursos contratuais" em relação aos marcos das PPPs e à necessidade de neles incorporar 

a função e as responsabilidades da gestão contratual devidamente integradas à arquitetura 

institucional, concedendo-lhe a institucionalidade necessária, oferecendo uma lista de 

aspectos para padronizar que podem ser utilizados como lista de verificação de questões 

para cobrir adequadamente um contrato antes de licitá-lo.  
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Introdução 
A Gestão de Contratos de PPPs deve ser reconhecida como uma disciplina com seu próprio 

significado, indo além do mero controle das obrigações do parceiro privado, que, sendo 

importante, é apenas uma parte das atividades a serem enfrentadas.  

Gerenciar um contrato, especialmente dessa natureza, é gerenciar as obrigações, 

responsabilidades, ameaças e riscos que podem comprometer os objetivos de um projeto 

cuja duração é geralmente muito longa, ou seja: mudanças de contrato, riscos ocorridos, 

disputas contratuais, problemas de comunicação e falta de tomada de decisão fluida, entre 

outros. Um contrato não é apenas o documento legal ou administrativo com o qual um projeto 

é definido, acordado ou implementado, é uma ferramenta na qual todas as características e 

fatores que influenciarão o projeto são estabelecidos. 

Mas isso requer consciência da magnitude da tarefa e preparação adequada para enfrentá-

la, bem como recuperar o sentido da propriedade do projeto pelo Estado, sem prejuízo de 

que tenha sido contratado sob a modalidade PPP (com a consequente ampla delegação de 

funções a um participante privado), e compreender o significado dessa forma de contratação, 

que não pode ser gerida com os mesmos recursos ou a mesma atitude dos contratos 

convencionais da Administração Pública. As PPPs são uma figura de contratação muito mais 

complexa do que as obras públicas tradicionais; portanto, tratar contratos de infraestrutura ou 

prestação de serviços por meio de PPPs da mesma forma como se tratam as obras públicas 

tradicionais é um erro que pode custar muito ao projeto e seus resultados. Por isso, em termos 

da gestão contratual dessa natureza, é aconselhável levar em conta as lições aprendidas 

com outros governos e com o próprio,com projetos executados ou em execução.  

O objetivo deste documento de discussão é fornecer reflexões em relação aos 

principais aspectos da gestão de contratos, voltado para a perspectiva pública, sobre a 

base de uma seleção de temas ou "áreas de gestão" entre os comumente descritos na 

literatura e diretrizes existentes1, refletindo sobre as boas práticas internacionais, e chamar a 

atenção para a complexidade dessa função e a necessidade de maior consciência de sua 

importância. Dessa forma obtém-se uma melhor abordagem para o desenho da função de 

gestão de contratos, ou para reavaliar as práticas governamentais a esse respeito2. 

 
1 Há pouca bibliografia sobre o assunto, e não há muitas guias ou diretrizes nacionais específicas 
nessa área, que fica claramente em desvantagem em relação a outras, como a gestão da elaboração 
e avaliação de projetos, ou a gestão e atribuição de riscos. Na seção de referências bibliográficas 
("Leituras recomendadas") são fornecidas aquelas com que o autor principal deste documento lida 
geralmente, sem prejuízo de outras que possam existir. No entanto, não há muitas referências ou 
citações neste documento, uma vez que foi decidido seguir uma abordagem mais informal com base 
na própria experiência e opiniões. 
2 Uma das principais causas do fracasso dos projetos de PPPs é a falta de preparo adequado 
(identificação do projeto certo, elaboração e avaliação sólidas e estruturação adequada do contrato e 
do processo licitatório). O fato de se lançar precipitadamente um projeto, sem cumprir as fases 
anteriores ou sem que ele seja devidamente estudado e calibrado, avaliando seus diferentes aspectos, 
sem dúvida causará problemas na gestão do contrato. Dito isto, este documento não trata de boas 
práticas na elaboração e estruturação de projetos, mas centra na boa gestão do contrato durante sua 
vida, após sua adjudicação e assinatura. No entanto, como veremos, sob a perspectiva absoluta da 
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A abordagem desde o âmbito público não implica menosprezar a participação fundamental 

dos atores privados na vida do contrato. Trata-se, sem dúvida, de uma gestão conjunta e uma 

profunda colaboração entre público e privado3.  

O documento incorpora a discussão de um grupo de especialistas que representam o 

conhecimento e a experiência dos seguintes países: Brasil, México, Uruguai e Colômbia, e 

que participaram das discussões das questões-chave e forneceram, em alguns casos, sua 

visão sobre a prática aplicada em seus países e suas próprias reflexões4. 

Alguns objetivos específicos que este documento busca satisfazer:  

• Ajudar a entender porque é importante definir e estabelecer uma estratégia de gestão 

de contratos de PPPs e institucionalizá-la, e quais áreas de atuação ela representa. 

Ajudar a erradicar a "miopia da transação" onde os governos pensam que seu trabalho 

é feito assinando o contrato sozinho ou tratando-o da mesma forma como trata um 

contrato de trabalho público tradicional. 

• Tomar ciência da relação entre a boa gestão contratual e o bom desenvolvimento dos 

contratos para visualizar os aspectos essenciais que nele devem ser abordados, a fim 

de dotá-lo dos mecanismos adequados para acomodar mudanças e responder a 

ameaças.  

• Propor para consideração as principais ferramentas e atitudes de gestão com as quais 

devemos nos equipar para exercer adequadamente a função. 

• Tentar mostrar as áreas que, a partir do marco das PPPs, das abordagens de 

concepção do contrato, ou da práxis gerencial, podem ser mais negligenciadas ou, 

em qualquer caso, oferecer um marco para seu melhor tratamento e desenvolvimento 

em cada país e em cada projeto.  

Para atender a esses objetivos, o documento:  

• Na seção 1, enquadra a análise e as reflexões definindo a função de gestão de 

contratos, seus objetivos e conteúdos (principais atividades). 

• Na seção 2, refletimos amplamente sobre o que é exigido no nível nacional e no nível 

do projeto para atender, com garantias, o desafio da boa gestão de contratos. 

• As seções 3, 4, 5 e 6 descrevem as principais áreas de gestão de contratos que foram 

consideradas e suas particularidades, com a perspectiva de facilitar a compreensão 

das ferramentas e recursos que são necessários e refletir sobre alguns desafios 

específicos.  

• A seção 7 fornece algumas observações sobre o impacto da pandemia de COVID-19 

na gestão de contratos. 

 
boa gestão do projeto do contrato, é essencial que a função de gestão contratual esteja presente em 
todas as fases de preparação e estruturação, de modo que os recursos necessários para a gestão e 
administração do projeto (monetários e humanos) tenham sido levados em conta e que as ferramentas 
que possibilitarão sua gestão efetiva tenham sido incorporadas ao contrato. Essa ideia é desenvolvida 
nas seções centrais relacionadas às principais áreas de gestão.   
3 Para maior profundidade sobre o assunto, nos referimos ao PPP Certification Guide (2016) em seu 
capítulo 7.  
4 Para alguns aspectos relevantes, é oferecido um "questionário de autoavaliação" ou lista de 
verificação de aspectos e condições a serem atendidos para salvaguardar a melhor gestão contratual.  
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• Por fim, a seção 8 propõe algumas reflexões finais sobre a necessidade de normas 

contratuais para garantir a incorporação bem sucedida no contrato de algumas 

ferramentas e "recursos contratuais"; em relação aos marcos das PPPs e à 

necessidade de incorporar neles a função e as responsabilidades da gestão contratual 

devidamente integradas à arquitetura institucional, concedendo-lhe a necessária 

institucionalidade.  
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1. A Gestão do Contrato de PPP:  

Conceito, Objetivos e Atividades  

1.1.  Definição e escopo da Gestão de Contratos  

Para efeitos deste documento de discussão, definiremos a Gestão do Contrato de PPP como:  

“O conjunto de processos, metodologias e recursos que permitem o bom 

desenvolvimento do projeto desde sua contratação até o fim de sua vida operacional" 

(a vida útil do contrato).  

Vários guias internacionais ou essencialmente nacionais de determinados países propõem 

definições semelhantes, por exemplo: “O processo que permite às partes do contrato cumprir 

com.suas respectivas obrigações para permitir que os objetivos estabelecidos no próprio 

contrato sejam alcançados”5  

1.2.  Objetivo da Gestão de Contratos 

O objetivo da gestão contratual é proteger o bom desenvolvimento do projeto durante sua 

vida operacional para alcançar os resultados desejados em termos de benefício para a 

sociedade, controlando a todo momento sua acessibilidade, equilíbrio e cumprimento das 

obrigações e responsabilidades a cargo de cada parte, bem como a equação econômico-

financeira correspondente.  

O lucro líquido inicialmente estimado pode ser seriamente corroído ao longo da vida do 

projeto na ausência de uma gestão proativa do contrato, que é a: 

• que ajude a garantir que as respectivas obrigações do contrato sejam cumpridas, 

• que permita que o contrato se adapte adequadamente às mudanças necessárias e aos 

riscos ocorridos e a outras ameaças (por exemplo, oposição de grupos de interesse). 

Tudo isso com fluidez, o que inclui minimizar disputas, e se existirem, gerenciá-las de forma 

eficiente para preservar a vida do contrato e do projeto.  

1.3.  A importância da Gestão de Contratos 

A responsabilidade do governo pela boa gestão de projetos não termina com a elaboração 

do projeto e a assinatura do contrato. Uma gestão eficiente é necessária em todas as fases 

do ciclo de projetos de PPPs.  

A etapa mais extensa é precisamente a que resulta da "vida" do contrato, mas, ao mesmo tempo, 

é aquela para a qual a maioria das administrações são menos preparadas ou planejadas. 

O melhor projeto (com muito senso/impacto econômico, bem avaliado e preparado, bem 

estruturado como PPP e efetivamente licitado) pode falhar devido à má gestão contratual.  

 
5 South African National Treasury 2004. National Treasury PPP Manual. 
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As ameaças aos resultados do projeto de PPP (o contrato) são muitas e variadas: mudanças 

contratuais ou regulatórias, riscos ocorridos, disputas, oposição de grupos de interesse, etc, 

ou simplesmente pelo não cumprimento de qualquer uma das partes em termos de suas 

obrigações e responsabilidades. 

Essas mudanças e variações podem comprometer o resultado (a qualidade do serviço ou a 

disponibilidade de infraestrutura), comprometer a sustentabilidade das finanças públicas 

(quando exigem um aumento no esforço de gastos) ou a acessibilidade do usuário, afetar 

usuários e outros grupos e minar nossa reputação. 

Não se pode esquecer que o projeto é um projeto do governo: uma PPP ainda é um investimento 

público (independentemente de estar no balanço da administração ou não, de acordo com as 

normas que são aplicadas em cada país), e grande parte das possibilidades de continuar 

avançando com o projeto envolvem gerenciar o contrato, que é um instrumento através do qual 

uma parte importante das responsabilidades e obrigações do projeto é delegada ao parceiro 

privado. Portanto, o Governo permanece (ou deve permanecer) responsável pelos resultados, e 

essa responsabilidade é contínua ao longo da vida do contrato.  

A natureza abrangente da responsabilidade do projeto é exemplificada muito bem na gestão 

de riscos. A administração responsável pelo projeto (governo) deve gerenciar todos os riscos, 

e colaborar na gestão dos riscos transferidos: se um risco gera um problema de saúde 

financeira do parceiro privado, o serviço e, em última instância, a sustentabilidade do contrato 

serão afetados. Se o projeto apresenta sérias dificuldades e o contrato termina mais cedo, 

isso pode acarretar sérias consequências fiscais6 e de reputação.  

A gestão adequada do contrato também ajuda a evitar a reversão inadvertida dos riscos, 

alterando de fato a matriz de atribuição de riscos.  

1.4.  As atividades incluídas na gestão de contratos 

A supervisão e o monitoramento do desempenho e o cumprimento das obrigações são parte 

essencial da gestão do contratos: o controle das obrigações de construção, de lançamento, 

de operações / desempenho de serviço, e de reversão, além de outras obrigações contratuais 

(por exemplo, aquelas relativas a relatórios/informes e ao cumprimento das diversas normas 

aplicáveis à Sociedade de Propósito Específico, SPE), e a gestão de sua fiscalização, bem 

como a aplicação de sanções e penalidades (ou seja, "gestão de desempenho"7) estão no 

centro da gestão do contrato.  

Mas há uma percepção equivocada de que a gestão dos contratos de PPPs é essencialmente 

ou basicamente uma atividade de controle e fiscalização de obrigações. Nada poderia estar 

mais longe da realidade. 

 
6 Embora algumas jurisdições da região tenham incorporado em seus mecanismos de rescisão por 
não cumprimento o leilão do contrato (a venda da titularidade contratual pelo seu prazo restante), 
evitando assim pagar indenização por rescisão antecipada, a maioria dos países mantém a abordagem 
tradicional de rescisão contratual, com liquidação contratual e resgate dos ativos. 
7 A gestão de desempenho é a gestão dos mecanismos para remediar ou desincentivar o fraco 
desempenho por parte do parceiro privado, que essencialmente incluem a aplicação de deduções, 
penalidades, auditoria incremental e avisos de rescisão por descumprimento. 
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A gestão do contrato abrange basicamente: 

• Controle de obrigações e gestão de desempenho.  

• Gestão de riscos (monitoramento e controle, planos de contingência).  

• Gestão de reclamações, especialmente aquelas relacionados a compensações por 

riscos retidos ou compartilhados. 

• Gestão de relacionamentos e gestão de disputas.  

• Gestão de informação e comunicações.  

• Gestão de alterações contratuais.  

• Administração (comunicações, pagamentos, registros, autorizações e feedback em 

geral). 

• Gestão de situações com partes interessadas (stakeholders) e terceiros em geral. 

• Figura 1: Áreas de gestão e sua cobertura neste artigo de discussão 

 

Este artigo de discussão descreve abaixo (seções 3 a 6) as atividades que consideramos 

mais relevantes (quais são essas atividades, quais ferramentas devem estar disponíveis sob 

a perspectiva do contrato e da gestão de projetos) com algumas observações sobre como 

estão se direcionando na região.  

Controle de obrigações e 
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seção 3

Gestão de riscos (monitoração 
e controle, plano de 
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seção 4
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especial relativas a 

compensações por riscos 
retidos ou compartilhados. 

seção 4
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2. Problemas e Οbstáculos que Ιmpedem ou 

Limitam o Bom Enfoque de Gestão Contratual  

2.1.  Problemas e obstáculos à boa gestão contratual 

Há um problema raiz detectado que é a falta de consciência sobre a relevância da função 

da gestão contratual e sua necessidade de institucionalizá-la. Isso se manifesta claramente 

na ausência de diretrizes de gestão contratual para PPPs na região, na necessidade de 

reconhecimento de um perfil profissional especializado, ou na falta de conjunto da 

função de gestão desses contratos na governança e no ciclo geral de projetos das 

PPPs com envolvimento estável e estruturado dos órgãos centrais8.  

Sabemos que o bom cumprimento do alcance contratado é um interesse primário da 

administração. Mas há, em geral, uma visão limitada da função de gestão do contratos, 

muito focalizada no controle das obrigações, com uma divisão extrema das atividades, 

sem a necessária abordagem holística e integrada que a atividade exige (como nas fases de 

elaboração e estruturação do projeto).  

Parte do problema vem da falta de compreensão do que envolve um contrato de PPP, que 

deve estar focado nos resultados e no cumprimento de objetivos e não em obrigações 

intermediárias, e isso é altamente complexo se o compararmos com contratos de gestão 

direta ou convencional. Mesmo que o contrato possa ser devidamente desenhado nesse 

sentido,persiste o risco da visão tradicional da engenharia na supervisão da obra, como 

discutiremos posteriormente.  

Outro fator que gera problemas de falta de gestão proativa é o desapego do ativo, a falsa 

sensação de que ele não é mais "nosso projeto". Observamos que geralmente, ao ser 

transferir o risco de projeto e construção para o contratado, a administração contratante deixa 

de se sentir "responsável" e não aplique as medidas necessárias para fiscalizar/gerenciar 

o projeto (ou seja, a falta de prestação de contas ou "accountability")9. 

Essa descrição de problemas e obstáculos é inspirada no que entendemos estar acontecendo 

na região em geral e na maioria dos países com mercados emergentes ou mercados de PPPs 

não maduros ou desenvolvidos. 

 

 
8 É comum surgir a necessidade de aprovação de um projeto por órgãos centrais (por exemplo, 
Ministério da Fazenda) antes de sua licitação . No entanto, não é incomum que a aprovação deles não 
seja exigida para mudanças contratuais, quando estas deveriam ser consideradas em si mesmas como 
uma decisão de investimento, na qual o valor por dinheiro e a acessibilidade de seu impacto fiscal 
devem ser verificados.  
9 Uma questão no marco das PPPs que ajuda a recuperar a responsabilidade e incorporar a prestação 
de contas é institucionalizar as avaliações ex-post de projetos e programas. 
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• Figura 2: Obstáculos e ameaças à boa abordagem de gestão de contratos 

 

2.2.  O que exige uma boa gestão contratual?  

A gestão de qualquer contrato público envolve a observância dos aspectos relacionados à 

legalidade e à avaliação da eficiência contratual, o que exige considerar se os resultados 

esperados estão sendo alcançados ao custo esperado, garantindo a otimização dos recursos 

existentes.  

Mas, no caso das PPPs, aspectos adicionais são necessários para apoiar o desenvolvimento 

adequado do projeto em sua totalidade com garantias de sucesso e que passam em primeira 

instância por equipar-se com atitudes ou recursos adicionais ou mais especializadas e 

diferentes ou com novas capacidades. Além disso, a função ou responsabilidade contratual 

deve ser efetiva e claramente incorporada ao marco das PPPs (incorporado e integrado à 

governança geral dos programas de PPPs e dotado de um grau adequado de 

institucionalização).  

• Uma boa gestão requer um bom contrato. Os contratos devem estar preparados 

para acomodar mudanças e ameaças de forma eficiente. O contrato é o marco, em 

primeira instância, para a gestão: deve conter não apenas as disposições legais sobre 

a forma de fiscalização, mas também sobre a gestão dos pagamentos (as obrigações 

da parte pública), o marco para implementar mudanças de alcance ou requisitos, a 

avaliação e aprovação de possíveis mudanças de financiamento, dos acionistas, o 
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marco para resolução de disputas, ou para rescisão antecipada, a gestão para 

reversão de ativos, etc. O contrato deve ser dotado de "flexibilidade limitada", tendo 

consciência de que o que não está previsto nele implica possíveis renegociações. 

Sob o contrato, como ferramenta operacional, estarão o Manual e outras ferramentas 

de gestão discutidas mais adiante.   

Em geral, em alguns países da região, desfruta-se de bons contratos, embora com 

lacunas em matéria de regulação da gestão contratual, que serão discutidas nas 

seções subsequentes. 

Ao longo das seções a seguir, relacionadas às principais áreas de gestão, estão 

incluídas reflexões sobre aspectos-chave a serem contabilizados na elaboração e 

desenho de um contrato. Na Seção 8:   
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Questões de Marco PPPs e Normas Contratuais. Recomendações"uma lista desses 

temas-chave é proposta como uma lista de verificação.  

• Uma boa gestão requer habilidades e gestão do conhecimento, bem como 

gestão de informações, de documentos e outras ferramentas do "Project 

Management"10. A administração contratante, em geral, não costuma estar preparada 

em termos de capacidades e processos para assumir esse conjunto de tarefas 

necessárias para as diversas etapas do contrato. 

Exigem-se recursos humanos treinados e orçamento suficiente para dotar uma boa 

equipe com conhecimento de PPPs e com grau suficiente de especialização em seus 

diferentes ramos de conhecimento (financeiro, jurídico e técnico, este com experiência 

no setor de infraestrutura em questão), além de ferramentas de gestão, a partir da 

necessidade de contar com os recursos que serão exigidos desde as fases iniciais do 

projeto, e considerando desde o início a figura-chave (pessoa/funcionário) que irá 

dirigir e liderar a gestão do contrato (o "gerente de contrato" ou "administrador do 

contrato") dotado de liberdade para um certo nível de tomada de decisão por 

delegação e habilidades específicas: habilidades interpessoais (gestão, comunicação, 

capacidade de resolução de problemas, gestão de relacionamento), sólido 

conhecimento técnico das PPPs (capacidade de comunicação no jargão técnico e 

credibilidade como profissional especializado em PPPs) e habilidades administrativas 

(planejamento, organização, supervisão e coordenação). 

Há também a necessidade urgente de gerenciar (aproveitar ou capitalizar) o 

conhecimento do projeto adquirido na fase de elaboração e contratação11, e cuidar do 

conhecimento durante a vida do contrato. Isso requer uma série de estratégias e 

ferramentas que estão resumidas na tabela abaixo.  

• Quadro 1: Elementos básicos para uma boa gestão do conhecimento 

• Planejar desde os estágios iniciais (idealmente antes da adjudicação) as necessidades 

de recursos, as disponibilidades internas e a necessidade de contratação de apoio 

externo12. 

• Desenvolver e implementar um plano de treinamento para os membros da equipe de 

gestão.   

• Ter um "manual de indução" para novas adições à equipe e um "plano de sucessão" 

que garanta a transferência de conhecimentos e responsabilidades de um membro que 

está saindo para outro da equipe. 

 
10 Nós nos referimos a planos de contingência, a procedimentos de ação, a manuais operacionais, a 
um sistema de controle e monitoramento de riscos, a um sistema de gerenciamento de informações e 
gerenciamento de documentos, etc. 
11 Uma abordagem comum é que pelo menos um profissional da equipe de projetos responsável pela 
preparação e estruturação faça parte posteriormente da equipe de gerenciamento de projetos, pelo 
menos nas fases iniciais. Alternativamente, algumas das pessoas que vão trabalhar (ou que trabalham) 
na área de gestão de contratos, devem participar, em certa medida, na estruturação (fornecendo 
comentários, por exemplo).     
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• Desenvolver e manter/atualizar um Manual de Gestão que descreva de forma próxima 

e prática as previsões do contrato e que desenvolva com maior detalhe prático os 

procedimentos para seguir com sua gestão.  

• Possuir sistemas adequados de gestão de informações e gestão de documentos, e 

outras ferramentas de gestão (planos de gestão de riscos e contingências, um modelo 

financeiro, um modelo do mecanismo de pagamentos, etc.). 

 

Na maioria dos casos observados, a falta de recursos para a gestão adequada dos 

contratos é reconhecida e apresentada (pequenas equipes internas, pouca presença 

de uma boa equipe de apoio com especialistas públicos de apoio e assessores 

externos que não sejam os especialistas puramente técnicos para auxiliar na 

fiscalização). 

A presença de manuais de gestão ou administração de contratos é nula ou inexistente, 

bem como a de sistemas de planejamento de contingência e monitoramento de riscos 

(problemas relativamente comuns no México de acordo com as observações do 

especialista, embora comuns em muitos outros países da região).  

Eventualmente (em alguns países) há um administrador de contratos, embora pareça 

ter um escopo de ação reduzido no controle de obrigações (denominando-se em 

algumas ocasiões, curiosamente, como "controlador de contratos" (Colômbia), ou 

"inspetor" (Brasil) algo distante do conceito de "gestor de contratos" como um 

responsável holístico pela administração e gestão efetiva do contrato. 

Nas seções a seguir de revisão das áreas relevantes da gestão de contratos, 

falaremos sobre as ferramentas relevantes em relação a cada uma delas. 
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• Figura 3: Questionário sobre capacidades, gestão do Conhecimento e 

gestão da Informação  

 

• Uma boa gestão requer uma atitude colaborativa e transparente. Os problemas 

aumentam com uma atitude antagônica, esquecendo-se que, em essência, é 

uma"associação" ou “partnership”. É necessário ter um fórum claramente definido 

para o bom acompanhamento da relação público-privada (comitês de monitoramento). 

Trata-se da "gestão de alianças". Transparência é quando o gestor fornece acesso ao 

fluxo de informação, evitando dados ocultos e despejando suas ações dentro e fora 

da organização. 

A prestação de contas também requer transparência e comunicação planejada 

(gestão de grupos de interesses), que são baseadas em um mapa de grupos de 

interesse e uma boa estratégia de comunicação ou engajamento. 

Como mencionado, apenas alguns países institucionalizam comitês de monitoramento 

público-privado. A gestão eficaz de grupos de interesse parece um pouco mais 

presente (por exemplo, conforme relatado no Brasil). 

 

 

A necessidade de recursos e orçamento é devidamente avaliada desde os estágios iniciais? Considera-
se qual será a fonte de recursos para essas atividades? 

Existe uma figura identificável de gerente de contrato (sob o responsável de contrato) com poderes / 
nível de delegação adequados?

Existe ou é prevista uma equipe específica ou unidade de gestão de contratos por projeto?

Como é garantido que o conhecimento do projeto criado nas fases de preparação, estruturação e 
licitação seja aproveitado?

Pode-se contar com assessores financeiros e jurídicos para a gestão do contrato ou apenas com 
recursos / conhecimento técnico?

Quais ferramentas de gestão de conhecimento e informação são esperadas? 

Existem manuais de gestão?

São executados planos de gestão de riscos e planos de contingências?

É utilizado um modelo financeiro consensual, idealmente anexado ao contrato, para monitorar e 
pactuar os impactos dos riscos, mudanças e seus reajustes? Qual é o modelo financeiro que rege o 
contrato?

Os sistemas de gestão documental e registros são organizados / usados?



 

www.iadb.org 27 

• Figura 4: Questionário sobre atitudes e transparência 

 

• Uma boa gestão requer uma incorporação eficiente na governança geral das 

PPPs 13 no Marco das PPPs que institucionaliza a função. É preciso que haja 

institucionalização «upstream» (ou seja, no nível do marco), com uma definição clara 

dos papéis e responsabilidades dos diferentes órgãos ou instituições envolvidas e 

fóruns para acompanhamento no nível do programa de PPPs.   

Deve haver clareza desde o início sobre qual é o envolvimento do Ministério ou 

Secretaria das Finanças/Fazenda e outras agências nas aprovações e tomada de 

decisões durante a gestão do contrato14 (que alterações ou decisões devem ser 

aprovadas pela Fazenda? Quando devem ser informadas?15 As agências centrais 

devem aprovar mudanças contratuais e reajustes?), e um planejamento claro de 

gestão de "grupos de interesses internos", para envolvê-los no ciclo de gestão de 

forma eficiente.  

Na maioria dos casos/países mencionados, a aprovação deve ser da agência central, 

geralmente Finanças/Fazenda, para mudanças contratuais e reajustes. No entanto, o 

envolvimento dessas agências centrais na gestão do contrato não está claramente 

 
13 Podemos entender a governança como o conjunto de regras e procedimentos que estabelecem os 
incentivos e restrições que norteiam as decisões e estratégias dos atores públicos e privados. 
14 Há um número com crescente relevância na governança dos projetos de PPPs durante a vida dos 
órgãos reguladores setoriais nos países e setores que os possuem, especialmente em relação ao seu 
papel na fiscalização de projetos e à possível determinação de descumprimento ou imposição de 
penalidades ou multas. Em todos os casos, deve-se ter em conta a necessidade de um alto nível de 
clareza deste ator/organismo, incorporando suas prerrogativas no contrato para maior clareza, e 
definindo bem até que ponto alcança sua participação na supervisão contratual para que não entre em 
conflito ou repercurta na entidade responsável pela gestão do contrato, que é ninguém menos do que 
a entidade contratante. Outro aspecto a ser considerado em relação aos órgãos reguladores a partir 
da estruturação do projeto está nos projetos que operam com tarifa regulamentada, de modo que as 
regras para determinação da taxa estejam claramente expostas no contrato e que o contrato incorpore 
mecanismos de compensação quando tal atualização seja diferente do previsto em seu início. Mais 
informações sobre este ponto são fornecidas abaixo (veja o Quadro 4).  
15 Um problema recorrente é o pedido "superveniente" de aprovações a órgãos centrais / decisores 
(sem prejuízo de outros órgãos ou entidades com uma função dentro da vida do contrato de PPPs), 
por exemplo, Ministérios da Fazenda, em relação à aprovação e implementação de alterações de 
contrato ou reajustes. Quando no nível da agência central deveria existir um contato mais contínuo e 
fluido com a evolução do contrato.    

Existem / existem comitês de monitoramento público-privado?  Quem intervém? 

A cada quanto tempo? 

Existem mapas de grupos de interesse e uma estratégia de comunicação para eles?

São realizadas avaliações ex-post de projetos e programas?
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previsto na maioria dos marcos das PPPs e não há comitês ou comissões de 

monitoramento de acompanhamento do contrato para manter as agências centrais 

informadas sobre o andamento dos contratos.  

Em alguns países (por exemplo, Brasil, México) é feito o acompanhamento da 

evolução dos passivos desde Finanças/Fazenda, mas não parece estar prevista uma 

certa frequência dos relatórios a serem emitidos pelas entidades contratantes nem 

definidas com precisão suas obrigações de apresentar informações sobre tais 

passivos. 

• Figura 5: Questionário sobre Governança e Marco das PPPs 

 

 

  

Está claro qual é a implicação na administração do contrato das agências centrais (por exemplo, 
Ministério da Fazenda)? 

Como são administrados os "grupos de interesses internos" para envolvê-los no ciclo de gestão? Está 
previsto um envolvimento contínuo das agências centrais por meio de comitês ou comissões de 
acompanhamento? 

Eles devem aprovar as mudanças de contrato e reajustes? Quando seu concurso é necessário?

A comunicação da autoridade contratante é gerida como com um «stakeholder»?
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3. Controle de Obrigações e Gestão de 

Desempenho  

3.1. Marco geral  

3.1.1. A gestão de contratos e a gestão de desempenho 

A gestão do desempenho está no centro da gestão do contrato, mas normalmente é 

sobrevalorizada em detrimento de outras funções, ou é entendida de forma muito restritiva, 

equiparando-a à atividade de fiscalização e aplicação de multas e penalidades. Mas não se 

trata apenas de controlar descumprimentos e aplicar multas.  

A função de gestão de desempenho deve, em primeiro lugar, estar envolvida com o objetivo 

de cumprir as disposições do contrato, suas responsabilidades e compromissos, bem como 

evitar descumprimentos. Sobretudo, em suma, evitar o descumprimento em qualquer parte 

do contrato que afete muito o projeto e que leve à rescisão antecipada.  

É a gestão efetiva, com esse objetivo, de todas as ferramentas concedidas pelo contrato, 

especialmente de "mecanismos de reparação" (ou seja, incentivos/desincentivos financeiros 

para garantir o bom desempenho, como multas/penalidades, intervenção e rescisão por 

descumprimento), o que implica: 

- Vigiar corretamente ("monitoramento") 

- Avisar/notificar descumprimentos em tempo hábil 

- Registrá-los corretamente e fazer um controle agregado deles 

- Avaliar, com bom senso, os possíveis descumprimentos, entendendo que em muitos 

casos eles podem ter causa em um evento para que o contrato preveja um alívio16  

- Saber como projetar tendências e antecipar o não cumprimento (por exemplo, 

inspecionar o estado do ativo diante da reversão de alguns anos antes da rescisão do 

contrato, avaliar por projeções o possível atraso final da obra, etc.).   

O foco da gestão de desempenho, e especialmente de sua primeira função (monitoramento), 

é diferente, dependendo da fase do contrato em que estamos; o monitoramento de recursos 

e mecanismos de vigilância será diferente na construção e nas operações, reconhecendo 

ainda que existem três marcos que requerem atenção especial (aprovação ou não objeção 

ao projeto, conclusão da construção, aceitação para entrada no serviço e reversão).    

Como muitas outras questões relacionadas à gestão de contratos, o marco de gestão de 

desempenho estabelece-o no próprio contrato. Nesse sentido, a boa gestão de desempenho, 

como o restante das funções de gestão contratual, baseia-se em um bom contrato; porém, o 

 
16 Na maior parte da bibliografia especializada, são considerados como eventos de "alívio" (relief 
events, referido em alguns países como "eventos de isenção") aqueles que dão direito à não aplicação 
de uma penalidade ou para evitar a consideração do não cumprimento. Sua ocorrência é muitas vezes 
interpretável, e essa interpretação requer boa fé e bom senso, a fim de manter uma relação saudável 
entre os "parceiros".  
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contrato não é o marco definitivo da gestão. Existem outras ferramentas e instrumentos que 

o complementam (como no resto das facetas da gestão de contratos). 

3.1.2. Ferramentas que devem ser concedidas pelo contrato de gestão 

de desempenho 

Eles são ou deveriam ser: 

• Acesso à informação/obrigação de relatórios do parceiro privado e poder para 

inspecionar (por exemplo, para revisar a condição dos ativos para reversão ou para 

inspecionar o sistema de gestão da qualidade relacionado ao monitoramento). 

• Garantia fiel do cumprimento como mecanismo de execução da cobrança de 

penalidades 

• Sistema de penalidades: multas/penalidades explícitas (com seus avisos prévios) e 

deduções /ajustes nos pagamentos de serviços 

• Imposição de auditorias técnicas adicionais a custo do parceiro privado 

• “Step-in” (intervenção) do serviço pela administração contratante  

• Admissão do "step-in-right" ou aquisição por instituições financeiras (ver "pontos de 

atenção") 

• Rescisão por descumprimento persistente (tipicamente incorporada em rescisão geral 

por descumprimento) (ver "pontos de atenção") 

• Rescisão antecipada por descumprimento grave (ver "pontos de atenção") 

• Obrigação de fornecer e manter fundos de reserva para reinvestimentos  

• Indiretamente, um bom sistema ou processo de resolução de disputas  

Todas essas ferramentas e mecanismos de solução devem ser devidamente incluídos no 

contrato, configurando o marco essencial no qual a gestão de desempenho pode ser 

movida17.   

3.1.3.  Outras ferramentas para uma boa gestão de desempenho 

• Um bom sistema de gestão de informações e documentos (na verdade comum a 

qualquer faceta da gestão de contratos) para o devido registro de informação 

relacionada a descumprimentos, avisos e penalidades. 

o O bom gerenciamento de informações envolve: registrá-la corretamente, 

avaliá-la, interpretá-la e também gerenciar a informação de saída 

(comunicações prévias, avisos, multas, etc.).  

• Planos de contingência para eventos críticos de descumprimentos, especialmente 

plano de contingência para o caso de necessidade de intervenção / aquisição do 

projeto, ou para o caso de rescisão antecipada devido a grave descumprimento. 

• Protocolos (incorporados a um Manual de gestão de contrato) para a administração 

de notificação, imposição e cobrança de multas (que ajudem, entre outros, a impedir 

 
17 A Tabela 1: Potenciais problemas na gestão de desempenho e pontos de atenção discutidos e sua 
origem ou fonte  desenvolve uma lista de "pontos de atenção" para salvaguardar uma boa gestão de 
desempenho, descrevendo quais estão relacionados ao conteúdo do contrato, e potencialmente com 
a conveniência de desenvolver normas contratuais, quais deles com outras ferramentas de gestão e 
quais com um problema ou questão de necessidade de mudança de atitude.  
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que o direito de impor uma penalidade decline ou que se crie uma validação 

involuntária de uma descumprimento). 

o Um descumprimento não notificado/avisado pode ser interpretado como um 

consentimento que também pode ser consolidado. Isso não implica que seja 

sempre necessário impor uma multa por qualquer descumprimento. 

• Protocolos para avaliação de desempenho / análise da informação e processo de 

cálculo de deduções para pagamento  

3.1.4. Atitude para uma boa gestão de desempenho  

• Os outputs / resultados são o que importa, e não os meios (sem prejuízo da 

necessidade de monitorar a dotação de meios e recursos de acordo com o 

compromisso contratual).  

— por exemplo, veja logo a seguir a reflexão sobre a necessidade de controlar a 

existência e evolução das reservas de manutenção —. 

• Atitude de abertura ao diálogo, colaborativa e baseada na confiança: o parceiro 

privado deve observar que a parte pública é informada e vigilante, mas também deve 

saber quando ser aberta ao diálogo e proativa.  

o Devem ser desenvolvidos mecanismos de diálogo prévio sobre possíveis 

problemas (comitês de acompanhamento). 

o O foco do monitoramento deve ser baseado na confiança em primeira 

instância, confiando no sistema de gestão da qualidade como base de 

informação. Devemos abandonar a abordagem fiscalizadora para uma 

abordagem de monitoramento e avaliação. 

o Os atrasos podem ser devidos a múltiplas causas, muitas das quais estão fora 

do controle do parceiro privado, e deve-se contribuir para sua gestão mesmo 

quando o risco for transferido 

• Atitude realista (ao preparar e estruturar o projeto): saber definir requisitos realistas e 

alcançáveis (por exemplo, quanto ao KPIs, quanto aos requisitos de seguro, etc.).  

 

3.2. Análise e discussão dos principais problemas, desafios e 

pontos de atenção para uma boa gestão de desempenho 

3.2.1. Problemas mais comuns e pontos de atenção  

Muitos dos problemas e pontos de atenção mais comuns, como possíveis falhas da estratégia 

e abordagem da gestão de desempenho, relacionam-se com possíveis imperfeições ou com 

a necessidade de melhorias nos conteúdos do contrato (sobre o que defendemos que deve 

haver uma resposta ao desenvolvimento de uma prática de padronização de contratos18), ou 

com a ausência ou falha de ferramentas de gestão.  

 
18 Consulte "A necessidade de desenvolvimento de padronizações contratuais" na Seção 0.  
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Outros, como explicado nas seções introdutórias, relacionam-se a uma percepção 

equivocada do que implica a gestão de contratos como um todo e, em particular, a gestão de 

desempenho (problemas de "atitude"), como também discutido anteriormente nesta seção. 

A Tabela 1: Potenciais problemas na gestão de desempenho e pontos de atenção discutidos 

e sua origem ou fonte " propõe uma lista resume dos mais relevantes, indicando sua relação 

com o contrato, as ferramentas de gestão ou os problemas de atitudes ou de percepção.  

Alguns deles são desenvolvidos em maiores detalhes nos próximos itens desta seção. 

• Tabela 1: Potenciais problemas na gestão de desempenho e pontos de atenção 

discutidos e sua origem ou fonte  

Problema/ponto de atenção   Relacionado com 

Falta de definição clara de obrigações e descumprimentos  Contrato  

Falta de definição precisa de valores (ou faixas) de penalidades devidamente 
categorizadas pela relevância de descumprimentos  

Contrato  

Falta de definição precisa de descumprimentos graves que dão direito à rescisão 
antecipada: claras, objetivas, com materialidade, relativas a obrigações que podem ser 
classificadas como essenciais (veja mais adiante A necessidade de regulamentação 
adequada da rescisão antecipada por descumprimentos) 

Contrato (normas)  

Falta de descrição clara e objetiva do cálculo da indenização, se houver, ou outras 
consequências para rescisão antecipada por descumprimento  

Contrato (normas)  

Requerimentos de serviço (condições de critério/KPIs) mal planejados ou mal 
implementados: os requisitos/condições do serviço devem ser claros, objetivos, 
mensuráveis, realistas (veja o desenvolvimento mais adiante). Devidamente (no caso das 
PPPs de pagamento por parte do governo) incorporados em um mecanismo de 
pagamento operacional claro e compreensível (veja o desenvolvimento mais adiante em 
A necessidade de indicadores de desempenho exigentes, mas claramente definidos e 
realistas) 

Contrato (normas) 

Falta de realismo em geral ao definir obrigações, ou definição de obrigações não 
devidamente equilibradas ou matizadas pela atribuição de risco  

Atitude irrealista na estruturação 
do projeto 

Falta de um sistema de monitoramento eficaz e eficiente: os sistemas de monitoramento 
de desempenho deveriam ser substancialmente baseados no auto monitoramento de 
acordo com sistemas de gestão de qualidade do parceiro privado (com requisitos 
mínimos) (veja o desenvolvimento mais adiante em O problema do monitoramento: Quem 
deve realizá-lo?) 

Percepção e contrato (padrões)  

Falta de clareza sobre o papel dos órgãos reguladores na gestão de contratos  Marco legal (deve esclarecer o 
papel exato dos órgãos 
reguladores ou fiscalizadores 
para não entrar em conflito com 
a função de gestão contratual da 
autoridade contratante) e 
Contrato 

Excesso de foco fiscalizador à maneira tradicional e risco de retomar o risco de projeto e 
construção (veja o desenvolvimento mais adiante em "Enfoque fiscalizador do trabalho 
tradicional") 

Atitude e estrutura  

Pouca proatividade e colaboração na gestão de certos riscos transferidos que causam 
atraso (e despesas), por exemplo, desapropriações, reatribuição de afetados, licença 
ambiental, etc.(veja desenvolvimento mais adiante em A necessidade de uma atitude 
colaborativa e proativa na gestão de riscos) 

Atitude (e padrões)  

Falta de regulamentação da lei e consequências da intervenção / step in da administração  Marco/normas  

Viabilidade jurídica (ou falta de regulação mínima) dos direitos de step-in dos 
credores/bancos  

Marco (se não admitido)/normas  

Falta de recursos/orçamento para o monitoramento   Preparação / avaliação de 
projetos  
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Falta de recursos internos / falta de equipamentos ou orçamento  Atitude geral (falta de 
institucionalização da função de 
gestão contratual no país) 

Falta de cultura de gestão de riscos e contingência de planos de contingência  Atitude/consciência  

Falta de diálogo/gestão adequada de relacionamento com troca de informação 
transparente e precoce com comitês de acompanhamento com mais diálogo informal   

Atitude/cultura de parceria 

Inexistência ou insuficiência de protocolos ou manuais internos para proceder à gestão / 
administração da avaliação de desempenho e cálculo de pagamentos, determinação de 
descumprimentos e cálculo e imposição de multas, etc.  

Atitude/ferramentas de 
gestão/contrato 

Sistemas de gerenciamento de informações e documentos insuficientes ou ausentes  Atitude/ferramentas de gestão  

Ausência de sistemas de controle de rastreabilidade de descumprimento persistente  Contrato / ferramentas  

Ausência de processos claros no contrato em relação à revisão e aceitação da 
operacionalização  

Contrato  

Falta de controle dos fundos de reserva de manutenção  Contrato  

Ausência de mecanismos de controle do cumprimento das condições de reversão (veja o 
desenvolvimento mais adiante em A importância da regulação contratual da obrigação de 
reversão) 

Ferramentas de Gestão / 
Contrato 

3.2.2.  Ideias e recomendações sobre alguns problemas levantados  

Esta seção desenvolve a continuação de algumas ideias e recomendações para os 

problemas potenciais e pontos de atenção que consideramos mais relevantes.  

i) A necessidade de uma atitude colaborativa e proativa na gestão de riscos 

Como explicado acima, na Seção 2, há uma tendência de que o governo atue como se o 

projeto não fosse mais seu, quando na verdade a responsabilidade final do projeto em relação 

ao cidadão recai no governo. E isso também implica responsabilidade na gestão de todos os 

riscos, mesmo quando transferidos. Isso resulta em muitas ocasiões em um descumprimento 

(estamos falando principalmente de atrasos de construção) teoricamente culpável, mas que 

não teria acontecido com uma atitude mais colaborativa por parte do parceiro público. 

Alguns exemplos comuns são a disponibilidade das propriedades, a obtenção de licenças 

ambientais ou a aceitação das comunidades para o desenvolvimento do projeto ou a 

cobrança de taxas por seu uso.  

Embora grande parte da responsabilidade pela gestão desses pontos tenha sido delegada 

ao setor privado por meio do contrato, muitas vezes observa-se que é uma tarefa que excede 

a capacidade privada e que a gestão ativa do governo é necessária para resolver essas 

questões. 

É preciso destacar a importância da gestão conjunta: embora os contratos na região 

geralmente pareçam ter regras claras em caso de descumprimento e atrasos, essa gestão 

coordenada é necessária para determinar quais são as causas de atraso realmente 

atribuíveis à parte privada e quais não são. 

ii) O problema da abordagem fiscalizadora tradicional da obra   

As obrigações com relação aos projetos e a solução da infraestrutura nos contratos de PPPs, 

ao contrário das obras públicas tradicionais, devem geralmente recair sobre o parceiro 
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privado que, com sua expertise e como responsável pela manutenção e qualidade do trabalho 

a longo prazo, deve propor e executar uma solução que forneça o serviço esperado com um 

custo otimizado e controlado. É neste ponto que a entidade pública deve ter a capacidade de 

gerir o contrato de forma a atingir seus objetivos (a qualidade exigida ou a ofertada, quando 

melhora aquela) sem cair nas práticas tradicionais fiscalizadoras, mas sendo eficaz no 

cumprimento do contrato por parte do parceiro privado. 

Em geral, comenta-se que, na região, os contratos de PPPs contêm o escopo geral e a 

capacidade esperada para a infraestrutura, o que seria considerado suficiente para dar 

conformidade ao projeto sem objeção, de forma a não se comprometer com uma aprovação 

que os responsabilize pelos projetos. No entanto, o uso dado à figura dos auditores ou 

supervisores encarregados de fiscalizar as obras faz com que estes, dependendo das 

responsabilidades incorporadas na lei de cada país, possam se comportar mais como se 

estivessem em uma inspeção tradicional de obras públicas do que como quem deveria 

supervisionar um contrato de PPP.  

No caso específico da Colômbia, embora a lei de PPPs seja clara na determinação de 

responsabilidades de projeto e construção no parceiro privado, há falta de clareza no marco 

quanto à responsabilidade do interventor, que continua a cumprir seu papel como em um 

projeto tradicional de obras públicas, que não está alinhado com a abordagem do contrato e 

gera conflitos, atrasos e possíveis descumprimentos no cronograma de trabalho. 

Pensando nisso, é aconselhável alinhar todos os atores envolvidos nos projetos de PPPs sob 

a mesma linha de responsabilidade jurídica, de forma que o espírito dos incentivos propostos 

no modelo de negócio de uma PPP realmente aconteça e não entre em contradição com 

incentivos contrários aos dos fiscalizadores, ou mesmo dos órgãos de controle, procuradorias 

e controladorias, que entram em fases posteriores de execução e manutenção da 

infraestrutura, e avaliarão os agentes públicos responsáveis pela tomada de decisões. 

No Uruguai, de forma similar, se reconhece que há um claro risco na gestão de alguns 

contratos de assumir involuntariamente o risco de projeto e construção por essa abordagem 

tradicional de fiscalização da obra, que está presente em ambas as partes (pública/privada), 

algo comum a muitos países. No entanto, tem havido um importante esforço para evoluir do 

conceito de obras públicas tradicionais para o das obras públicas sob a modalidade PPP, 

tanto do ponto de vista profissional quanto dos funcionários públicos, trabalhando na 

necessidade de reformular o papel da supervisão da Administração Contratante, 

reconhecendo o desafio de que a fiscalização (especialmente das obras) preserva a 

distribuição de riscos originalmente acordada entre as partes.  

Do lado positivo, como exemplo de uma atitude menos fiscalizadora (neste caso em relação 

ao desempenho durante a fase de operações) podemos ver no México o estabelecimento de 

prêmios para o cumprimento como forma de incentivo, que tem sido aplicado no programa 

de Contratos de PPPs de Conservação de Estradas desenvolvidos pela Secretaria de 

Comunicações e Transportes. Um pagamento adicional de 5% foi definido nos contratos 

quando o desenvolvedor atinge 100% de cumprimento das normas em um trecho ou 

segmento do trecho rodoviário, podendo perder todo esse incentivo com uma única dedução 

por descumprimento que seja aplicada ao trecho. Esse descumprimento poderia ser, por 
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exemplo, um incidente devido à deterioração da superfície de rodagem não atendido no 

tempo de resposta acordado, ou a ausência de substituição de alguma sinalização no período 

contratado, causando a perda do incentivo (Fator de Conformidade) em toda a seção para o 

restante das normas de Acabamento, Sinalização, Funcionalidade de Direito de Passagem, 

Drenagem, Encostas e Serviços Rodoviários, com o que se obtém um efeito duplo: se for 

alcançado, é um incentivo, ou, se esse fator de conformidade for perdido, também pode ser 

visto como uma penalidade ou prejuízo do desenvolvedor.  

iii) A necessidade de regulamentação adequada da rescisão antecipada por 

descumprimentos  

Uma boa regulamentação da rescisão antecipada por descumprimento é essencial para que 

essa possibilidade seja configurada como um mecanismo de incentivo eficaz para controlar 

ou evitar descumprimentos graves ou recorrentes.  

Para isso, o contrato deve fornecer claramente os seguintes extremos:  

• Quais são os descumprimentos que concederão o direito de rescisão antecipada  

• Defini-los claramente como essenciais e materiais  

• Estabelecer um período de reparação antes da execução do direito à rescisão  

• Conceder direito prévio de step in aos credores 

• Descrever objetivamente o cálculo da compensação por rescisão antecipada por 

descumprimento 

Em geral, há consenso entre os colaboradores deste documento, sobre a razoabilidade da 

regulação contratual dos cenários de rescisão antecipada por descumprimento, 

especialmente no que se refere à definição objetiva das causas e à necessidade de 

materialidade no descumprimento (destacando México e Uruguai), embora às vezes careça 

de uma definição clara e objetiva da forma de cálculo da compensação por rescisão 

(México)19.  

iv) A necessidade de indicadores de desempenho exigentes, mas claramente 

definidos e realistas  

É essencial que as condições de serviço sejam claramente definidas, com níveis realistas de 

exigência, e que sejam objetivas na forma de KPIs mensuráveis. O contrário gerará sérios 

problemas no adequado monitoramento do desempenho e nas consequentes disputas 

recorrentes, além do que o seguro implicará num custo maior a ser pago pela administração 

contratante graças ao consequente prêmio pelo maior risco percebido pelo parceiro privado 

de sofrer deduções potencialmente injustas. 

 
19 Chama-nos a atenção, o quão pouco frequente é, na região, instituir a nova licitação do contrato 
como método para concluir a relação contratual com o participante privado descumpridor. Nestes 
casos, já frequentes na Europa, a aquisição da SPE é submetida à concorrência entre 
investidores/operadores interessados, que adquirem a empresa das mãos do sócio parceiro que 
deixou a sociedade, reduzindo do valor oferecido pelo investidor vencedor primeiro a instituição 
financeira em curso e, se houver remanescente, os acionistas. Dessa forma, a administração não 
precisa fazer nenhum desembolso, e o contrato não precisa ser rescindido, e continuará pelos 
próximos anos que restarem a partir desse momento até sua conclusão natural. 
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Por outro lado e em relação à necessidade de atitudes flexíveis, realistas e colaborativas,  

não é incomum em nível global que, em um contrato, a parte privada e também a parte pública 

considerem que uma determinada condição de serviço (como o nível de qualidade 

determinado em uma exigência de serviço) é inatingível, ou que seu cumprimento integral 

requer um investimento que não é rentável para o parceiro privado (mesmo por um erro não 

intencional na concepção do mecanismo de pagamento), que pode preferir perpetuar esse 

possível descumprimento marginal com uma ligeira perda de renda. Isso pode exigir a 

redefinição por ajuste dos requisitos em benefício de ambas as partes. 

Considera-se que a bateria de indicadores para reger o controle do desempenho durante as 

operações geralmente é bem definida em termos de requisitos de qualidade e disponibilidade 

do serviço prestado. 

Observa-se que os contratos possuem indicadores claros de monitoramento, mecanismos de 

cura ou retificação e mecanismos eficazes de desconto sobre a renda esperada em caso de 

descumprimento. Os descumprimentos geralmente são bem categorizados de acordo com 

sua relevância ou gravidade. 

No entanto, é essencial que o nível de indicadores esteja de acordo com o uso que será dado 

ao ativo, os custos associados à sua manutenção e a praticidade de seu monitoramento: em 

casos como o da Colômbia, alguns indicadores de qualidade do pavimento, por exemplo, 

possuem padrões mais elevados talvez do que o necessário e isso pode implicar em que o 

parceiro privado corra o risco de não cumprir o indicador e sofrer descontos muito 

significativos na renda esperada, que só poderiam ser evitados assumindo-se um custo 

excessivo de construção ou manutenção, o que não é rentável.  

Observa-se pelos especialistas do painel que também há um nível muito alto de variação no 

desenho de KPIs ainda que num mesmo país e para projetos do mesmo setor. Nesse 

sentido, é necessária uma maior padronização dos mecanismos de pagamento no país e no 

setor, que garanta uma melhoria permanente do seu uso e maior consistência das 

estruturas, o que facilita sua compreensão pelo setor privado. 

Em geral, foi comentado como no modelo ou esquema de PPPs no México há uma boa prática 

na concepção e definição dos mecanismos de pagamentos para desempenho/disponibilidade 

especialmente em estradas, mas também em hospitais20.  

v) A importância da regulação contratual da obrigação de reversão  

As condições a serem atendidas pelo ativo, no momento da reversão, devem ser esclarecidas 

desde o início do contrato. Mas, além disso, devem-se prever mecanismos para monitorar o 

cumprimento, que deve ser baseado em dois pilares intimamente relacionados: inspeções 

por terceiros / em nome da administração, anualmente, a partir de determinados anos 

anteriores ao término do contrato (por exemplo, 5 anos) e obrigação de fornecer um fundo de 

reserva para investimentos correspondentes ao cumprimento das condições de reversão, 

 
20 Alguns exemplos concretos que foram citados foram o contrato M&R da Rodovia Guadalajara – 
Colima com BANOBRAS (M&R = Mantenedor Reabilitador) ou o APP Querétaro – San Luis com SCT, 
em estradas ou as PPPs de hospitais do Hospital Regional de Alta Especialidade do Bajío ou hospital 
regional de Alta Especialidade de Ixtapaluca.  
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controlando sua suficiência para realizar os investimentos necessários de acordo com o 

resultado das inspeções mencionadas (sob pena de poder fazer retenções ou forçar a 

provisão de mais fundos conforme necessário). 

Em geral, a região se comporta bem em suas práticas neste momento: as condições de 

reversão do ativo são geralmente estabelecidas desde o início do contrato e estão previstos 

mecanismos de fiscalização de seu cumprimento. Neste ponto pode-se destacar novamente 

o México21. 

No entanto, às vezes seria necessária uma regulação melhor ou mais clara do processo ou 

mecanismo de controle do cumprimento das condições de reversão.  

vi) O problema do monitoramento: Quem deve realizá-lo?  

A prática global de países mais maduros em suas estratégias de PPPs nos fala sobre a 

necessidade de confiar o monitoramento essencialmente na informação que o próprio 

parceiro privado deve gerar com o manejo adequado de seu sistema de gestão da qualidade, 

e que será contrastada com verificações aleatórias sem prejuízo de que sempre deverá ser 

devidamente revista e analisada. A racionalidade disso é simples: o parceiro privado sempre 

terá um incentivo para inspecionar o estado do ativo e controlar a qualidade do serviço na 

medida em que sua renda (ou possíveis penalidades) dependam dele. 

Suas obrigações de inspeção e relatório serão baseadas em requisitos mínimos nas bases 

contratuais sujeitas a possíveis melhorias na oferta. 

No entanto, na região, geralmente é aplicada uma prática diferente, enquanto os recursos de 

fiscalização dos níveis de serviços, mesmo que seus custos sejam financiados / suportados 

pelo participante privado, sejam definidos pela parte pública.  

Por outro lado, quando as informações para monitoramento são geradas em primeira 

instância pelo parceiro privado, ao pensar na gestão dessas informações, devemos pensar 

em como o acesso imediato a ela pelo parceiro público será garantido.  

Nesse sentido, destaca-se a abordagem em alguns projetos no México em relação ao 

monitoramento, e isso é explicado no quadro abaixo. 

• Quadro 2: O caso de sistemas de monitoramento automatizados no México. 

Destaca-se a utilização de sistemas de monitoramento automatizado (Unidades de Autocontrole) 

das condições das estradas em alguns projetos no México, conforme exigido nos contratos do 

Operador de Reabilitação de Manutenção da BANOBRAS e nas PPPs de Conservação de Rodovias 

do Ministério das Comunicações e Transportes, ambos com pagamento com base na conformidade 

com os Padrões de Desempenho. Nesses contratos é exigido que o desenvolvedor possua uma 

Unidade de Autocontrole que, através de rotas, padrões de estudos de medição com equipamentos 

de alto desempenho e operação de um Sistema de Computador para Gestão Rodoviária, registre e 

monitore incidentes e descumprimentos em normas contratuais e também obras de conservação 

que são desenvolvidas na estrada. As informações registradas no sistema de gestão pela Unidade 

 
21 Veja, por exemplo, o M&R de Guadalajara Colima ou a Concessão Estadual da Libramiento de 
Celaya. 
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de Autocontrole devem ser acessíveis à Supervisão Externa (empresa contratada com recursos do 

projeto a serviço da entidade governamental) e aos funcionários designados da entidade 

contratante. Essas entidades também podem fazer suas próprias medições de contraste e realizar 

inspeções programadas e não programadas para a validação dos pagamentos mensais.  

Outra tendência recente do mercado no nível das boas práticas globais é a busca da maior 

participação dos usuários no monitoramento do serviço.  

3.3. Exemplo de autoavaliação da abordagem e grau de prontidão 

para uma boa gestão de desempenho: México vs. Uruguai   

No gráfico a seguir, mostramos uma avaliação (subjetiva e pessoal) feita para este 

documento, em uma lista dos principais fatores ou elementos de sucesso para uma boa 

gestão de desempenho, que inclui em especial aspectos que são ou deveriam ser parte do 

contrato, bem como algumas outras ferramentas e atitudes22. 

Eles foram solicitados a avaliar de 1 a 5 de acordo com seus conhecimentos ou percepção 

cada fator ou aspecto relacionado à boa gestão do desempenho em questão, sendo 1 "não 

cumprido ou cumprido muito raramente" e 5 "é sempre e muito satisfatoriamente cumprido".   

É interessante observar, por exemplo, como se considera que se destacam no México 

aspectos positivos, como a regulação step in, ou a clareza nos contratos em termos de 

definição de obrigações (nível 5 de 5), bem como (4 de 5), as capacidades internas / dotação 

de equipes de gestão pela parte pública entre outras. Do lado negativo, destaca-se o excesso 

de foco fiscalizador na supervisão dos contratos.  

No caso do Uruguai, o principal defeito apontado é justamente a capacidade interna ou a 

provisão de recursos para uma boa gestão.   

 
22 Seria interessante que os países considerassem algum sistema para avaliar a qualidade de seus 
contratos, abordagens e sistemas de gestão contratual, seja feito por especialistas independentes, seja 
por pessoal interno ou pelo investidor/promotor privado, a fim de ajudar a identificar os pontos mais 
relevantes de melhoria em cada caso. Essa possibilidade ou uma definição mais precisa de um sistema 
de avaliação como o sugerido está, no entanto, longe do escopo deste documento. 
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• Gráfico 1: Uma avaliação livre e subjetiva dos principais pontos de atenção na gestão 

de desempenho 

 

Fonte: elaboração própria com base em uma pesquisa projetada para este documento. 
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4 Gestão de Riscos (e Gestão de Reclamações 

para Riscos Retidos)   

4.1. Marco geral  

4.1.1. A gestão de riscos e as reclamações por riscos transferidos 

Trata-se da gestão contínua de riscos durante a vida útil do contrato com o objetivo de 

minimizar seu impacto no custo e disponibilidade do serviço, o que deve ser feito por diversos 

canais, como, por exemplo: 

• Colaborando em minimizar as probabilidades de ocorrência dos riscos transferidos e 

do valor de seu potencial impacto (que começa em uma boa elaboração do projeto, 

incluindo estudos aprofundados de riscos relacionados às condições do solo, 

reatribuição de moradores, desapropriações, mas que devem continuar durante a vida 

útil do contrato sob uma gestão abrangente e proativa de todos os riscos). Ver i) A 

necessidade de uma atribuição adequada de riscos e, em qualquer caso, a importância de 

assumir a responsabilidade na gestão de todos os riscos.   

• Mitigação do impacto potencial dos riscos retidos, especialmente com uma boa gestão 

de atividades e responsabilidades retidas (por exemplo, desapropriações). Veja i) idem 

anterior. 

• Cumprindo devidamente os compromissos adquiridos no contrato em relação à 

compensação de riscos retidos e compartilhados, bem como com os compromissos 

de concessão de outorgar alívios de descumprimento. 

4.1.2. Ferramentas de contrato para uma boa gestão de riscos 

São: 

• Atribuição clara de responsabilidades e riscos (e as condições de acesso ao alívio ou 

compensação). 

• Mecanismos de compensação (por exemplo, pagamento direto, revisão de taxas, 

extensão de prazo, etc.). 

• Protocolo de cálculo de reajuste/compensação  

• Processo de resolução de controvérsias (em relação a conflitos ou disputas sobre a 

existência do direito de compensação ou alívio, sobre a valorização dos impactos ou 

na implementação de compensação ou reajuste). (Ver o ponto iii) O papel dos 

mecanismos de resolução de controvérsias).  

• Regulação precisa de força maior (ver a caixa de texto "A definição de força maior e seu 

tratamento") 

• Possibilidade de rescisão antecipada em casos de força maior e potencialmente 

outros possíveis eventos extraordinários de impacto extremo. (Ver iv))  



 

www.iadb.org 41 

4.1.3. Outras ferramentas que ajudam uma boa gestão de riscos, além do 

previsto no contrato  

• Sistema de controle e monitoramento de riscos (Veja o desenvolvimento mais adiante 

nesta seção) 

• Planos de contingência (para força maior ou para eventos de rescisão devido a um 

risco de impacto extraordinário, por exemplo, caso de falência da empresa do projeto 

devido à baixa demanda23).  

• Fundos de contingência  

• Protocolos de gerenciamento de reclamações de riscos retidos ou compartilhados 

detalhando o processo de solicitação, avaliação, discussão, estimativa de impacto, 

etc. (Ver desenvolvimento mais adiante nesta seção) 

4.1.4. La atitude necessária para uma boa gestão de riscos  

• Aberto ao diálogo 

• "Ownership" (ou seja, atuando como o verdadeiro proprietário do contrato e 

responsável pelo projeto frente à cidadania) e gestão proativa: o governo é, em última 

instância, responsável pelo projeto e, portanto, por todos os riscos, além de que um 

risco transferido pode "retornar" ao governo na forma de resgate ou rescisão 

antecipada. Deve acompanhar a gestão de todos os riscos e deve efetivamente 

cumprir com suas obrigações explícitas no contrato de compensação em tempo hábil. 

e na devida forma 

• Atitude/abordagem profissional de gestão de riscos e projetos (Project Management) 

4.2. Principais problemas, defeitos potenciais ou pontos de 

atenção para a gestão de desempenho 

Muitos dos problemas e pontos de atenção mais comuns como possíveis defeitos da 

estratégia e abordagem da gestão de desempenho têm a ver com possíveis defeitos ou 

necessidades de melhorias na abordagem dos conteúdos do contrato (para o que 

defendemos que deve-se responder ao desenvolvimento de uma prática de padronização de 

contratos24sem prejuízo da importância de contar com uma equipe multidisciplinar 

experiente), ou com a ausência ou defeito de ferramentas de gestão.  

Outros, conforme explicado nas introduções, têm a ver com uma percepção equivocada do 

que implica a gestão dos contratos como um todo e, em particular, neste caso, com o que 

acarreta a representa a responsabilidade na gestão dos riscos (problemas de “atitude "). 

A Tabela 2, a seguir, propõe uma lista resume dos mais relevantes, e indica sua relação com 

o contrato, as ferramentas de gestão ou os problemas de atitudes ou percepção.  

Alguns deles são desenvolvidos em maior detalhe nas seções a seguir. 

 
23 Este tema também é abordado na seção 6.5. "A gestão de contratos e a rescisão antecipada". 
24 Consulte a Seção 8, A Necessidade de Desenvolvimento de Normas Contratuais. 
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• Tabela 2:  Potenciais problemas na gestão de riscos e pontos de atenção discutidos e 

sua origem ou fonte 

Aspecto / possível problema ou ponto de atenção   Relacionado com 

Falhas na atribuição adequada de riscos.   Preparação (normas) 

Falhas na devida implantação deste contrato com definição exaustiva de 
eventos de risco.  

Contrato  

Especificamente, problema de falta de definição ou especificação do 
conceito de força maior em algumas jurisdições  

Marco e Contrato  

Falta de elaboração dos projetos com mitigação precoce de riscos (por 
exemplo, desenvolvimento de estudos/pesquisas adequados em relação 
às condições do solo, ou em relação ao processo de desapropriação, ou 
avaliações de impacto socioambiental, e o início de sua gestão efetiva 
antes da licitação, etc.).  

Preparação  

Falta de gestão adequada de responsabilidades retidas (por exemplo, 
desapropriações).  

Atitude de gestão / abordagem de gestão / 
ferramentas de gestão   

Falta de acompanhamento / suporte na gestão de riscos transferidos (por 
exemplo, licenças).  

Atitude  

Falta de recursos para pagamento de indenizações e atraso no seu 
pagamento (falta de mecanismos como fundos de contingência ou outras 
soluções de flexibilidade orçamentária) 

Ferramentas de gestão  

Confiança excessivo ou às vezes completa na participação privada para 
financiar o impacto/perda (uso excessivo de reajustes) 

Atitude  

Falta de capacidades internas / falta de provisão de equipamentos 
especializados ou orçamento  

Atitude geral (falta de institucionalização da 
função de gestão contratual no país) 

Atrasos/dificuldades para chegar a acordo em reclamações por riscos 
retidos ou compartilhados e ausência de mecanismos eficazes de 
resolução de controvérsias  

Marco e Contrato  

Falta de desenvolvimento de planos de gestão e sistemas de controle e 
monitoramento de riscos (que incluem todos os riscos e não apenas 
aqueles retidos) 

Ferramentas de gestão / Atitude gestora 

Falta de planejamento de contingência (por exemplo, um plano para 
gerenciar uma situação de rescisão antecipada devido à ocorrência de 
um risco de impacto extraordinário) 

Ferramentas de gestão / Atitude gestora 

Falta de relatórios "upstream" (para agências centrais) do valor dos riscos 
(passivos contingentes) e sua evolução 

Marco / atitude geral de incorporação da 
governança “upstream”  

 

Algumas das questões ou pontos de atenção a serem considerados 

na gestão de riscos contratuais 

i) A necessidade de atribuição adequada de riscos, sua adequada 

implementação no contrato e a importância de assumir a responsabilidade 

na gestão de todos os riscos  

• A necessidade de uma atribuição adequada de riscos. 

A atribuição de riscos dá o tom em sua gestão durante o contrato, uma vez que naqueles que 

são transferidos ou compartilhados, a gestão, em primeira instância, foi transferida para o 
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parceiro privado (embora mesmo assim, lembrem-se, não podemos ignorar seu 

monitoramento adequado e colaboração na gestão proativa).  

A partir da elaboração e estruturação do projeto, a espinha dorsal do modelo de negócio 

de PPPs é desenvolvida com base na atribuição de riscos (não é atribuição de culpas ou 

conveniências) à parte que é melhor capaz de gerenciá-los de forma eficiente (mitigando 

as probabilidades de que eles ocorram, ou transferindo-os para terceiros de forma 

lucrativa, ou absorvendo-os, ou sendo capaz de mitigar suas consequências ou impactos 

financeiros, ou ainda sendo capaz de valorizá-los com maior fidedignidade ou confiança).  

As últimas décadas revelaram a adoção, por países da América Latina e do Caribe, de 

práticas padrão em identificação, atribuição, valorização e mitigação de riscos, resultando em 

contratos com maior estabilidade jurídica e que, ao mesmo tempo, fornecem o alinhamento 

correto dos incentivos para ambas as partes (os casos do Peru e Colômbia são destacados 

por também incorporarem padrões de atribuição de risco25).  

No entanto, em alguns dos riscos, como os relacionados às receitas de tarifas (principalmente 

pedágios) e custos patrimoniais, foram experimentadas variações extraordinárias entre a fase 

de elaboração do projeto e as fases de construção e operação, o que gerou problemas nos 

aspectos de financiamento e fluxo de remuneração do projeto, e ativou as cláusulas de 

compensação ou reclamações em riscos compartilhados. 

Em suma, observa-se que na região os riscos estão sendo alocados, porém além do nível 

teoricamente recomendado, o que acaba tendo consequências para ambas as partes. É 

necessário refletir sobre a adequação da transferência de alguns riscos.  

É o caso de riscos como os patrimoniais (quando a gestão da desapropriação foi transferida 

para o parceiro privado), riscos sociais, ambientais, geotécnicos e de rede, que até certo 

ponto podem ser gerenciados pelo parceiro privado mas, em muitos casos, em essência, 

estão fora de seu controle porque carecer de instrumentos para sua gestão efetiva (por 

exemplo, desapropriações ou licenças), ou porque não possui informações suficientes para 

uma avaliação adequada (condições do subsolo, redes de serviços) 26.    

• A necessidade de identificar e descrever com precisão riscos retidos e 

compartilhados.  

Porém, nem tudo se refere a obter a atribuição de riscos mais adequada, com a finalidade de 

obter um maior valor por dinheiro. A atribuição deve ser claramente estabelecida no contrato, 

sem ambiguidades, incluindo uma definição precisa dos eventos, abrangência na 

identificação daqueles retidos ou compartilhados e clareza nas abordagens de acesso às 

compensações ou reajustes. Isso é típico da fase inicial de estruturação do projeto e é um 

aspecto a ser avaliado com muita seriedade.  

 
25 Vejamos, por exemplo, os documentos CONPES aprovados por várias resoluções da DNP na 
Colômbia.  
26 Recomenda-se ler a seção 5 do Capítulo 5 da Guia de Certificados CP3P e seu apêndice sobre as 
boas práticas na atribuição de riscos. 
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Um aspecto específico que é crucial em termos de necessidade de maior clareza é o conceito 

de risco de força maior, que deve ter uma definição por lista fechada/completa de eventos, 

para definir de acordo com cada contrato, ou pelo menos uma lista não completa de eventos, 

junto com uma definição precisa das características do evento para ser considerável como 

força maior.  

Neste ponto a região não pontua bem (em geral), já que se reconhece falta de clareza e 

abrangência na definição dos eventos de risco que dão origem à compensação (por exemplo, 

México), e muito especificamente o problema da definição ou falta de definição do conceito 

de força maior (por exemplo, México e Uruguai).  

• Quadro 3: A definição de força maior e seu tratamento 

Na maioria dos países da região (talvez em todos), o termo força maior para contratos públicos é 

abordado sob a perspectiva de uma definição ampla, segundo características (por exemplo, 

Colômbia), quando não se aplica diretamente a definição ou a doutrina própria da legislação civil ou 

comercial, em muitos casos sem facilitar qualquer definição no contrato.  

Sem haver a necessidade de uma abordagem de definição fechada por lista completa de eventos 

(mais típicos de países regulados pelo direito comum (Common Law), mas também de outros como 

a Espanha), seria conveniente estabelecer um padrão de definição a mais precisa possível, 

separado da ambiguidade gerada pelo conceito de "risco imprevisível", focado em cobrir eventos de 

natureza verdadeiramente inevitável (desastres naturais -atos de deus- ou eventos geopolíticos - 

por exemplo, guerras), juntamente com a definição de uma lista de eventos específicos que são 

aceitos como força maior, mesmo que não seja uma lista fechada. 

Em todos os casos, pode-se considerar a implementação das normas internacionais mais comuns 

em relação à sua regulamentação nos países onde não estão presentes, a saber: o poder de 

qualquer das partes de rescindir o contrato antecipadamente com um regime especial de 

compensação, que não inclui compensação por lucro cessante mas meramente compensação pela 

parte do investimento pendente de recuperação, mas o anterior após um tempo mínimo de 

impossibilidade de continuidade do contrato, e sempre com base na existência prévia de seguros 

contratados pelo parceiro privado com requisitos mínimos de cobertura conforme definido no 

contrato.     

  

• A necessidade de assumir responsabilidades de acompanhamento nos riscos 

transferidos. 

Nos casos em que esses riscos são atribuídos ao parceiro privado (sem prejuízo do que é 

conveniente em alguns casos em que tal transferência seja compartilhada ou limitada para 

gerar alguma certeza), sem o acompanhamento ou a gestão pública, a incapacidade de 

expropriação27, de chegar a acordos com entidades ambientais ou com as comunidades pode 

 
27 O risco de desapropriações é um risco sobre o qual não há consenso. É evidente que o setor privado, 
com as ferramentas jurídicas certas, pode ser mais eficaz na gestão das desapropriações. No entanto, 
também é claro que o risco de sobrecusto é enorme, do ponto de vista especialmente da probabilidade 
de ocorrência, mas também do valor potencial de impacto. No entanto, tem-se demonstrado que a 
solução de reter não o risco, mas a responsabilidade da gestão (direta) do processo de 
desapropriações tornou-se, em alguns casos, um problema de magnitude insuspeita, com graves 
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levar à paralisia das obras, o cancelamento do contrato ou consideráveis atrasos na execução 

das obras. Somente quando o setor público entra para gestionar, mediar ou decidir sobre 

essas questões, observa-se que as partes dos projetos conseguem resolver suas 

discordâncias e estão no caminho certo para uma boa execução.  

Os financiadores de alguns países (por exemplo, Colômbia) têm exigido a solução antecipada 

da compra de propriedades e das licenças ambientais (ou suas diretrizes essenciais) e sociais 

antes de desembolsar os recursos de crédito, o que, se não ocorrer no tempo previsto, gera 

atrasos na execução e, portanto, custos mais elevados para contribuições adicionais de 

capital (patrimônio) no projeto ou simplesmente descumprimento dos prazos de execução. 

É necessário que os governos analisem adequadamente todos os riscos e seu possível 

impacto no apetite por investimento em projetos28, de forma que os riscos em que o parceiro 

privado não tenha capacidade de agregar valor em sua gestão sejam retidos, ou que se 

considere compartilhá-los ou demarcar-los/limitá-los29, de maneira que os incentivos à gestão 

privada sejam mantidos mas que parte dos sobrecustos sejam admitidos, por exemplo, nos 

casos em que estudos anteriores estavam desatualizados e existiam causas incontroláveis 

que levaram a custos mais elevados, gerando também incentivos para que a parte pública 

contribuísse proativamente na sua gestão.  

O precedente ocorre sempre sem prejuízo de aumentar a necessidade de desenvolver 

estudos e pesquisas melhores e mais profundos antes do fechamento da estrutura dos 

contratos (estudos de desapropriação, mapas arqueológicos, estudos de impacto ambiental 

e social, estudos de demanda, condições de subsolo, etc.), porque, mesmo quando o risco 

relacionado vai ser transferido, informações confiáveis e detalhadas diminuem a incerteza e, 

portanto, diminuem o preço da transferência do respectivo risco. 

Também é importante que o contrato estabeleça a exigência de compromissos contingentes 

para ambos os participantes e, portanto, o risco tenha uma cobertura previsível e minimize o 

impacto de surpresas que possam restringir a execução do projeto.  

 
atrasos no processo que geram atrasos no início ou no andamento das obras, com impacto financeiro 
sobre o parceiro privado de muito difícil gestão (o que acarreta em muitos casos a impossibilidade de 
encerramento financeiro mesmo antes do impacto sobre o possível atraso do prazo de construção). 
Considera-se que atribuir a gestão das desapropriações ao parceiro privado sob um regime de partilha 
de sobrecustos e riscos, com um limite absoluto do impacto financeiro que corresponde ao parceiro 
privado, é uma opção possível desde que existam ou se criem mecanismos legais adequados para 
permitir que o parceiro privado os gerencie com eficácia se a legislação local permitir. 
28 Salientar que é recomendável e considerada uma boa prática que, desde a fase de estruturação, os 
governos realizem rodadas de pesquisas de mercado para esse fim, entre outros. Por exemplo, o 
Estado de São Paulo, no Brasil, tem realizado rodadas permanentes com agentes de mercado, 
associações e outras partes interessadas para obter informações que ajudem o governo a delimitar 
adequadamente o objeto contratual e suas peculiaridades. 
29 No caso colombiano, por exemplo, os riscos patrimoniais, socioambientais, de rede e geotécnicos 
foram compartilhados por um sistema de bandas nos projetos de estradas 4G, onde o primeiro 
sobrecusto de 20% é assumido pelo parceiro privado, seguido de uma faixa compartilhada entre ambas 
as partes se o sobrecusto estiver entre 20% - 80% e, no caso de o estouro de custo exceder 100%, o 
setor público entra para assumir o custo adicional. Isto visa incentivar e responsabilizar o parceiro 
privado na gestão, reconhecendo até certo ponto a possibilidade da gestão e limitação do parceiro 
privado nas suas funções e informações. 
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• Quadro 4: O problema específico dos projetos sujeitos a tarifas regulamentadas. 

Como observado, a existência de conflitos e problemas em contratos que operam sob um marco 

tarifário regulamentado é frequente.  

Além da consideração de que em muitos países as tarifas são percebidas (ou talvez sejam) como 

altas, especialmente as de energia e água, os regimes de concessão com tarifa regulamentada 

têm um alto impacto na gestão de reclamações e ordens de reajustes, essencialmente quando a 

tarifa não foi atualizada como esperado. Esses problemas só podem ser resolvidos "exante", 

prevendo-os no contrato e gerando uma estrutura eficiente para sua resolução ou para sua 

eliminação. 

Um exemplo que foi apresentado é o do conceito de tarifa "técnica" utilizada nas PPPs de 

transporte na Espanha e que pode ser evidenciada em quase todos os projetos de PPPs de 

metrôs e bondes no país (por exemplo, os bondes de Barcelona, o metrô de Sevilha ou o de 

Málaga). Trata-se de uma "taxa na sombra" definida por contrato, que é indexada ao IPC e gera 

automaticamente o rendimento a ser compensado por diferenças (onde o governo / autoridade 

contratante paga a diferença entre o rendimento calculado com a taxa técnica e o rendimento 

efetivamente recebido com base na alíquota real). 

Abordagem semelhante é aplicada nos projetos de PPPs das rodovias com pedágio na Colômbia, 

que pode ser vista nos projetos do programa 4G. 

ii) A necessidade de gerenciar adequadamente o cumprimento dos 

compromissos por riscos retidos  

O direito de reclamar dos eventos de indenização deve ser claro e bem estabelecido nos 

contratos, com uma descrição nítida dos mecanismos de compensação em geral, bem como 

do processo de cálculo do reajuste.  

Em geral, a região parece pontuar bem neste ponto, como observado pelos especialistas do 

painel de discussão, embora nesse último ponto (processos de reajuste) um defeito de 

clareza às vezes possa ser observado no processo de cálculo do reajuste, ou uma âncora no 

indicador VAN no lugar do indicador da TIR de capital e com relação ao RCSD que 

entendemos que é o que deve prevalecer. Outra falha notável observada em quase toda a 

região é a tendência ao uso da extensão do prazo como mecanismo de reajuste, algo que 

(exceto em projetos baseados em pagamentos por usuário, onde é um mecanismo de 

reajuste natural) deveria ser um mecanismo de última escolha devido à ineficiência financeira 

que pode gerar30. 

 
30 A prorrogação do prazo pode reequilibrar o VAN dos fluxos do projeto, mas pode afetar a capacidade 
bancária por afetar a Relação de Cobertura da Dívida, além de aumentar o valor presente dos 
compromissos fiscais (no caso de PPPs para pagamentos governamentais), além de ampliar o período 
em que permanecemos sujeitos à perda de flexibilidade do governo. No entanto, o uso de taxas de 
cobertura e TIR, como indicadores chave para definir o reajuste, requer um modelo financeiro 
consensual anexado ao contrato como ferramenta de cálculo, algo que em alguns países (por exemplo, 
Colômbia) não é utilizado. 
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Mas, além disso, a parte pública deve atender a uma boa gestão de pagamento imediato de 

seus compromissos de compensação e, sobretudo, deve fazer com que os impactos dos 

riscos que supõem que investimentos adicionais sejam financiados diretamente pela 

administração contratante, sem apelar para o seu financiamento pelo parceiro privado ou, 

quando isto ocorrer, que não se baseie apenas no melhor esforço por captar e fornecer tais 

financiamentos.  

Nesse sentido, é conveniente, na medida do possível, ter esquemas para a dotação/criação 

de fundos de contingência 31. 

Neste ponto, observa-se que alguns países da região possuem fundos de contingência (por 

exemplo, Colômbia). No entanto, há incerteza nos períodos de pagamento ou reembolso de 

recursos mesmo nesses casos, o que gera impactos econômicos adicionais sobre o acionista 

privado, motivado pela habitual indisponibilidade de recursos para cumprir os compromissos. 

A má prática de forçar o parceiro privado a financiar a financiar a perda através de 

mecanismos de reajuste (algo relativamente comum, por exemplo, no México) parece 

bastante difundida. 

É adequado prover o reconhecimento/acréscimo de juros por atraso no pagamento dos 

compromissos de compensação, embora em si isso não garanta totalmente o pagamento em 

tempo hábil e da melhor forma. 

No caso colombiano, observou-se que se estabelece um custo de juros remuneratórios dos 

recursos que compensam o risco retido ou compartilhado, mas mesmo assim há incerteza 

nos prazos de pagamento, o que exige que o parceiro privado contribua com o dinheiro, seja 

via capital (equity) ou dívida, para assumir os custos excedentes e, portanto, não impactar o 

cronograma da obra, o que gera pressão financeira adicional sobre os projetos, tornando o 

mecanismo potencialmente mais vulnerável. 

Por todas essas razões é necessária uma gestão financeira eficaz 32por parte das 

administrações contratantes e de seus governos, de modo a garantir melhor a disponibilidade 

de recursos para fazer os pagamentos no seu devido tempo; caso contrário haverá um 

impacto negativo na reputação e credibilidade do respectivo programa de PPPs. 

iii) O papel dos mecanismos de resolução de controvérsias  

Logicamente, a determinação da existência do direito de compensação (ou seja, 

determinação da verdadeira ocorrência de um evento compensável que reúna as condições 

estabelecidas no contrato) bem como a determinação do impacto financeiro do evento e o 

cálculo da própria compensação (especialmente em casos de reajuste, onde o parceiro 

 
31 Por meio do esquema de fundos de contingência, é feita uma avaliação dos riscos retidos, e os 
fundos são alocados contra o orçamento para que o risco retido (ou parte dele) seja registrado como 
gasto desde o início e se possa contar com fundos que permitam que não se recorra à apropriação 
orçamentária quando um evento de risco se materializa, dando grande flexibilidade na gestão fiscal e 
na capacidade de honrar os pagamentos devidos pelos riscos retidos ou compartilhados, o que é muito 
valorizado pelos investidores. 
32 Por exemplo, por meio de empréstimos de liquidez de bancos públicos ou de uma agência financeira 
para adiantar os valores definidos no acordo de compensação, da flexibilização dos mecanismos de 
acesso aos fundos de contingência ou da geração de itens contingentes no orçamento. 
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privado adianta o financiamento para absorver o impacto em primeira instância), é uma 

possível questão de disputa. Por isso, é essencial possibilitar mecanismos ágeis e claros para 

sua resolução, como forma de melhorar a gestão do risco retido33. 

No que diz respeito a reclamações e disputas, a percepção do painel de especialistas é muito 

positiva. A boa prática de contratos contendo um "processo de resolução de disputas" 

hierarquizado, com diversas instâncias consecutivas de solução de conflitos, tem sido 

promovida em quase toda a região, de forma que, em primeira instância, se fomenta o acordo 

de soluções diretamente entre as partes seja incentivado. Caso não seja possível um acordo 

direto ou amigável, muitos países contam com a figura do "painel de resolução de disputas", 

que geralmente consiste de três especialistas (um indicado por cada parte e outro por acordo 

mútuo) para entender o caso e chegar a uma resolução. A instância superior, se o painel 

falhar, pode ser a arbitragem (nacional ou internacional, esta última sendo considerada a 

melhor prática) cuja resolução é normalmente inapelável (pelo menos em questões 

fundamentais), ou pode ir a um tribunal, cuja instância é o último recurso e geralmente leva 

mais tempo. 

iv) Possibilidade de rescisão antecipada em casos de força maior e 

potencialmente outros possíveis eventos extraordinários de impacto 

extremo. O uso potencial da rescisão de contrato antecipado para 

determinadas suposições de risco  

Uma questão final que merece destaque é a rescisão antecipada do contrato como 

ferramenta de gestão de riscos.  

Além de ser o mais usual, que é o reconhecimento do direito a ambas as partes de rescindir 

o contrato com uma determinada indenização em benefício do parceiro privado, em casos de 

força maior (em alguns países), a mesma filosofia pode ser incorporada (direito de invocar 

rescisão antecipada) em outros casos de riscos que são considerados retidos ou 

compartilhados, embora não sejam catalogados em algumas jurisdições como força maior 

(quando é definido no contrato de forma limitada), ou para gerar maior certeza em relação a 

certos eventos de risco para os quais a causa da força maior poderia ser invocada, mas cuja 

determinação final seria adiada por muito tempo. 

Não é incomum que o operador sofra sérios problemas financeiros que surgem, por exemplo, 

da insuficiência imprevista da demanda pelo serviço, por atos diretos do Estado, ou outros 

casos catalogados como evento fortuito ou força maior. 

• Quadro 5: A possibilidade de rescisão antecipada por causas especiais no Estado de 

São Paulo  

Para esses casos, o Estado de São Paulo, no Brasil, projetou uma solução contratual que permite 

a rescisão contratual antecipada. Essa matéria é disciplina contratual, pois a Lei Federal de 

 
33 Os processos de resolução de disputas também são uma ferramenta essencial na boa gestão do 
desempenho diante de possíveis discrepâncias em termos da existência de descumprimentos, da 
adequação ou não da imposição de penalidades ou do cálculo da retribuição nos pagamentos para 
disponibilidade, entre outros. Na seção 6 “Outros assuntos relevantes na gestão de contratos”, há uma 
descrição adicional sobre esse tema, que afeta quase todas as facetas da gestão de contratos. 
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Concessões (Lei Federal nº 8.987/1995) não prevê essa possibilidade e a Lei de Concessões do 

Estado de São Paulo (Lei nº 7.835/1992) permite a rescisão antecipada do contrato, mas trata-se 

de uma autorização genérica. 

Ou seja, para casos específicos, o instrumento legal das PPPs regionais tem uma saída prévia e 

amigável, o que impede o governo de manter um serviço cujo contrato está sendo mal executado 

por razões não diretamente atribuíveis ao parceiro privado, ou que o parceiro privado continue a 

administrar um negócio que sofre uma forte deterioração financeira, o que normalmente será feito 

em detrimento da qualidade e disponibilidade do serviço.  

Os contratos do Estado de São Paulo possuem uma cláusula específica de rescisão antecipada. A  

rescisão antecipada só pode ocorrer após eventos específicos verificados como (I) evento fortuito e 

força maior que não são assegurados no Brasil e cujas consequências se estendem por mais de 90 

dias; (II) imposição de limitações aos valores tarifários específicos do projeto (quando se trata de 

um projeto com liberdade tarifária concessionária); (III) materialização de riscos derivados de 

imposições fiscais que, além da liberdade tarifária, afetam demasiadamente o fluxo de caixa da 

concessão, e que não permanece adequado para resolver o desequilíbrio por meio dos instrumentos 

previstos no contrato; e (IV) eventos de desequilíbrio quando a projeção do impacto sobre o fluxo 

de caixa no valor atual excede o valor determinado no contrato. 

São eventos de impacto extraordinário que resultam na impossibilidade de recomposição da equação 

econômico financeira do contrato sem prejudicar seriamente a qualidade e a disponibilidade do serviço.  

De qualquer forma, as partes têm a opção de reajustar o contrato aos termos iniciais (reajuste) ou 

promover a rescisão antecipada. Para os casos em que existam impactos tributários sobre a 

concessão, para evitar a extinção, e desde que a solução seja adequada, a autoridade contratante 

pode optar por não extinguir a concessão e assumir os efeitos financeiros por meio do reajuste 

contratual. 

I. Para o evento fortuito e a força maior = fórmula geral de indenização (parcela de investimentos 

relacionados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados). 

II. Para casos de imposição de limitações de valores tarifários e eventos de desequilíbrio cuja 

projeção do impacto sobre o fluxo de caixa no valor atual supere o valor determinado = mesma 

fórmula do resgate da concessão (nacionalização do projeto, devolve o ativo ao Estado). 

III. Para casos de materialização de riscos tributários = mesma fórmula de expiração/cancelamento 

da concessão 

Há também a possibilidade de rescisão amigável do contrato por meio de sua qualificação para fins 

de nova licitação, no programa do Governo de São Paulo, após solicitação da operadora, mas as 

hipóteses são mais genéricas do que as do regime de rescisão antecipada (não cumprimento 

recorrente ou permanente das disposições contratuais, ou incapacidade de cumprimento das 

obrigações contratuais ou financeiras assumidas). Após a qualificação e a decisão de licitar, as 

partes assinam um acordo. As regras de indenização são as mesmas aplicáveis para casos de 

expiração. 
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4.3. Exemplo de autoavaliação da abordagem e grau de preparação 

para uma boa gestão de riscos: México vs. Uruguai  

Como na seção anterior em relação à gestão de desempenho, no gráfico a seguir mostramos 

uma avaliação (subjetiva e pessoal) feita para este documento pelos especialistas do México 

e Uruguai, neste caso sobre uma lista dos principais fatores ou elementos de sucesso para 

uma boa gestão de riscos, incluindo os aspectos que fazem ou devem fazer parte do contrato, 

bem como algumas outras ferramentas e atitudes.  

Eles foram solicitados a avaliar de 1 a 5 de acordo com seus conhecimentos ou percepção 

cada fator ou aspecto relacionado à boa gestão do desempenho em questão, sendo 1 "não 

cumprido ou cumprido muito raramente" e 5 "é sempre e muito satisfatoriamente cumprido".   

• Gráfico 2: Uma avaliação livre e subjetiva dos pontos-chave de atenção para a gestão 

de riscos  

 

Fonte: elaboração própria com base em uma pesquisa projetada para este documento.   
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5 A Gestão de Mudanças Contratuais 

5.1. Marco geral 

5.1.1. Prevendo e incorporando a mudança no contrato  

Os contratos de PPPs são contratos de longo prazo que estão inevitavelmente sujeitos a 

alterações durante sua vida.  

Muitas mudanças estão relacionadas à evolução tecnológica do serviço. É inimaginável supor 

que a forma de prestação de serviços, como telefonia, eletricidade ou outros setores de uso 

intenso de tecnologia, permanecerá inalterada por 15 ou 20 anos, imune às mudanças 

tecnológicas a eles inerentes .   

Outras alterações estão relacionadas às mudanças nas necessidades abrangidas pelo 

projeto (por exemplo, a necessidade de ampliar o serviço prestado a mais pessoas).  

O vínculo contratual com a modalidade PPPs pode exigir variações por diversos motivos. Há 

também aquelas de origem financeira: mudança da participação acionária da empresa 

contratada ou nos instrumentos de investimento ou financiamento.  

A necessidade de implementar mudanças é inevitável, e a natureza da maioria delas é 

conhecida de antemão, bem como a possibilidade direta de sua ocorrência. Portanto, a boa 

gestão de mudanças, como tantas outras facetas da gestão de contratos, começa com um 

bom contrato que saiba antecipar-se às mudanças, incorporando em si mesmo um marco 

para sua correta implementação34. 

Isso protege a transparência no processo de contratação (o contrato é concedido considerando 

conscientemente a possibilidade de implementação de determinadas mudanças que possam 

envolver negócios adicionais) e gera segurança para a parte privada (por exemplo, mudanças no 

escopo de obrigações devidamente reguladas esclarecerão os direitos gerados para a parte 

privada quanto à restauração de seu equilíbrio econômico-financeiro).  

As alterações, portanto, podem ser explicitamente limitadas em sua quantidade 

(quotizados)35 a fim de proteger o interesse público: em relação ao escopo das obrigações 

(novas obras, extensão do serviço), em relação à transparência (quando e como será aceita 

 
34 A distinção entre a evitabilidade da mudança e a antecipação da mudança é sutil. Há momentos em que 
é possível evitar a mudança, sempre desde a perspectiva ex-ante, da elaboração do projeto, definindo-o 
antecipadamente e incorporando uma evolução planejada (de forma clara) das necessidades. Há 
mudanças, especialmente no que diz respeito ao escopo ou requisitos técnicos, que podem ser evitadas 
se houver segurança razoável de que a definição do projeto a ser licitado é a mais adequada, levando em 
conta um horizonte de tempo relativamente, mesmo no médio prazo. Por exemplo, prever o crescimento 
populacional quando essa é uma tendência evidente, ou prever a influência do efeito rede quando for 
conhecido um desenvolvimento de infraestrutura de transporte que, sem dúvida, impactará nosso projeto, 
incorporando-se esse efeito do início ao escopo do projeto. Mas, em outros casos, o que vai proceder, dada 
a incerteza de quando será necessário um ajuste do serviço ou o escopo do projeto, é incorporar no contrato 
a previsão da mudança necessária no projeto.  
35 A gestão contratual, quanto à gestão de mudanças, não visa evitá-las ou limitá-las, mas gerenciá-
las de forma acessível.  
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uma mudança na propriedade da sociedade contratada). Limitar as mudanças busca atingir 

o equilíbrio devido entre proteger a transparência e fornecer a flexibilidade necessária aos 

contratos. 

Trata-se de uma boa prática, por exemplo, estabelecer limites quantitativos no marco das 

PPPs (por lei e não apenas por contrato) para que mudanças no valor acumulado superiores 

a determinados importes (por exemplo, 50% do valor inicial do contrato, como previsto na 

UE) resultem necessariamente na relicitação do projeto. 

O objetivo de estabelecer no contrato um marco que permita mudanças, e a posterior gestão 

delas quando ocorrerem ou forem necessárias, deve ser evitar, na medida do possível, a 

"renegociação" do contrato (se for factível de acordo com o marco jurídico em questão36) e, 

por fim, evitar o término antecipado do contrato.  

As renegociações, se legalmente viáveis, devem ser aplicadas com um espírito restritivo e 

somente quando houver causas verdadeiramente fundamentadas, de forma a proteger a 

subsistência do projeto e do serviço público associado ao não concordar com seu término 

antecipado (opção que deve ser sempre contemplada nesses casos). 

5.1.2. Gestão da mudança: ferramentas e atitudes necessárias  

Este é o momento de comentar a gestão das mudanças em si, uma vez que ocorram os 

eventos que as originaram. 

Efetivamente, a gestão da mudança deve ser realizada seguindo as previsões do contrato. 

Mas não se trata apenas de seguir sem questionar previsões mais ou menos gerais, sendo 

que sua boa gestão exigirá: 

• Como quase tudo na gestão de contratos, um bom manual de administração de 

contratos37, que descreva da forma mais próxima e prática as previsões do contrato e 

que desenvolva procedimentos com detalhes práticos que devam ser seguidos (ver 

Tabela Quadro 6).  

• Como em tudo relacionado à gestão de contrato, as habilidades adequadas dentro da 

equipe: expertise técnico setorial para mudanças de escopo ou requisitos, habilidades 

de análise financeira e conhecimento de project finance para a medição de impacto e 

sua compensação, conhecimento financeiro de PPPs para calcular o VpD e estimar o 

impacto fiscal, e capacidades legais quanto à determinação da legalidade dos 

 
36 A renegociação é entendida como a negociação da solução de um evento que não foi contemplado 
no contrato ou cuja solução exige alterações ou ajustes não contemplados nele ou diferentes dos 
contemplados. Um exemplo notável em nível internacional é o caso dos projetos SCUT (estradas "sem 
custo para o usuário", pedágio de sombra) de Portugal, pois com a crise econômica sofrida por este 
país foi necessário alterar os projetos para estradas com pedágio real. A renegociação consistiu em 
alterar drasticamente a estrutura do contrato para passar para um mecanismo de pagamento baseado 
na disponibilidade (mecanismo neutro ao comportamento da demanda) com os pedágios recebidos 
sendo retidos pelo setor público. 
37 Para ler mais sobre o significado e a abordagem de um Manual de Gestão de Contratos, pode-se ler 
o "Topic 4 - Adopting a user-friendly contract management manual” da União Europeia, EPEC, 
“Managing PPPs during their contract life”. 
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requisitos de remuneração ou qualificação/revisão de contratos de financiamento e 

natureza das alterações estatutárias.  

• Gestão de comunicações e informação (que requer um bom sistema de gestão de 

informação, discutido na Seção 6.”A gestão de informação e a gestão documental” 

• Gestão de conflitos: trata-se de evitar a entrada em uma disputa. 

• Gestão de grupos de interesse internos (governança upstream), em relação à 

comunicação adequada com agências centrais que devem aprovar ou pelo menos 

conhecer a necessidade de mudança.  

• Atitude de transparência e confiança, no âmbito de uma boa gestão das relações entre 

parceiros.  

• Quadro 6: Exemplo de conteúdo de um Manual de Gestão de Contrato* 

Introdução Período de construção Período de funcionamento do 
serviço 

1. Significado e objetivos do 

contract management.  

2. Objetivos e escopo deste 

documento. 

3. Background do projeto-contrato. 

 

Funcionamento da governança 

1. Responsáveis da autoridade, 

comissões e comitês (inclui 

reuniões internas). 

2. Processo de comunicação e 

informação.  

3. Sistema de informação e 

comunicações. 

4. Processo de tomada de 

decisão 

5. Gestão de grupos de interesse. 

 

Equipe da Autoridade 

1. Esquema organizacional 

2. Papéis e responsabilidades 

3. Principais contatos 

 

Equipe do sócio privado 

1. Esquema organizacional 

2. Papéis e responsabilidades 

3. Principais contatos 

1. Reuniões com o parceiro privado 

(tipo propósito, frequência, 

assistentes, resultados) 

2. Principais obrigações e 

monitoramento [inclui gestão de 

calendário] 

3. Autorizações e aprovações 

4. Obrigações de relatório 

5. Gerenciamento de dados e 

informação (coleta, validação, 

registro e feedback) 

6. Pagamentos durante a 

construção. 

7. Gestão de riscos e reclamações 

[inclui mapa de atribuição de 

riscos] 

8. Aprovações finais/conformidade 

para entrada em serviço 

9. Gestão de alterações contratuais 

10. Gestão de disputas 

 

1. Reuniões com o parceiro privado (tipo 

propósito, frequência, assistentes, 

resultados) 

2. Obrigações-chave e monitoramento/ 

requisitos de desempenho 

3. Obrigações de relatório 

4. Gerenciamento de dados e 

informação (coleta, validação, 

registro e feedback) 

5. Administração do mecanismo de 

pagamento, processo de validação e 

pagamento. 

6. Gestão de riscos e reclamações 

[inclui mapa de atribuição de riscos] 

7. Gestão de alterações contratuais 

8. Gestão de disputas 

 

Apêndices 

Mapa de obrigações 

Matriz de Risco 

Registro de riscos  

Protocolos, modelos/guias 

*Baseado em um exemplo real 
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À luz do que foi conversado no grupo de discussão, e como já foi comentado em outros 

aspectos da gestão, a percepção é a de que a região não pontua muito bem em ferramentas, 

recursos e atitudes em relação à gestão de mudanças. 

5.1.3. Gerenciamento da mudança: controlando o impacto da mudança  

Como premissa, a solução de emenda ou modificação não deve, em nenhum caso, prejudicar 

a transparência (que é protegida pela previsão da mudança e seu enquadramento no 

contrato), provocar uma redução da qualidade da prestação do serviço ou ameaçá-lo (por 

exemplo, por mudança de propriedade das ações da SPE com deterioração da capacidade 

operacional da empresa), nem comprometer a capacidade fiscal da autoridade outorgante 

(principalmente por meio de novos investimentos devido a uma mudança de escopo). Na 

verdade, as mudanças não deveriam deteriorar (não deve ser previsível que possam 

deteriorar) a equação de valor por dinheiro. 

Nesse sentido, é uma boa prática da gestão contratual, na perspectiva do marco das PPPs e 

da governança upstream, a apresentação de mudanças contratuais com possível impacto 

sobre o valor por dinheiro ou sustentabilidade financeira, para revisão e aprovação dos 

mesmos agentes que na época aprovaram o projeto em relação a essas variáveis.  

Gerar a informação que preveja (ou que deveria prever) como é a justificação motivadora da 

mudança, seu impacto líquido positivo ou neutro no Valor para o Dinheiro, e a ausência de 

impacto (ou sua medida para sua avaliação) sobre o impacto fiscal do projeto (seja devido à 

geração de novos passivos da empresa, sejam esses contingentes 38).  

Segundo foi comentado no painel, na maioria dos casos, não há um sistema de controle 

institucionalizado, um sistema de controle "upstream" (no nível de agências centrais ou 

órgãos de governo) para reportar, revisar e validar alterações contratuais. No entanto, na 

maioria dos casos, se forem mudanças no escopo/exigências, com potencial impacto na 

acessibilidade/impacto fiscal, geralmente é necessária a aprovação da entidade direta das 

finanças públicas, não tão claramente quanto à revisão de valor por dinheiro.  

5.2. Análise e discussão de alguns eventos de mudança relevantes  

A seguir, discutimos alguns dos tipos/eventos de mudança mais relevantes, tanto na 

perspectiva de sua boa incorporação ao contrato quanto em sua gestão efetiva ao 

implementar (ou não) a mudança.  

5.2.1. Alterações no escopo das obrigações ou requisitos de serviço  

As modificações do escopo ou dos serviços geralmente são iniciadas pela parte pública, mas 

também podem ser iniciadas pela parte privada, o que não implica necessariamente que a 

autoridade contratante proprietária do projeto não deva começar pelos custos adicionais 

envolvidos na modificação.  

 
38 Muitas mudanças contratuais de natureza técnica ou de requisitos às vezes implicam mudanças de 
fato na matriz de atribuição de risco. 
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No entanto, em muitas ocasiões, as mudanças solicitadas pela parte privada (value 

engineering, durante o processo de desenvolvimento detalhado do projeto) podem 

precisamente levar à economia de custos para a parte pública (é uma boa prática aceitar 

propostas de otimização de custos do parceiro privado, sujeitas a compartilhar as economias 

geradas).  

Em geral, é útil prever nas bases de licitação que a oferta para as PPPs contenha a obrigação 

de especificar preços unitários para evitar ou minimizar, na medida do possível, negociações 

de custos de obra para mudanças geralmente não significativas. 

Na verdade, há momentos em que a revisão do preço do serviço (em regimes de pagamento 

do governo) é parametrizada antecipadamente. 

O mais complexo no gerenciamento são as modificações no escopo do contrato 

(desenho/escopo do projeto) ou de requisitos técnicos ou de serviço que tenham um impacto 

significativo nos custos de investimento ou de operação e manutenção. Isso pode ter um 

custo maior ou menor, sendo este último especialmente complicado: uma das maiores 

dificuldades a serem superadas com as reduções de obras ou serviços é a definição de 

indenização pela redução de escopo quando tal redução pode resultar em falta de economia 

devido por perda de escala.  

A própria análise de custos de obras adicionais tem a complexidade adicional de que não só 

o preço das obras deve ser acordado, mas deve-se também considerar seu possível impacto 

nos custos de operação e manutenção. 

• O que a gestão dessas mudanças envolve? 

Implica/requer: 

• Avaliar o custo-benefício da mudança e o impacto sobre o valor por dinheiro 

• Determinar a conveniência de implementar a mudança com o mesmo contratado / em 

virtude do mesmo contrato ou, ao contrário, avaliar a conveniência de uma nova 

oferta.  

• Determinar o custo/preço a ser reconhecido pelas obras ou serviços adicionais: 

propondo o custo ao parceiro privado ou exigindo dele sua melhor oferta, estando em 

qualquer caso sujeito à negociação do preço final. 

• Negociar/concordar com o custo direto 

• Negociar/concordar com o impacto do custo a longo prazo 

• Se o parceiro privado for obrigado a financiar obras adicionais, a determinação/acordo 

com o impacto sobre a TIR de capital ou os custos financeiros da possível nova 

dívida39.  

 
39 Uma questão de boa prática internacional que não parece estar presente na região em geral é 
condicionar a obrigação do parceiro privado de financiar uma modificação à existência de financiamento 
disponível ou aos melhores esforços para obtê-lo por parte do parceiro privado. Ou seja, se não for 
realmente viável obter financiamento, o setor público deve isentar a parte privada dessa obrigação e, na 
ausência de acordo, pagar diretamente os custos das obras adicionais. Isso também se aplica em relação 
a eventos de risco compensadores com impacto direto em CapEx. 



 

www.iadb.org 56 

• A decisão do mecanismo de compensação (revisão para cima dos pagamentos por 

serviço, aumento de tarifa, aumento de prazo, pagamentos diretos, etc.) para aplicar 

• Os cálculos/definição da compensação  

o O pagamento efetivo de uma compensação direta  

o O "cálculo do reajuste" (quando o parceiro privado vai financiar o excesso de 

custos). Ou seja, a determinação do valor do ajuste das condições financeiras 

do contrato para conseguir o reajuste: determinar qual é o prazo adicional ou 

de quanto é o incremento do pagamento pelo serviço.  

• Sua implementação em contrato (geralmente como um adendo).  

Tal processo, devidamente desenvolvido, deve estar presente em um bom manual de 

administração de contratos.  

Também será necessário levar em conta (gestão de partes interessadas) a necessidade de 

informar e envolver nesse caso os órgãos com prerrogativas de aprovação das mudanças, 

especialmente aqueles com potencial impacto sobre o valor por dinheiro e em acessibilidade 

(impacto fiscal)40. 

Por outro lado, um bom processo de resolução de disputas é essencial para evitar ou resolver 

a possível disputa em torno da avaliação de impacto e a definição de sua devida 

compensação financeira.  

5.2.2.  Mudanças de acionistas  

As mudanças na propriedade ou controle devem ser reguladas no contrato de PPPs, pois 

podem afetar o perfil de risco do projeto. A necessidade de regulamentar as transferências 

de ações também está vinculada à transparência e imparcialidade da licitação, visto que é 

provável que a participação no patrimônio da sociedade transferidora das ações tenha sido 

considerada na avaliação das ofertas. Portanto, o contrato geralmente exige que a parte 

privada obtenha o consentimento prévio da autoridade contratante para determinadas 

alterações (por exemplo, alterações durante a construção e quaisquer alterações que 

equivalham a uma mudança de controle). Tais autorizações podem (boa praxis) não ser 

necessárias para transferências marginais, mas não aquelas que envolvam uma mudança de 

controle (que deveria estar devidamente definida no contrato, por exemplo, em qualquer caso 

de transferência superior a 20%). Também é uma boa prática diferenciar entre a fase de 

construção (mais sensível às mudanças, com restrições mais severas na transferência de 

ações) e a fase de operações.  

É aconselhável esclarecer no contrato as condições para que uma mudança acionária seja 

aprovada, evitando deter a prerrogativa absoluta sobre o consentimento, ou que este deva 

estar justificado, inclusive estabelecendo limites para poder recusar o consentimento com 

uma gama limitada de razões estabelecidas no Contrato (por exemplo, o acionista controlador 

de entrada deve atender aos requisitos originais de qualificação). 

 
40 Chama a atenção como em alguns países da região é necessária a aprovação do projeto antes de 
sua licitação pela Fazenda ou Finanças, geralmente do ponto de vista do impacto fiscal (e às vezes de 
VpD) e, ainda assim, isso não esteja previsto (pelo menos explicitamente) na implementação de uma 
mudança, mesmo quando significativo.   
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• O que deve ser levado em conta ao avaliar e considerar a aprovação de uma 

mudança acionária? 

Do ponto de vista prático, a autoridade contratante não deve resistir desnecessariamente às 

mudanças de patrimônio ou controle da parte privada, pois elas são uma característica 

desejável de um mercado ativo de PPPs. 

Em geral41, devemos: 

1. Termos certeza de que a parte privada forneceu todas as informações de que a 

autoridade contratante precisa para avaliar a mudança. 

2. Identificar quem tem a "propriedade" ou "controle" da parte privada antes e depois da 

mudança42. 

3. Avaliar o impacto da mudança. 

A autoridade contratante deve avaliar como a mudança de patrimônio ou o controle 

afetará o perfil de risco do projeto. Os impactos potenciais de risco incluem os 

seguintes tópicos: 

• Se o projeto depende da tecnologia ou conhecimento fornecido por um 

determinado investidor há o risco de que o acesso à tecnologia ou 

conhecimento seja perdido. Nessa situação, a autoridade contratante deve 

solicitar evidências de que a parte privada continuará a ter acesso à tecnologia 

ou aos conhecimentos necessários após o investidor ter saído do projeto. 

• O novo investidor pode ter menos capacidade financeira do que o investidor 

anterior. Nesta situação, há o risco de que o novo investidor não seja capaz 

de fazer quaisquer contribuições de capital futuras planejadas ou inesperadas, 

mas necessárias para a parte privada. Nesta situação, a autoridade 

contratante deve solicitar comprovação da capacidade financeira do novo 

investidor. 

• A identidade de um novo investidor pode criar riscos de interesse público para 

o governo. Por exemplo, pode ser inaceitável para o governo e o público que 

uma pessoa com antecedentes criminais obtenha o controle do parceiro 

privado e esteja em posição de influenciar a administração dos serviços 

prestados ao público em nome do governo. O contrato de PPPs pode permitir 

que a autoridade contratante rejeite qualquer proposta de mudança de 

controle. 

4. Consultar outros grupos de interesse do governo se a mudança proposta for 

necessária. 

 
41 Com base na "Guia de Gestão de Contratos" desenvolvida com financiamento do BID pelo mesmo 
autor para um país da região. 
42 Em alguns casos, trata-se de uma questão simples, porém, quando os investidores utilizam 
estruturas de patrimônio complexas, pode ser difícil identificar quais partes se enquadram na definição 
de "patrimônio" ou "controle" no contrato de PPP. A autoridade contratante pode exigir assessoria 
jurídica em relação a essas definições. 
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A autoridade contratante deve consultar qualquer outro grupo de interesse relevante 

dentro do governo. Em alguns casos, um único investidor estará vendendo ou 

comprando dois ou mais projetos de PPPs do governo ao mesmo tempo. Se os 

contratos relevantes forem administrados por diferentes autoridades contratantes, 

elas devem consultar-se para garantir que estejam adotando abordagens coerentes 

na avaliação das questões levantadas pela mudança. 

Em geral, trata-se de um ponto que pode ser melhorado na gestão, na perspectiva da 

necessidade de uma objetividade essencial no processo de autorização de mudanças de 

acionistas, sob um prisma de flexibilidade limitada. Isso mais comum quanto mais relevante 

em mercados de PPPs que vão amadurecendo, a entrada de investidores financeiros puros 

nos projetos, aspecto positivo que permite aos desenvolvedores reciclar capital e realizar 

novos projetos. 

5.2.3.  O refinanciamento 

Outro aspecto relevante que pode exigir modificações está relacionado ao financiamento.   

Temos visto situações na LAC em que a concessão do projeto ocorre antes do fechamento 

financeiro da operação e, atento ao longo prazo que as etapas iniciais tomam, o contratante 

premiado enfrenta diferenças nas condições de financiamento no fechamento em relação às 

condições consideradas ou contidas em sua oferta.  

Geralmente esse risco é assumido pelo ofertante e, em princípio, não deve ser uma hipótese 

a partir da qual seja necessário modificar o contrato, a menos que enfrentemos uma situação 

de crise de mercado, seja local ou internacional, que afete substancialmente o financiamento, 

a taxa de câmbio, etc. O equilíbrio entre minimizar modificações e a necessidade de gerar 

um projeto financeiramente sustentável a longo prazo é frágil e é uma boa prática contratual 

considerar essa possibilidade em contrato. 

No entanto, a mudança mais comum nas condições de financiamento, incluindo a própria 

estrutura financeira da SPE (geralmente para uma situação mais alavancada, ou seja, dívida 

mais elevada) é a suposição de refinanciamento. Projetos de PPP, dado seu longo prazo e a 

relativa estabilidade de seus fluxos financeiros, às vezes desfrutam de um espaço ou 

oportunidade para otimizar o financiamento, geralmente após a construção e alguns anos de 

operação que mostre um certo grau de consolidação financeira do projeto.    

No entanto, a parte pública deve fornecer espaço para manobras e flexibilidade para seu 

parceiro privado otimizar em fases posteriores ao financiamento: 

• Em alguns países desenvolvidos é prática comum exigir a partilha do benefício extra 

obtido (ou seja, na medida em que a melhoria da estrutura financeira não tenha sido 

compartilhada no processo licitatório com a apresentação da licitação). Isso requer 

uma previsão clara de ex-ante no contrato, e as habilidades necessárias para avaliar 

e calcular os benefícios e sua partilha. 

• De qualquer forma, o proprietário do projeto não deve estar alheio ao risco que a 

alavancagem excessivamente alta da SPE pode acarretar. Mais uma vez, não é 

incomum que as limitações sejam incorporadas ao contrato 
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• Esse possível endividamento adicional pode implicar, de acordo com a compensação 

pela rescisão antecipada, um aumento no valor do passivo contingente associado à 

rescisão antecipada em alguns casos, de modo que, nesses casos, deve ser prevista 

autorização prévia para refinanciamento.  

 

Em geral, como observado, a norma internacional de partilha de lucros de 

refinanciamento não se aplica na região. Também não é comum controlar os contratos 

de empréstimo a serem assinados pela parte privada. E isso seria interessante, a fim 

de se obter informações precisas sobre a sustentabilidade financeira da SPE, e 

conhecer em primeira mão as condições de garantias e "convênios" estabelecidos 

pelas instituições financeiras, que no final são parte interessada e afetam o risco de 

desempenho do projeto, sem mencionar que de acordo com a abordagem da 

compensação para rescisão antecipada, o contrato de financiamento poderia levar a 

um aumento indesejável de compromissos ou passivos contingentes. 

5.2.4.  Atualização tecnológica e mudanças na regulamentação setorial 

Na vida útil do contrato, podem existir novos requisitos regulatórios em aspectos relacionados 

ao projeto. Como exemplo, mudanças nas regras de sinalização e segurança viária.  

A gestão destes tem muito a ver (ou deveria ter) com a gestão de sinistros por riscos retidos 

ou compartilhados, no sentido de que é considerada uma boa prática compartilhar os riscos 

de excesso de custos derivados da obrigação de implementar novas normas que venham a 

ser vinculantes dependendo das normas técnicas do setor em questão (por exemplo, 

segurança viária nas estradas).  

Do ponto de vista prático da gestão, nos casos em que haja uma alteração dos regulamentos 

técnicos que se considere de impacto partilhado, é necessário estar preparado e com 

capacidades disponíveis para: 

• Determinar a adequação de outorgar uma compensação / partilha do impacto 

financeiro, analisando a verdadeira natureza da mudança como requisito que se 

enquadra na definição (que deve ser prevista no contrato) de alteração regulatória 

específica ou figura semelhante. 

• Avaliar o impacto financeiro da mudança regulatória (definir o impacto sobre os custos 

de investimento ou operação e manutenção) com base em estudos próprios e o que 

é comprovado pela parte privada 

• Concordar com a quantidade do impacto 

• Proceder como em qualquer reajuste (veja, por exemplo, os comentários em relação 

a mudanças de escopo ou requisitos técnicos, uma vez que no final a situação é 

semelhante nesse sentido).     

Não é comum na região especificar ou padronizar em diferentes categorias de mudança legal 

(geralmente em práxis internacional, mudança legal geral, mudança legal específica ou 

setorial e mudança discriminatória), sendo a boa praxis global que as duas últimas categorias 

venham a ser de risco compartilhado e retido, respectivamente. No entanto, vemos como não 

é incomum que sejam efetivamente compartilhadas mudanças nas regulamentações técnicas 
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(por exemplo, Colômbia em suas PPPs rodoviárias ou aeroportuárias) ou em regulamentos 

fiscais ou tarifários específicos do setor (aeroportos na Colômbia).  
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6 Outros assuntos relevantes na gestão de 

contratos 

É obviamente impossível cobrir todos os assuntos relevantes em torno da gestão dos 

contratos de PPPs. Alguns dos tópicos que foram deixados de fora de análise e discussão 

significativas, para os quais simplesmente queremos fazer uma descrição mais breve, são:  

6.1. Gestão de grupos de interesse  

Para abordar a questão dos grupos de interesse, devemos incorporar o termo comum usado 

para designá-los: "partes interessadas" (ou "stakeholders"). Esses são os atores afetados ou 

alcançados de alguma forma por alguma instância do projeto de PPP. 

A vida útil do contrato de PPP tem vários aspectos a considerar, e sem dúvida o envolvimento 

e a gestão das partes interessadas é um deles, muitas vezes bastante negligenciado. A 

participação deles é fundamental nas fases iniciais, e permanece assim durante todo o prazo 

do contrato. Uma gestão adequada permitirá mitigar riscos relacionados à possível oposição 

ao projeto e reforçar o apoio dos seguidores, produzindo em geral confiança pela 

demonstração de compromisso com o projeto. 

No início da reestruturação de um projeto de PPP, geralmente há instâncias 

institucionalizadas de intercâmbio com os grupos de interesse, a fim de alcançar um projeto 

viável de todos os pontos de vista. Os atores relevantes são convocados e busca-se obter 

aliados, entre diferentes posições: os promotores, os opositores, os céticos, etc.   

Mas em fases posteriores, torna-se menos comum, quando na verdade deveria ser uma linha 

estratégica durante todo o prazo do projeto. Deve-se também ter em mente que as partes 

interessadas variam durante a vida do projeto, e uma ou outra pode ser mais ou menos 

relevante dependendo do estágio em que estamos.  

Não temos dúvidas de que, por exemplo, na alteração contratual, que mencionamos 

anteriormente ao tratar do ponto, é preciso ouvi-las novamente. É desejável que essas etapas 

também contenham instâncias de interação que permitam que o projeto seja sustentado e 

aceito por todos os grupos de interesse.  

A primeira coisa que a gestão de grupos de interesse requer é sua identificação adequada, 

incluindo um "mapa de grupos de interesse" que permita elaborar uma estratégia de 

comunicação adequada. 
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• Figura 4: Principais grupos de interesse 

 

6.1.1. - A importância da comunicação  

Deve-se traçar uma estratégia de comunicação diferenciada de acordo com as partes 

interessadas, após defini-las com base em um mapa que as identifique e descreva seu 

interesse específico no projeto (como isso os afeta), suas preocupações e posição em relação 

a ele (a favor, contra). 

A estratégia acima deve ser adotada a fim de dar um tratamento sob medida na comunicação 

aos diferentes grupos de interesse. 

Diferentes mecanismos podem ser implementados para publicidade, intercâmbios, redes, 

etc., mas é essencial que em qualquer uma das áreas onde os intercâmbios operem, o 

parâmetro seja baseado em comunicação efetiva e adequada ou adaptado ao grupo objetivo 

da comunicação.  

Por outro lado, a comunicação requer uma profissionalização na forma, adaptada aos seus 

diversos interessados, com mensagens preparadas de acordo com a lista de sujeitos 

receptores, com a diversidade de mecanismos em que as pessoas processam informações. 

A resposta à "mudança" envolvida na implementação de projetos dessa natureza é 

influenciada pelo grau em que é percebida como negativa ou positiva. Portanto, gerenciá-la 

implica gerenciar paradoxos, intenções, percepções e, em última instância, buscar alinhar 

incentivos para os diversos grupos, entre outros elementos-chave. Há muito já discutido sobre 

comunicação e estratégias retóricas em particular, mas devemos lembrar que, assim como o 

raciocínio, envolve três blocos: Ethos (valores, o que representa o emissor da comunicação), 

Logos (argumentos lógicos) e Pathos (argumentos emocionais ou empatia com o público). 

Em suma, o que queremos marcar é que os interlocutores devem ter boas ferramentas de 

comunicação que possam ser adquiridas e treinadas para que estejam preparados para gerir 

as partes interessadas em projetos dessa magnitude, baseados na transparência e 

confiabilidade. 

De qualquer forma, também é vital gerar espaços de comunicação e troca com o público e os 

usuários, que permitam medir a temperatura em termos de execução do projeto. 

Como discutido no grupo, a gestão de grupos de interesse está presente em certa medida na 

região.  

Agências centrais 
decisórias

Entidades 
Fiscalizadoras

Financiadores Investidores Usuários do Serviço

Populações, 
comunidades, 

organizações sociais

Setor de atividade 
indústria

Atores políticos
meios de 

comunicação 
imprensa
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6.1.2. La transparência e a prestação de contas 

De qualquer forma, a transparência deve ser cuidada e incentivada, não apenas em etapas 

de pré-investimento/elaboração do projeto, mas também durante sua execução. 

É necessário que o contratante seja obrigado a ter níveis de informação e transparência que 

permitam aos cidadãos e atores interessados conhecer o andamento do projeto. 

A transparência deve ser proativa e não apenas reativa. Portanto, em relação ao 

andamento/resultados do projeto, ao seu desempenho geral, é uma boa praxis realizar 

avaliações ex-post por "entidades de auditoria suprema", para serem publicadas.  

Infelizmente, é raro na região que essas avaliações ex-post, normalmente chamadas de 

avaliações de desempenho ou valor por dinheiro, sejam consideradas. 

6.2. A gestão de disputas ou conflitos 

Este é um ponto relevante na gestão de um contrato de PPPs porque é transversal para todos 

os seus aspectos.  

A disputa ocorre quando não foi possível resolver previamente um problema levantado na 

gestão do contrato. Pode haver diferenças que geram disputas, em muitos aspectos: a 

medição do desempenho, a liquidação do valor para disponibilidade, a correta aplicação do 

índice de atualização, se existe mérito legal para reivindicar um risco específico, entre outros.  

Uma boa gestão contratual deve, em primeiro lugar, minimizar o risco da ocorrência de 

disputas, evitando problemas graças à manutenção de uma boa interação (gestão de 

relacionamento), abordando possíveis equívocos antecipadamente, mantendo a 

comunicação fluida e gerenciando as informações corretamente (neste momento, o seu bom 

registro é especialmente relevante). 

Ou seja, o gerenciamento de disputas deve, em primeiro lugar, evitar que elas aconteçam 

facilmente.  

Os contratos devem prever mecanismos de resolução de disputas para o caso de haver uma 

disputa. E a gestão das disputas, nesse momento, será a boa gestão dos processos 

levantados pelo contrato. Mais uma vez estamos em um aspecto de gestão em que o marco 

operacional e a melhor gestão começam (mas não terminam) em um bom contrato. Os 

mecanismos de resolução de disputas devem definir uma série de opções hierarquizadas 

para resolvê-las (discussão amigável, mediação, painéis de resolução de controvérsias), 

sempre com a intenção de tentar evitar um processo arbitral, geralmente bastante caro ou 

falhando no julgamento. 

Um axioma dos mecanismos de resolução de disputas é a incorporação da arbitragem 

(preferencialmente internacional, que geralmente exigirá sua inclusão em uma lei), a fim de 

evitar um processo judicial, geralmente muito demorado e incerto, e é a opção de resolução 

menos aceitável para investidores, especialmente investidores internacionais. 
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A ALC se encontra avançada nessa questão, uma vez que os contratos têm, em geral, uma 

seção detalhada sobre resolução de litígios e quase todos eles contemplam a arbitragem 

internacional como legalmente válida.  

6.3. A gestão de informação e a gestão documental  

Nessa área, vários pontos foram levantados na discussão de grupos. 

A gestão de informação inclui os mecanismos de captura de informação, seu tratamento e 

processamento (que às vezes inclui a emissão de relatórios upstream) e seu devido registro, 

de modo que a informação seja efetivamente acessível quando necessário. 

A informação a serem gerenciada também inclui as comunicações "para" o parceiro privado, 

especialmente aquelas com título administrativo oficial (por exemplo, avisos de 

descumprimento, imposição de sanções) e, claro, a documentação relacionada ao processo 

contratual (especialmente as modificações do contrato43).  

Um bom sistema de informação é uma parte essencial, em termos de registro, da gestão de 

reclamações de riscos, o que possibilita apelar para compromissos de oferta devidamente 

documentados e, em particular, para projeções de custos assumidos pelo parceiro privado. 

Da mesma forma, é crucial em relação à gestão de desempenho em termos de 

monitoramento adequado.     

E, em primeiro lugar, está a gestão de informação relativa à interface entre público-privado, 

que é a mais importante em face da gestão de contratos. Trata-se do fluxo de informação e 

relatórios do privado para o público e de como essa informação deve ser registrada e tratada. 

Conforme discutido na seção sobre gestão de desempenho, a essência dos sistemas de 

monitoramento de contratos são os sistemas de gestão de controle de qualidade do 

Contratado. 

Em relação a isso, é essencial que os sistemas de gestão a serem implementados sejam 

compatíveis com os aplicados pelo parceiro privado, que devem ser previstos nas bases 

técnicas desde o início, especificando qual é o software que o parceiro público utilizará (e 

comparando em estágios iniciais sua compatibilidade com os normalmente usados pelos 

privados), prevendo a implementação do mesmo software que será utilizado pelo privado, 

que deve garantir em qualquer caso o acesso fluido à informação de monitoramento em 

tempo real.  

No caso do México, conforme mencionado nos Contratos de Conservação e Gestão Rodoviária 

com base em Normas de Desempenho, destaca-se a tendência de exigir nos contratos de uso 

de hardware e software especializado (Sistema de Gestão Rodoviária, para o monitoramento da 

conformidade e registro histórico das normas exigidas no contrato), a entrada de informações 

sobre as ações e obras de conservação realizadas, bem como o levantamento de incidentes em 

tempo real, monitorando automaticamente os tempos de resposta e as penalidades aplicáveis. 

 
43 Na Espanha, por exemplo, ocorreram recentemente em alguns contratos sérias disputas com 
reclamação posterior por parte de uma equipe de governo (subsequente) de valores compensatórios 
devido à economia de anos anteriores pelo parceiro privado em virtude de acordos que não receberam 
substância formal.  
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Tanto o desenvolvedor quanto a supervisão externa têm acesso imediato aos dados e podem 

realizar as medições de verificação que julgarem necessárias para contrastar com os resultados 

registrados no sistema. 

Atualmente, existem mais de 25 contratos rodoviários com esse tipo de requisitos, alguns com 

mais de 7 anos de operação, em que todas as informações relevantes do contrato estão sendo 

registradas nos Sistemas de Gestão Rodoviária: medições intensivas de normas relacionadas ao 

comportamento do pavimento como IRI, atrito, deterioração da superfície, deflexões duas vezes 

ao ano para conhecer sua evolução e resposta através das ações de conservação que são 

implementadas, bem como o controle e registro de incidentes e penalidades do contrato.  

Por outro lado, destacou-se o papel da gestão da informação em relação às obrigações de 

notificação que, segundo um bom marco, devem ser tratadas pela autoridade contratante. 

Esse aspecto vincula-se à gestão de grupos de interesse, sejam eles internos – por exemplo, 

relatório sobre a evolução de riscos e contingências para o Ministério da Fazenda/Finanças 

– ou externos – publicação de relatórios abertos ao público sobre a realização de projetos e 

programas de PPPs – geralmente por meio de ou sujeitos a relatórios de avaliação de ex-

post pelas entidades de auditoria superiores. 

Em geral, considera-se pelo grupo/painel de especialistas que a região "pontua mal" em relação 

a esse assunto, uma vez que não presta a devida atenção à importância de contar com recursos 

e ferramentas / sistemas de gestão de informação e documentos, em um contexto geral onde, 

além disso, a gestão digital de informação é cada vez mais importante44. 

6.4. La gestão de contratos e a rescisão antecipada 

Um evento extraordinário que requer uma gestão muito intensa é um evento de rescisão 

antecipada. 

6.4.1. A gestão preventiva e proativa 

O que vem primeiro? Evitar, minimizar o risco de rescisão antecipada. Apelar para a 

conservação do contrato. 

Em primeiro lugar, isso requer uma elaboração sólida do projeto antes de sua licitação (é uma 

etapa anterior à gestão contratual, como nos referimos no início deste documento).  

Vejamos o caso, por exemplo, de contratos que devem ser rescindidos por pressão ou 

oposição social. Essas situações se enquadram na causa de rescisão catalogada como 

"rescisão unilateral". A razão subjacente para a rescisão é geralmente uma má gestão de 

partes interessadas durante a fase pré-investimento, mas talvez também pode ocorrer devido 

à má gestão das comunicações já em fase contratual. 

 
44 Como apontou um dos nossos palestrantes, a tendência é definir uma agenda digital (ODS). Por 
exemplo, o compromisso recentemente assumido pelos governos da Liga do Pacífico. 
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Há mais exemplos de rescisão antecipada (muitos, na realidade) que se originam da má 

preparação dos projetos: contratados insolventes / não capacitados, adjucatários 

excessivamente agressivos em preço, incapacidade do governo de pagar, etc.  

Mas a rescisão antecipada também pode ocorrer devido a um imprevisto que não pode ser 

resolvido de acordo com as regras do contrato: um evento de grande magnitude que não 

estava previsto (ou que não poderia realmente ser previsto). Um exemplo? A COVID-19. 

Refletimos sobre este ponto específico na Seção abaixo 7.  

Lembremos que um dos objetivos essenciais da gestão de contratos é justamente tentar 

evitar que o contrato seja rescindido antecipadamente por razões que poderiam ser evitáveis 

em primeira instância.  

Nesse sentido, sobretudo, do ponto de vista do desempenho, uma boa gestão deve ser 

pautada pelo objetivo de "não ter que alcançar" o ponto de apelar ao direito de rescisão 

antecipada por quebra de contrato. Isso se dá fazendo uso das ferramentas discutidas na 

Seção 3 (ou seja, com uma boa gestão de incentivos contratuais), além da necessidade de 

outorga para situações extremas, da possibilidade de concessão de tomada de controle (step-

in) por bancos ou financiadores45.  

6.4.2. A gestão do evento de rescisão contratual  

Eis a situação: "Vamos encerrar o contrato. Como administramos esse processo? O que 

devemos gerenciar, do que devemos cuidar?". 

Naturalmente, será necessário seguir o que está estabelecido no contrato e na respectiva 

legislação a fim de (I) calcular a soma da remuneração quando for o caso ou rever o exigido 

pelo privado (é de relevância máxima a clareza e objetividade no modo de calculá-la), (II) 

resolver sua liquidação, (III) obter aprovação / apropriação orçamentária e (IV) gerenciar seu 

pagamento real, e (V) gerenciar processos de litígio previsivelmente, se houver, em 

arbitragem ou tribunais. 

Mas além do processo de cálculo e liquidação, ou melhor, dentro dele, será necessário analisar 

a possibilidade / oportunidade de executá-lo quando for o caso, e garantir o cumprimento fiel do 

contrato. Será necessário levar em conta as indenizações dos seguros a que o privado possa 

aceder (essencialmente no caso de a rescisão ser devida a força maior) ou mesmo em 

determinados casos apreender (ou deduzir) reservas estabelecidas e não utilizadas para a 

manutenção dos bens. Tudo isso deve ser previsto nos planos de contingência. 

Além da liquidação da possível soma compensatória, o essencial é ter "um plano de saída" 

como parte dos planos de contingência necessários mencionados na Seção 4.  

 
45 Outra questão essencial que se refere à boa concepção dos contratos como elemento inicial da 
gestão contratual: beneficiar-se de um marco que, por um lado, nos compromete e, por outro, permite 
e regula a aquisição do banco por um período para tentar reverter a situação e talvez evitar a rescisão 
antecipada. Algo que também toca na definição de marcos proativos/flexíveis para a gestão contratual, 
uma vez que na maioria dos países será necessário viabilizar esse mecanismo por lei (já que está em 
uma certa colisão com o princípio da transparência e da concorrência). 



 

www.iadb.org 67 

A estratégia de saída, na boa prática internacional, é algo que deve ser definido em qualquer 

caso nos primeiros anos do contrato, sem prejuízo de prever protocolos mínimos desde o 

início para responder a um evento inesperado de rescisão antecipada. Trata-se de ter 

preestabelecido se há preferência em continuar gerenciando o ativo através de PPPs ou outra 

forma de gestão mais direta como alternativa, e ter previsto os protocolos que permitem a 

rápida sucessão da gestão, seja para uma gestão direta ou para uma nova licitação de 

contrato de PPPs, regulando questões como a reversão dos ativos46 (necessária revisão do 

estado dos ativos, e determinação em seu caso de responsabilidade / dano por má 

manutenção ou sua ausência, a transferência de toda documentação operacional relevante 

(manuais de operação e gestão preparados pelo privado), a possível opção de exigir do 

privado a continuação transitória da gestão por um período, etc.  

O objetivo é sempre garantir a continuidade do serviço e minimizar os danos aos usuários. 

• Quadro 7: Rescisão antecipada de PPPs: A Experiência Brasileira no Estado de São 

Paulo 

Durante a fase de execução contratual, há a possibilidade de que as partes possam se encontrar 

em uma situação de inviabilidade do vínculo de concessão. Normalmente, esses casos resultam em 

litígios nos campos judiciário ou arbitral e são prejudiciais à prestação do serviço demandado pela 

população. Situações de conflito sinalizam ao mercado a atitude do Estado em relação ao 

planejamento da economia, atraindo ou afastando investimentos de acordo com a segurança e 

previsibilidade da posição da autoridade contratante. 

Levando-se em conta a importância da sinalização, o Estado de São Paulo desenvolveu um 

mecanismo inovador de PPPs, para que, além de garantir que seus contratos incorporem cada vez 

mais mecanismos de gestão interna que possibilitem a continuidade do projeto, os instrumentos 

também contenham ferramentas que permitam sua extinção sem gerar litígios, que, no extremo, 

podem resultar em interrupção da prestação de serviços e evitar investimentos futuros. 

Desde que não haja previsão específica na Lei de Concessões Federais (Lei nº 8.987/1995), o artigo 

26 da Lei de Concessões do Estado de São Paulo (Lei nº 7.835/1992) prevê que as PPPs possam 

ser rescindidas amigavelmente pelas partes antes do prazo final, desde que o contrato preveja a 

forma de execução do cancelamento. 

 Instrumentos recentes de concessão permitiram negociação para rescisão antecipada. Isso ocorre 

nos casos em que são verificados eventos como imprevistos e força maior não seguráveis, cujos 

efeitos se estendam por um determinado período de tempo, com imposição de limitações na 

cobrança de taxas, materialização de riscos fiscais que afetem em demasia o fluxo de caixa do 

projeto, e eventos de desequilíbrio cujo impacto financeiro não seja suportável pela concessão. A 

lógica é a possibilidade de diálogo entre as partes diante de eventos que geram prejuízo entre elas 

e à continuidade do vínculo contratual. 

Uma vez verificado o desequilíbrio, as partes podem negociar para promover a correção do curso 

do contrato ou promover o cancelamento do projeto. Dependendo da situação, como no caso de 

graves efeitos fiscais, mesmo em PPPs com liberdade tarifária, a autoridade contratante pode 

 
46 A reversão deve, de fato, ter seu próprio planejamento detalhado, no âmbito dos processos que devem 
ser definidos no contrato, que inclui inspeções anuais nos últimos anos, a obrigação de fornecer uma 
reserva pelo privado para realizar os investimentos necessários para atender aos requisitos de reversão e 
a possibilidade de retenção de pagamentos para dotar suficientemente a reserva, se necessário. Mais sobre 
este ponto pode ser visto no Guia do Certificado CP3P em seu capítulo 8. 
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assumir a onerosidade financeira e promover o reajuste. Em caso de rescisão contratual, as regras 

de compensação são variáveis, aproximando-se das de cancelamento ou da nacionalização do 

serviço, dependendo da gravidade do evento. 

  



 

www.iadb.org 69 

7 A Covid-19 e a gestão de contratos de PPPs 

Não há dúvida sobre o impacto da pandemia da COVID-19 em projetos de elaboração ou 

execução por meio de PPPs.  

De fato, a pandemia teve efeitos em diferentes graus globalmente, mas definitivamente 

desacelerou muito, por exemplo, a logística internacional, afetando o fornecimento de 

insumos para projetos. Em vários países, foi imposta uma quarentena obrigatória que parou 

a atividade, ou medidas específicas de acordo com os itens de atividade.  

O que é indiscutível é que esse evento nos confrontou com um novo contexto, obrigando a 

reflexão sobre projetos de PPPs, tanto em execução quanto na aprendizagem do que deve 

ser implementado.  

Foram geradas discussões sobre se tratar de um evento de força maior ou não e como 

funcionam as cláusulas acordadas, que certamente não tinham como base factual a 

ocorrência de uma situação como a essa a que nos referimos.  

Se o governo determinasse normativamente uma quarentena obrigatória, confinamento ou 

ausência de mobilidade, seríamos confrontados com uma disposição que geraria falta de 

renda em muitos projetos de transporte; seria outra a base para a reivindicação do contratado 

nessas situações: mudança do normativo discriminatório que gera danos, ou o conceito 

alternativo de "MAGA" ("Material Adverse Government Action").  

A pandemia gerada pela COVID-19 é o exemplo perfeito para ilustrar, na maioria dos casos, 

como (na medida do possível, sempre com base no melhor esforço) um eixo vetorial do 

projeto de um contrato (e no caso de normas e de leis ou políticas) é a previsão de tudo o 

que seja plausível prever, gerando um marco para a gestão de eventos imprevistos (que não 

são imprevisíveis). 

Trata-se de tentar minimizar o "risco de renegociação", que é a negociação de uma solução 

necessariamente fora do marco do que está estabelecido no contrato. Algo que normalmente, 

em países com tradição de código civil (como a maioria da região, embora não todos), 

implicaria a necessidade de concluir o projeto mais cedo e refazer sua licitação, a menos que 

a solução seja endossada por um instrumento de maior classificação (por exemplo, um 

decreto). Veja Quadro 9 neste capítulo o caso da Espanha. 

Nesse contexto, a atribuição de riscos no projeto adquire relevância substantiva, que deve 

ser reconsiderada à luz dessas novas circunstâncias imprevistas.  

É imprescindível concluir sobre a necessidade de repensar e atualizar as cláusulas de força 

maior dos contratos de PPPs a fim de contemplar situações que, talvez sem chegar a 

constituir "força maior" (em sua definição mais abstrata), possam implicar na adoção de 

medidas que permitam navegar pelas dificuldades e permitir que o contrato continue a ser 

levado adiante, com equilíbrio para as partes envolvidas.  

O Peru aprovou rapidamente um protocolo de ação sobre o assunto. 

O caso do Chile é outro caso interessante, que se explica sucintamente abaixo. 
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• Quadro 8: A COVID e o impacto no Chile47.  

Como resultado da pandemia, o impacto nos projetos de PPPs que estão sendo realizados no Chile 

foi variável dependendo de estar ou não ligado às receitas relacionadas à demanda. Por exemplo, 

em projetos independentes da demanda (sujeitos a subsídios governamentais) como presídios ou 

hospitais, foi menor do que naqueles em que a redução da mobilidade gerou uma redução na renda, 

como o projeto Rodovias Interurbanas. Este projeto, por exemplo, acordou uma Renda Mínima 

Garantida, que cobre o risco de queda da demanda.  

Um dos projetos mais afetados é o do Aeroporto Internacional de Santiago do Chile. O risco de 

demanda havia sido transferido para o parceiro privado, este alegou que foi um evento inesperado 

e pediu um aumento no prazo do contrato. Uma das alternativas possíveis de solução poderia ser o 

mecanismo de distribuição de renda, e alteração de um contrato de prazo fixo para um de termo 

variável.  

No caso das rodovias urbanas, a discussão foi baseada na cobrança de tarifa de congestionamento. 

Ao diminuir a mobilidade não há congestionamento e o Estado entende que a taxa acima 

mencionada não deve ser cobrada porque estava atrelada a duas condições: o tempo e o fluxo real 

do tráfego. No entanto, o privado alega que ela estava apenas vinculada a uma questão de horário 

e que, portanto, era devido cobrá-la de qualquer maneira.  

De qualquer forma, o Chile tem uma fórmula de solução amigável (implementada desde 2010) antes 

de entrar em uma renegociação desse tipo de contrato. Trata-se de um Conselho e Painel de 

Especialistas que analisam a situação e avaliam se ela merece ou não uma renegociação. Este 

Conselho interage com o parceiro privado para chegar a uma conclusão. É importante ressaltar que 

a reforma de 2010 incorporou nas arbitragens a decisão de acordo com a lei, em vez da decisão 

sobre equidade.   

 
47 Nossos agradecimentos ao nosso colega chileno Jorge Montesinos, pela contribuição que tentamos 
recolher no resumo incluído nesta tabela.  
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• Quadro 9: COVID-19 e PPPs na Espanha. Uma rápida entrevista com um espanhol. 

1.- Houve em seu país quarentena obrigatória, confinamento ou ausência de mobilidade com 

origem em uma norma emitida pelo governo? Sim. 

2.- A questão da pandemia foi discutida como uma alteração regulatória discriminatória ou 

causando danos ao Contratado de PPPs? Houve reclamações das concessionárias, 

especialmente das concessionárias de pedágio. Entendo que os argumentos das empresas 

variaram entre força maior (que eu entendo que não tem sentido, explico abaixo) e fato/ação 

imputável do próprio governo.  

3.- Houve posições que a enquadram em uma causa de força maior? Se sim, foi 

regulamentada no respectivo contrato? Foi editada uma lei que regulamenta, entre outros, o 

direito de reivindicar o reajuste. Na Espanha, a força maior é descrita por uma definição 

fechada de eventos na legislação dos contratos estatais, e algo como a COVID-19 não se 

encaixa nela. Por outro lado, entendo que não está claro se é o caso de uma norma 

discriminatória, visto que, a rigor, o confinamento que foi decretado foi feito sem distinção de 

setor, exceto para os que são considerados setores essenciais (saúde, exército/defesa, 

produção de energia elétrica e água). Ou seja, atingiu a maior parte da indústria e todo o setor 

de serviços. 

Em outras palavras, considera-se que foi necessária uma decisão sancionada com nível de 

norma para permitir a negociação dos contratos. 
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8 Questões de Marco PPPs e Normas 

Contratuais. Recomendações 

A intenção desta seção é compartilhar algumas reflexões como recomendação em torno de 

dois conceitos: as normas contratuais e o marco geral das PPPs (especialmente em sua 

dimensão mais fundamental, que é a Lei PPP quando ela existe) e sua relevância em relação 

à gestão de contratos. 

8.1. A necessidade de um marco que "habilite" e fortaleça a gestão 

contratual  

Vimos em reflexões anteriores que a existência de bons contratos é uma condição precedente 

e necessária (mas não suficiente) para a boa gestão das PPPs. Referimo-nos, em particular, 

à provisão de um marco com flexibilidade razoavelmente limitada para adaptar-se às 

mudanças e variações que, sem dúvida, ocorrerão durante sua vida. É indispensável que 

sejam fornecidas à autoridade contratante (proprietária do projeto, não esqueçamos) 

ferramentas efetivas para a gestão das diversas ameaças e riscos que podem afetar os 

projetos, em todos os assuntos discutidos neste documento e outros relevantes que não 

conseguimos abordar. 

Esse marco de flexibilidade se aplica a diversos aspectos, como demandas de partes 

interessadas, adaptação tecnológica, resolução de litígios e outros assuntos que podem 

sofrer modificações ao longo do contrato e exigem a devida atenção para fins de sua 

conservação. 

A estrutura do vínculo contratual deve ser focada na promoção do alinhamento de incentivos 

entre as partes pública e privada caso a caso, projeto por projeto. Assim, recomenda-se que 

a gestão do projeto, para se refletir no contrato, leve em conta o equilíbrio entre a necessidade 

de regular comportamentos, a forma de prestação de serviços e a manutenção de um certo 

nível de flexibilidade. 

Porém, para que um contrato incorpore essa flexibilidade e desenvolva mecanismos de 

resposta eficazes às mudanças e ameaças, em muitos casos será necessário um arcabouço 

jurídico adequado para habilitá-lo.  

Em geral, a necessidade de ambientes regulatórios estáveis é bem conhecida. Os grandes 

investimentos esperados pelos participantes privados devem ter um ambiente institucional e 

regulatório estável, permitindo que os investidores desfrutem de previsibilidade razoável 

quanto aos riscos e suas consequências. É necessário que o arcabouço institucional promova 

a segurança jurídica necessária para que durante a execução contratual haja previsibilidade 

das posições das partes ao contrato, certeza quanto ao cumprimento das obrigações, bem 

como a possibilidade de enforcement (execução) do ajuste.   

Isso tem um claro impacto no mercado, incentivando a atração progressiva de investimentos 

e proporcionando um ambiente seguro para obter a entrega de bens públicos e serviços de 

boa qualidade aos cidadãos.  
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Mas além do ambiente jurídico geral das PPPs, do apoio jurídico de direitos e obrigações, os 

próprios marcos devem fornecer aos responsáveis pela elaboração dos contratos (que não 

sejam os proprietários dos projetos, as autoridades contratantes, responsáveis após sua 

gestão) a autorização regulatória para poder desenvolver e incorporar nos contratos os 

mecanismos de gestão contratual necessários para a boa gestão dos riscos. e ameaças que 

afetam a vida dos projetos.  

Uma boa gestão contratual pode exigir o enfrentamento de muitas questões (que devem ser 

incluídas nos contratos) de acordo com as boas práticas internacionais, que podem entrar em 

conflito com princípios gerais de compras públicas, como, por exemplo, transparência e 

concorrência. Esses princípios limitam, logicamente, aspectos como: 

• a negociação direta de mudanças no escopo do contrato, 

• a transferência de contratos, ou a transferência de propriedade de empresas 

concessionárias, 

• a aceitação como contrapartida contratual "subitamente" de uma instituição financeira 

– que não tem as capacidades necessárias para iniciar a licitação nem a escolheu. 

Outras questões da legislação administrativa, como o privilégio do governo de submeter-se 

apenas às suas próprias autoridades judiciais, são confrontadas com a tendência 

internacional de haver liberdade de acordo entre as partes (mesmo que seja uma pública e 

outra privada) para permitir a liquidação arbitral internacional como mecanismo de resolução 

de litígios em última instância e, em suma, com a percepção dos investidores sobre o risco 

do país.  

Isso para citar algumas das áreas mais relevantes do marco legal das PPPs que precisam 

ser modificadas para responder às boas práticas e gerar tração sobre investidores nacionais 

e internacionais de infraestrutura.    

Considerando-se todos esses aspectos, em geral podemos dizer que, na opinião do grupo e 

do autor, a região da LAC pontua muito bem. 

8.2. A necessidade de institucionalizar a função de gestão de 

contratos  

É essencial "valorizar" a gestão do contrato, dentro do ciclo de PPPs, da mesma forma que 

é prática comum no nível de estrutura ter diretrizes, manuais e guias para a gestão de 

diferentes assuntos relacionados, sobretudo, à elaboração e avaliação de projetos.  

Guias nacionais ou manuais de boas práticas geralmente se concentram nas fases de 

identificação, avaliação e atribuição de riscos, mas entendemos que certos aspectos da 

gestão de contratos (como monitoramento de riscos e relatórios, sobretudo) devem ser 

claramente incorporados às diretrizes de gestão de riscos existentes em muitos países.  

Outro aspecto central é priorizar a função da gestão contratual como prática profissional: 

através da existência de cursos especializados ou da promoção da cultura da gestão 



 

www.iadb.org 74 

contratual dentro dos ministérios setoriais para incentivar os funcionários a se especializarem 

e treinarem48. 

Além disso, é importante esclarecer quem são os agentes responsáveis pela gestão dos 

contratos no nível do arcabouço institucional e como se forma sua governança : Qual é a 

responsabilidade específica da autoridade contratante e sua capacidade de tomada de 

decisão? Qual é o papel das Finanças / Fazenda? Qual o papel dos órgãos reguladores ou 

entidades do setor no seu caso? 

Por outro lado, mencionar a necessidade de implementação da dinâmica, devidamente 

institucionalizada, de avaliações ex-post de programas e projetos, tão necessárias para 

incentivar uma boa gestão por meio da prestação de contas.   

Essas são todas as questões que parecem ainda ter um longo caminho a percorrer na região, 

em geral. 

8.3. A necessidade de desenvolvimento de normas contratuais  

Em primeiro lugar, deve-se notar que, ao falar de normas contratuais, não nos referimos à 

imposição de uma redação predeterminada para todas as cláusulas, mas a documentos que 

descrevem e argumentam qual tratamento deve ser dado a essa questão, o fundamento, 

quais opções existem (se houver mais de uma) eventualmente, estabelecendo uma cláusula 

precisa para usar como modelo obrigatório49. 

As normas contratuais minimizam o risco de erros na elaboração de contratos e geram 

consistência no uso de PPPs (consistência do tratamento de questões-chave nos diferentes 

contratos que compõem o programa). Deve haver sempre espaço para as particularidades 

de cada projeto.  

Embora exista uma tendência (positiva) na região para a padronização da atribuição 

de riscos (por exemplo, Colômbia, Peru) através da emissão de diretrizes vinculantes, 

esse conceito deve ser estendido a outras áreas relevantes de concepção de 

contratos que tenham um grande impacto na gestão de projetos. 

Falamos sobre a conveniência de padronizar certos aspectos dos acordos, com grande impacto 

na sua configuração como estrutura operacional para sua própria gestão, como por exemplo: 

• O tratamento e as condições para a aprovação de mudanças de participação acionária 

na empresa contratada. 

• Os pressupostos do término antecipado e suas consequências (suas formas de 

cálculo). 

• Processos de resolução de controvérsias.  

 
48 Não se deve esquecer que a gestão contratual é claramente multidisciplinar, mas necessariamente 
inclui a necessidade de habilidades mínimas na gestão de grupos de interesse, gestão de riscos e 
certamente gerenciamento de projetos.  
49 Por exemplos de padrões contratuais sólidos, por exemplo, os "commercial principles” de Australia 
("National Public Private Partnership Guidelines Volume 7: Commercial Principles for Economic 
Infrastructure” e “Volume 3: Commercial Principles for Social Infrastructure”), ou o “Standardisation of 
PF2 Contracts” do Reino Unido.  
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• Aspectos relativos a alterações contratuais de escopo ou requisitos. 

• O monitoramento do serviço e seus relatórios.  

• E outros.  

 

• Quadro 10: A rescisão antecipada no Uruguai. 

Segundo o especialista uruguaio, as regulamentações no Uruguai fornecem um marco com base no 

término do contrato de PPP, deixando em aberto a possibilidade de nele incluir aqueles que são 

entendidos relevantes. Refere-se, por exemplo, à impossibilidade de cumprimento das medidas 

adotadas pelo Estado, ao processo de falência em relação ao contratado, ao advento de causas 

que desqualificam o contratado do efetivo cumprimento de sua provisão, ou a existência de força 

maior ou evento fortuito. É relevante indicar que existe um meio obrigatório de resolução de 

controvérsias: a arbitragem. De qualquer forma, os contratos em geral preveem os possíveis 

cenários de rescisão e a forma de reversão do ativo ao Estado, poderes de aquisição imediata, 

nomeação de auditor, e fórmulas de cálculo relacionadas à etapa e aos investimentos realizados.  

8.4. Aspectos relevantes para reforçar (ou incorporar) em um 

marco das PPPs para valorizar e institucionalizar a Gestão de 

Contratos de PPPs 

Para concluir, propomos esta lista de aspectos-chave que devem estar presentes na configuração 

(ou revisão) de um bom marco das PPPs em relação à função de gestão de contratos.  

Já comentamos neste documento como apenas alguns desses pontos parecem relativamente 

presentes na região, quando há outros que claramente têm um caminho de melhoria ou cuja 

presença não é de todo comum. 

• Desenvolvimento de um guia para gestão de contratos e institucionalização da 

necessidade de treinamento e formação específicos na área 

• Qualificação jurídica para recorrer à arbitragem internacional para resolução de litígios 

• Descrição clara dos papéis e responsabilidades da gestão contratual no âmbito do 

marco / lei. 

• Padrões de atribuição de riscos  

• Padrões de obrigações de informação e relatórios "upstream"  

• Padrões de gerenciamento de riscos (assinatura pós-contrato) 

• Estabelecimento de avaliações ex-post de desempenho de programas e projetos para 

melhoria permanente e uso de lições aprendidas  

• Normas de resolução de disputas 

• Padrões de gerenciamento de alterações  

• Normas para a implementação de atribuição de riscos em contratos 

• Normas de metodologias para calcular perdas de equilíbrio e de processos de reajuste 

• Padrões de definições de força maior  

• Normas para definição de fundamentos para rescisão e processos para liquidação 

financeira de contratos  

• Viabilização / viabilidade legal do “step-in” dos bancos  
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9 Algumas Ideias Destacadas como Epílogo 

• O papel da gestão de contratos de PPPs tem muito a avançar e melhorar na região.   

• O principal problema está na falta de consciência da relevância da função e da magnitude 

da tarefa. Gerenciar um contrato é muito mais do que monitorar e auditar. 

• Também envolve gestão de relacionamento, gestão de informação, gestão de grupos de 

interesse, além das atividades materiais de gestão de riscos e ameaças (gestão de 

desempenho, gestão de riscos, mudanças e gestão de disputas). 

• Deve-se fazer alteração de atitude, de um foco de supervisão para uma atitude 

colaborativa.  

• Há também um certo distanciamento do ativo, com falsa sensação de que o governo não 

é dono do projeto, gerando um defeito na prestação de contas necessária. 

• A necessidade de institucionalizar a função deve ser compreendida: 

o Integrando a gestão de contratos na governança geral das PPPs no nível do Marco 

das PPPs, 

o incorporando a função no marco institucional e operacional do sistema de PPPs, 

e incorporando os órgãos centrais e formuladores de políticas na governança do 

contrato, 

o dotando a função de documentos políticos /guias nacionais e institucionalizando a 

figura do gestor de contratos como perfil profissional com sentido próprio. 

• Devemos nos equipar com as capacidades apropriadas 

o visualizando e dimensionando os recursos desde o início e a necessidade de seu 

financiamento 

o incorporando assessores que não são apenas recursos de monitoramento e 

controle, mas também suporte de gestão material de episódios de renegociação e 

implementação de mudanças e variações ao contrato 

o gerenciando o conhecimento proativamente aplicando técnicas de project 

management e planejando treinamento contínuo e a sucessão de membros da 

equipe. 

• Deve-se entender que a gestão do contrato parte desta estruturação (se não mesmo 

antes), uma vez que o contrato é o marco operacional de sua gestão. Isso requer 

flexibilidade limitada e deve incorporar devidamente os principais instrumentos de gestão 

(atribuição clara de riscos, sistema de penalidades, regulação de mudanças no 

escopo/obrigações, mas também de mudanças financeiras, obrigações de informação e 

relatórios, entre outros).  

• Mas a gestão de contratos também requer metodologias e ferramentas que 

complementem o próprio contrato, tais como:  

o Um manual de gestão operacional,  
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o protocolos de atuação e procedimentos internos (atenção e gestão de 

reclamações por riscos, negociação e implementação de mudanças no escopo do 

contrato, revisão de desempenho e procedimento de pagamento, etc.).  

o sistema de controle e monitoramento de riscos, 

o o modelo do mecanismo de pagamentos, 

o um sistema integral de gerenciamento de informações e documentos,  

o estratégias de comunicação adequadas, 

o um plano de gestão do conhecimento, 

o planos de contingência. 
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Leituras Recomendadas 

Recomendamos as seguintes leituras para aprofundamento no assunto. 

• PPP Certification Guide (2016), Capítulo 7, sobre o estabelecimento da função de 

gestão de contratos e sobre gestão durante a fase de construção. https://ppp-

certification.com/ppp-certification-guide/strategy-delivery-and-commissioning  

• PPP Certification Guide (2016), Capítulo 8, sobre a gestão de contratos durante sua 

fase de negociação até a reversão. https://ppp-certification.com/ppp-certification-

guide/operations-and-handback  

• South African National Treasury (2004). National Treasury PPP Manual Module 6: 

Managing the PPP Agreement. https://www.gtac.gov.za/Publications/1160-

PPP%20Manual.pdf  

• Contract Management Guide, Partnerships 

Victoria.https://library.pppknowledgelab.org/documents/2377  

• Guía de contract management de EPEC, União Europea. “Managing PPPs during 

their contract life”. 

https://www.eib.org/attachments/epec/epec_managing_ppps_en.pdf   

https://ppp-certification.com/ppp-certification-guide/strategy-delivery-and-commissioning
https://ppp-certification.com/ppp-certification-guide/strategy-delivery-and-commissioning
https://ppp-certification.com/ppp-certification-guide/operations-and-handback
https://ppp-certification.com/ppp-certification-guide/operations-and-handback
https://www.gtac.gov.za/Publications/1160-PPP%20Manual.pdf
https://www.gtac.gov.za/Publications/1160-PPP%20Manual.pdf
https://library.pppknowledgelab.org/documents/2377
https://www.eib.org/attachments/epec/epec_managing_ppps_en.pdf

