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Apresentação

O Brasil carece de grandes investimentos em infraestrutura a fim de alcançar desenvolvimento 

competitivo e sustentável. No entanto, o orçamento público direto - tanto federal, estadual e municipal 

– não é suficiente para financiar as necessárias obras de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, 

comunicações, saneamento, iluminação pública, transporte urbano, tratamento de resíduos sólidos 

etc.

Um dos maiores desafios atualmente do setor público é buscar novas formas para destravar os nós da 

infraestrutura e alavancar urgentemente os investimentos no setor, principalmente após a Pandemia 

do Covid-19. Para isso, novas opções estão sendo pensadas e implementadas nos últimos anos, a 

exemplo das concessões de serviços públicos e das Parcerias Público-Privadas – PPP.

Por conta do ineditismo e da complexidade dessas novas formas de financiamento da infraestrutura 

pelo setor privado, muitas dúvidas surgem durante o processo de contratação das concessões e das 

PPPs. Este momento é crucial para o êxito do processo, pois se contratam estudos técnicos econômico-

financeiros, escolhe-se a forma de desestatização do serviço por meio de concessão ou de PPP, 

constrói-se a matriz de repartição de riscos, define-se o parâmetro de equilíbrio econômico-financeiro 

da concessão e a rentabilidade do contrato – TIR, desenha-se o edital e a minuta do contrato, dentre 

outros pontos. Estudos mal elaborados e poucos robustos atrasam o processo de concessão e 

comprometem a qualidade do certame licitatório, bem como contaminam a execução contratual.

Tais preocupações são potencializadas quando se tenta imprimir uma aceleração nas concessões e 

PPPs. É sabido que todo o processo recebe uma avaliação do Tribunal de Contas da União – TCU, no 

âmbito federal, e dos tribunais de contas estaduais, no âmbito subnacional, quanto à legalidade, 

regularidade e conformidade técnica e econômico-financeira. Portanto, encurtar tempo é ter projetos e 

processos de licitações robustos, bem fundamentados e elaborados dentro do arcabouço legal do 

setor e, sobretudo, livre de erros cometidos em processos anteriores, muitos desses já apontados pelos 

órgãos de controle em diversas análises dos vários setores submetidos às parcerias públicas com a 

iniciativa privada.

Com o curso, os participantes poderão se atualizar e se aperfeiçoar sobre o tema concessões e PPPs, 

percorrendo desde os preparativos a serem realizados pelo poder concedente para  ofertar ao 

mercado um projeto técnico econômico-financeiro robusto, atrativo e amparado nas normas legais e 

técnicas de cada setor até a outorga do serviço à iniciativa privada e a execução do contrato.

A capacitação também proporcionará uma visão ampla sobre o controle, tanto o realizado por 

tribunais de contas quanto o acompanhamento realizado por parte de entes reguladores setoriais, 

nacionais e subnacionais.
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Objetivos

Compreender o histórico da regulação no Brasil e as principais premissas que fundamentam

as concessões e as PPPs;

Apresentar o marco legal federal de concessão e de PPP;

Diferenciar concessão tradicional de concessão patrocinada (PPP patrocinada) e administrativa

(PPP administrativa) e, ainda, essas três formas de desestatização da licitação de obra pública;

Diferenciar orçamentos de investimentos em concessão e em PPP de orçamento de investimentos

em obras públicas;

Compreender o fluxo de caixa de uma concessão ou PPP, apresentado em uma planilha eletrônica

em Excel;

Apresentar como ocorre o controle externo exercido pelo TCU e pelos tribunais de contas estaduais

nas concessões e PPPs e os principais objetos de controle;

Compreender a repartição e a alocação de riscos em contratos de concessão e de PPP

(construção da matriz de repartição de riscos);

Compreender como se dá o equilíbrio, desequilíbrio e o reequilíbrio econômico-financeiro de um

contrato de concessão ou de PPP;

Possibilitar aos alunos a debaterem casos práticos de concessões, ilustrados em sala

(depende da fase do curso);

Atualizar entendimentos, orientações e jurisprudência acerca dos procedimentos que envolvem

as concessões e as PPP;

Apresentar e debater os principais pontos polêmicos de matéria em questão;

Estudar todas as fases de estruturação de uma concessão ou de uma PPP;

Possibilitar aos participantes fixar, compreender e entender os principais conceitos legais,

infra legais, econômicos e financeiros desses instrumentos e suas correlações e alocação no

fluxo descontado a valor presente.
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Professor

Conteúdo programático

1. Breve contextualização do setor de infraestrutura nacional: 

   1.1. A competitividade brasileira 

   1.2. Principais obstáculos para se fazer negócios no Brasil 

   1.3. Alguns desafios para melhorar o ambiente de negócios 

   1.4. Reflexão sobre as consequências da Pandemia da Covid-19 para os setores de infraestrutura 

   1.5. Provisão de infraestrutura adequada e as parcerias entre poder público e a iniciativa privada 

   1.6. Setores de infraestrutura e atividades passíveis de concessões de serviços públicos e Parcerias 

Público-Privadas (PPP) 

2. Unidade de governança de parcerias: O Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da 

República (PPI) e suas lições e boas práticas.

3. Noções básicas de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada: 

   3.1. Definição de concessão 

   3.2. Definição de Parceria Pública-Privada – PPP 

   3.3. Marco legal e regulatório aplicável às concessões de serviços públicos e às PPP 

Adalberto Santos de Vasconcelos

Ex-Secretário Especial do Programa de Parcerias de Investimentos. No TCU, foi o titular da 

Secretaria de Fiscalização de Desestatização e Regulação (SEFID) no período de 2007 a 2012, 

assumindo, em seguida, o cargo de Coordenador Geral da Área de Infraestrutura e da Região 

Sudeste do TCU (2013-2014), com a função de coordenar todas a secretarias de obras (SECOB) 

e de desestatizações (SEFID) do TCU, além das secretarias localizadas na região sudeste do 

Brasil. Foi dirigente do TCU por mais 15 anos, tendo ocupado, além dos mencionados cargos, os 

de assessor do secretário da então 9ª Secretaria de Controle Externo, que acompanhava as 

empresas estatais e as privatizações; Gerente do Projeto de acompanhamento de concessões 

de rodovias federais; Diretor da área de transportes na Secretaria de Fiscalização de 

Desestatização - SEFID; e Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foi membro 

do grupo que acompanhou, pelo TCU, as privatizações conduzidas pelo governo federal a partir 

da década de 90 e contribuiu na construção e estruturação da área de acompanhamento das 

concessões e PPP pelo TCU, a então Secretaria de Fiscalização de Desestatização e Regulação - 

SEFID. É graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Brasília, Pós-Graduado em 

Controle Externo pela Fundação Getúlio Vargas e em Regulação de Serviços Públicos 

Concedidos pelo Instituto Serzedello Corrêa do Tribunal de Contas da União (TCU). Professor de 

concessões de serviços públicos de infraestrutura e PPP, regulação e de Acompanhamento de 

concessões e de PPP pelo Controle Externo. Instrutor, expositor, debatedor, palestrante em 

diversos seminários, audiências públicas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, no 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ, na OCDE e em diversos eventos nacionais e internacionais 

relativos ao tema concessão de serviço público de infraestrutura, regulação e PPP.
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Conteúdo programático

   3.4. Etapas da contratação de parcerias 

   3.5. Etapas da estruturação de projetos 

   3.6. Etapas do ciclo de vida de projeto de parceria 

   3.7. O Programa Nacional de Desestatização - PND 

   3.8. O fluxo de caixa de concessão de concessão de serviços públicos e de PPP: 

      3.8.1. Finalidade e relevância do fluxo de caixa para as contratações de parcerias 

      3.8.2. Importância da consistência na estruturação do fluxo de caixa para parceria 

      3.8.3. O fluxo de caixa e sua influência na formulação das propostas dos licitantes 

   3.9. Fatores críticos para o sucesso das parcerias

4. Regulação de Serviços Públicos: 

   4.1. Conceito de regulação 

   4.2. Desafio das Agências Reguladoras quanto à regulação 

   4.3. Por que regular? 

   4.4. Principais teorias da regulação 

   4.5. Regulação econômica 

   4.6. Regulação de preços 

   4.7. Regulação discricionária 

   4.8. Regulação por contrato 

5. Breve revisão de Avaliação de Ativos (parte teórica e demonstração prática em Fluxo de Caixa de 

projeto de parceria na planilha de Excel) 

   5.1. Critérios de avaliação de projetos 

   5.2. Payback 

   5.3. Valor Presente Líquido – VPL 

   5.4. Taxa Interna de Retorno (TIR) 

   5.5. Taxa de Custo de Capital ou Taxa de Desconto 

   5.6. Método de Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) 

6. Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico-financeira – EVTE e FLUXO DE CAIXA (parte teórica e 

demonstração prática em Fluxo de Caixa de projeto de parceria na planilha de Excel): 

   6.1. A tarifa e o ciclo de vida do projeto 

   6.2. O que é o fluxo de caixa de parceria? 

   6.3. Como projetar fluxo de caixa: dados reais ou estimativas?

   6.4. Estrutura do fluxo de caixa 

   6.5. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

   6.6. Fluxo de Caixa de parceria 

   6.7. Estruturação do Fluxo de Caixa de parceria 

      6.7.1. Demanda versus Receita 

      6.7.2. Projeção da demanda 

      6.7.3. Projeção do custo operacional (Opex)
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Conteúdo programático

      6.7.4. Projeção dos investimentos (Capex) 

      6.7.5. Depreciação e amortização 

      6.7.6. Projeção dos impostos e contribuições 

7. Ciclo de vida do projeto de parceria: 

   7.1. Planejamento setorial 

   7.2. Estudos de Pré-Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira e Ambiental 

   7.3. Importância da avaliação ambiental 

   7.4. Seleção e priorização de projetos que apresentem pré-viabilidade 

   7.5. Execução dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira e Ambiental – EVTEA 

   7.6. Formas de estruturação dos EVTEA: 

      7.6.1. Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 

      7.6.2. Manifestação de Interesse Privado (MIP)

      7.6.3. Contratação de consultoria especializada 

      7.6.4. Outras formas de estruturação 

   7.7. Estruturação dos instrumentos jurídicos para contratação da parceria (edital e minuta do 

contrato) 

   7.8. Aprovação da modelagem dos EVETA 

   7.9. Consulta e Audiência Pública 

   7.10. Análise e manifestação do tribunal de conta 

   7.11. Publicação do edital de licitação 

   7.12. Demais etapas: leilão, assinatura do contrato e início da execução contratual 

8. Fluxo de Caixa de concessão de serviço público versus Fluxo de Caixa de PPP: o que altera nas 

modelagens dessas parcerias? (parte teórica e demonstração prática em Fluxo de Caixa de projeto 

de parceria na planilha de Excel): 

   8.1. Definição de concessão tradicional de serviço público (Lei n.º 8.987/1995) 

   8.2. Definição de PPP: patrocinada e administrativa (Lei n.º 11.079/2004) 

9. Destaques de concessão de serviços públicos (Lei n.º 8.987/1995) 

   9.1. Principais características 

   9.2. Definições de Poder Concedente, concessão de serviços públicos e concessões de serviços 

públicos precedida da execução de obra pública (parte teórica e demonstração prática em Fluxo de 

Caixa de projeto de concessão na planilha de Excel) 

   9.3. Do Serviço Adequado 

   9.4. Da Política Tarifária 

   9.5. Da Licitação 

   9.6. Do edital de licitação 

   9.7. Do contrato de concessão 

   9.8. Mecanismos privados de resolução de conflitos e arbitragem 

   9.9. Encargos do Poder Concedente
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Conteúdo programático

   9.10. Encargos da concessionária 

   9.11. Extinção da concessão 

10.Destaques de Parceria Público-Privada (PPP) – Lei n.º 11.079/2004: 

   10.1. Principais características 

   10.2. Definição de PPP (parte teórica e demonstração prática em Fluxo de Caixa de projeto de PPP na 

planilha de Excel) 

      10.2.1. Concessão patrocinada 

      10.2.2. Concessão administrativa 

      10.2.3. Vedação para celebração de contratos de PPP 

      10.2.4. Regência legal 

      10.2.5. Diretrizes para celebração de PPP 

      10.2.6. Cláusulas especiais de contratos de PPP (prazo, penalidades aplicáveis à Administração 

Pública, matriz de riscos entre as partes, formas de remuneração, critérios de avaliação de 

desempenho e cronograma/marcos para o aporte de recursos) 

      10.2.7. Pagamento de remuneração variável ao parceiro privado 

      10.2.8. Formas de pagamento da contraprestação pública 

      10.2.9. Momento de pagamento da contraprestação 

      10.2.10. Aportes de recursos públicos 

      10.2.11. Sociedade de Propósito Específico (SPE) 

      10.2.12. Condicionantes para abertura do processo licitatório de PPP 

      10.2.13. Mecanismos privados de resolução de conflitos e arbitragem 

      10.2.14. Critérios para seleção do parceiro privado 

      10.2.15. Órgão Gestor de PPP 

      10.2.16. Fundo Garantidor de PPP 

      10.2.17. Garantia de União às PPP de estados, munícipio e DF 

11.Avaliação dos orçamentos de investimentos na estruturação de parceria 

   11.1. Para contratação de concessão de serviços públicos 

   11.2. Para contratação de PPP 

   11.3. Análise do controle externo 

12.O equilíbrio econômico-financeiro (EEF) de contrato de concessão ou de PPP (parte teórica e 

demonstração prática em Fluxo de Caixa de projeto de parceria na planilha de Excel)

   12.1. Incompletude dos contratos de parcerias

   12.2. Breve histórico da evolução do princípio do EEF

   12.3. O EEF no Brasil

   12.4. Princípios da prestação de serviços públicos mais afetos à teoria do EEF 

   12.5. Cláusulas contratuais regulamentares 

   12.6. Cláusulas contratuais econômico-financeiras 

   12.7. Mutabilidade do contrato de parceria
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Conteúdo programático

   12.8. Dimensões do EEF 

   12.9. Atores envolvidos na manutenção do EEF 

   12.10. Desafio comum dos atores quanto à manutenção do EEF 

   12.11. Desafio especial dos entes reguladores quanto à manutenção do EEF 

   12.12. Teoria das Áleas 

   12.13. Áleas Ordinárias versus Áleas Extraordinárias 

   12.14. Áleas Extraordinárias Administrativas: 

      12.14.1. Poder de alteração unilateral do contrato 

      12.14.2. Fato do Príncipe 

      12.14.3. Fato da Administração 

      12.14.4. Fato de força maior 

   12.15. Áleas Extraordinárias Econômicas (Teoria da Imprevisão) 

   12.16. Mecanismo de restabelecimento do EEF: Reajuste 

   12.17. Mecanismo de restabelecimento do EEF: Revisão Periódica 

   12.18. Mecanismo de restabelecimento do EEF: Revisão Extraordinária 

13.Matriz de repartição de riscos

   13.1. O que é risco? 

   13.2. Matriz de repartição de riscos 

   13.3. Objeto da matriz de repartição de riscos 

   13.4. Necessidade de internalização da matriz de repartição de risco nos contratos 

   13.5. Etapas da gestão de riscos 

   13.6. Métodos de identificação e avaliação qualitativa do risco 

   13.7. Alocação eficiente dos riscos às partes 

   13.8. Principais erros quanto à alocação de riscos em contratos de parcerias 

   13.9. Alguns exemplos de alocação de riscos em contratos de parcerias 

14.Sistema de aferição dos indicadores de desempenho de uma PPP 

15.Estruturação de uma PPP: 

   15.1. Fase interna 

   15.2. Fase externa 

   15.3. Prazo adequado para estruturação de projeto de parceria 

16.Acompanhamento de processo de contratação de parcerias pelos tribunais de contas: 

Acompanhamento pelo TCU (IN 81/2018) 
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Algumas perguntas a serem respondidas durante o curso

1. Qual a necessidade de investimentos em infraestrutura no Brasil?

2. Qual a importância do setor privado como provedor de infraestrutura?

3. Qual o nível de governança das agências reguladoras?

4. Como está o planejamento de infraestrutura no Brasil?

5. O que foi o Programa Nacional de Desestatização – PND e qual sua relação com concessão e PPP? 

6. Por que se deve regular mercados de infraestrutura?

7. Como se deu a criação dos entes reguladores?

8. Como se dá o controle externo nas concessões e PPP?

9. Qual a diferença entre concessão tradicional, regida pelo Lei 8.987/1995, e PPPs regidas pela Lei 

10.079/2004?

10. Qual a diferença entre concessão patrocinada e concessão administrativa?

11. Quais são os princípios aplicados à concessão de serviços públicos?

12. O que é e onde se aplica o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômicofinanceira – EVTE?

13. O que é e como se aplica o Fluxo de Caixa Descontado a Valor Presente?

14. É obrigado fazer uma avaliação de concessão e PPP por meio do Fluxo de Caixa? 

15. Qual a importância de se entender o Fluxo de Caixa para projetar, conceder e controlar 

concessões e PPP? 

16. O que é e como calcular o custo de oportunidade do negócio?

17. Qual a diferença entre custo de oportunidade e a Taxa Interna de Retorno do Investimento – TIR? 

18. Deve-se usar o custo de oportunidade ou a TIR em uma concessão ou PPP? 

19. Quais são e como deve-se projetar os principais componentes do Fluxo de Caixa? 

20. Qual a diferença entre o fluxo de caixa alavancado e o desalavancado? 

21. Como se dá o equilíbrio (EEF) e o desequilíbrio econômico-financeiro de uma concessão? 

22. Como escolher o parâmetro de EEF do contrato? 

23. Quais os principais mecanismos de recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro em 

contratos de concessão e de PPP? 

24. Como se tratar os vícios ocultos de uma concessão ou PPP? 

25. Como é representado uma concessão tradicional, uma PPP patrocinada e uma PPP 

administrativa no fluxo de caixa descontado a valor presente no Excel? 

26. O que é concessão tradicional e quais suas principais características: 

27. O que é uma PPP? Uma concessão patrocinada? Uma concessão administrativa? E quais as 

principais características de cada uma dessa forma de desestatização? E como representá-las e 

identificá-las no fluxo de caixa em Excel? 

28. Qual a legislação de referência das concessões tradicionais e das PPP? 

29. Quais os objetivos do marco regulatório das PPP? 

30. Quais são os elementos críticos e os elementos conceituais das PPP? 

31. Por que as PPP não decolam no âmbito federal? 

32.Qual o foco do controle externo da avaliação das concessões e das PPP? 
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       20 de junho de 2022 8:30 às 12:30 e 13:30 às 17:30
21 a 23 de junho de 2022 9:00 às 13:00       



Algumas perguntas a serem respondidas durante o curso

33. .Quais as principais características das PPP? 

34. Como contratar uma PPP? 

35. Como estruturar uma PPP patrocinada e uma PPP administrativa? 

36. Quais as vantagens das PPP?

37. Quais as garantias de um contrato de PPP? 

38. Deve-se obrigatoriamente utilizar o Project finance nas PPP? 

39. O que é o fundo garantidor de uma PPP? 

40. É obrigatório a constituição de uma SPE nos contratos de concessão e nos de PPP? 

41. O modelo “value for money” é aplicado no Brasil para definição da concessão de uma PPP? 

42. Como se dá a avaliação dos orçamentos de investimentos em infraestrutura e quais são os 

impactos no fluxo de caixa do projeto? 

43. Qual o foco do controle externo quando avalia os orçamentos de uma concessão ou de uma PPP? 

44. Quais são as diferenças e quando se exige em um projeto de parceria Elementos de Projeto 

Básico, Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo? 

45. Qual a importância e como se constrói uma matriz de repartição de riscos em concessão e em 

PPP? 

46. O que é risco? 

47. Os contratos são instrumentos completos? 

48. Quais são as etapas de gestão de risco? 

49. Como identificar e avaliar qualitativamente os riscos? 

50. Qual o objetivo da matriz de riscos? 

51. Como se faz a alocação de forma eficiente de riscos na matriz? 

52. Como se aplica a Teoria da Imprevisão na execução de contratos de concessão e de PPP? 

53. Quais são as etapas para se projetar uma PPP? 

54. O que é e como se calcula/defina a contraprestação pública? 

55. Como se dá a licitação de uma PPP? 

56. Como se dá o controle externo das PPP por parte do TCU na outorga? 

57. Quais os momentos e as formas de atuação do controle externo? 

58. Quais os documentos analisados pelo TCU? 

59. Quais são os estágios de acompanhamento? 

60. Quais são os prazos de encaminhamento de documentos ao TCU? 

61. Como se deve reequilibrar um contrato de concessão afetado?

62. Quais são os mecanismos de restabelecimento do EEF em contratos de concessão de serviços 

públicos? 

63. O que é uma revisão tarifária e como se dá? 

64. O que é o reajuste do contrato e como se dá?
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Programação geral

Data:

20 e 23 de junho

de 2022

Horário:

1º dia: 8:30 às 17:30

outros dias: 9:00 às 13:00

Carga horária:

20 horas de 

capacitação online

Reprise:

Possibilidade de rever

as aulas gravadas

Investimento

Conheça nossos planos diferenciados para maior
número de acessos entrando em contato conosco.

Plano individual

R$ 2.890,00 por pessoa

** Condições: O cancelamento da inscrição por parte do participante deverá ser realizado em no máximo 05 dias úteis antes da data de realização do curso online, sendo 

que após este prazo deverá haver a substituição do aluno ou solicitação de crédito no valor da inscrição para utilização posterior. Por motivos operacionais ou por falta de 

quórum, a Inove Soluções em Capacitação reserva-se ao direito de adiar, alterar a programação ou o palestrante, sem aviso prévio, por questões e razões de ordem 

superveniente. A inscrição será confirmada mediante envio da nota de empenho, ordem de serviço, autorização, depósito ou outra forma de comprovação do pagamento.

Cada /senha de acesso à sala de aula virtual é exclusivo do aluno participante - não poderá ser compartilhado com terceiros. Também fica proibida a captação de som e link

imagens da aula e seu compartilhamento por quaisquer meios ou mídias.

** Requisitos para uma boa experiência na modalidade online: - Computador: Processador i3 - 3Ghz - Memória: 4GB RAM - Browser: Chrome ou Internet Explorer - Banda 

larga: 3 Mega - conexão via cabo (preferencialmente) ou wi-fi.

 A Inove Soluções em Capacitação não se responsabiliza por falhas e problemas de conexão dos equipamentos utilizados pelo usuário.

Pagamento

O respectivo pagamento será realizado em nome de

INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA

CNPJ nº: 23.880.650/0001-74

Santander

Agência: 0950

C/C: 13000843-3

PagSeguro

Parcelamento

em até 10x

Banco do Brasil

Agência: 3275-1

C/C: 22856-7
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