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Programa de Parcerias de Investimento

Oportunidades e avanços 

em infraestrutura
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O Programa de Parcerias de 
Investimento do Governo Federal 
reúne 145 projetos que abrangem 
setores diversificados, como energia 
e transportes. Com a palavra, os 
especialistas!
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"O 
Programa de Parcerias de Investimento (PPI), 
que engloba concessões e privatizações, 
não está focado em reduzir o déficit público, 
mas em ampliar as oportunidades de 

investimento no país, o que contribui para reerguer a 
economia e o nível de emprego da população”.

A afirmação é de Marco Aurélio Barcelos, Secretário 
de Articulação para Investimentos e Parcerias da 
Presidência da República. Ele concorda que o PPI foi 
implementado em um contexto de grave crise fiscal, 
mas ressalta que este “não é o ponto central do 
Programa”. Conforme observa Fernando Faria, sócio-líder 
de Infraestrutura no Deal Advisory da KPMG no Brasil, 
“outro papel fundamental do PPI consiste em suprir 
lacunas de infraestrutura das quais o Poder Público, 
sozinho, não conseguiria dar conta”.

Barcelos afirma que, em vez de o Estado ser o 
grande executor de investimentos e de obras públicas, 
ele assume, com o PPI, o papel de regulador da 
atividade econômica e indutor dos atores do mercado 
e da sociedade civil organizada. “Pretendemos 
fortalecer essa diretriz e fazer com que a participação 
de um maior número de interessados nos projetos 
mais relevantes do Governo Federal eleve a qualidade 
dos serviços entregues aos cidadãos”, esclarece. “O 
PPI veio para ficar e, muito mais do que uma lista de 
empreendimentos ou projeções de arrecadação, ele 
traduz novos desenhos institucionais, novos processos 
decisórios, a consolidação da ideia de diálogo com todos 
os envolvidos e uma estrutura técnica especialmente 
designada para cuidar das ações e projetos nele 
inseridos”, comenta.

Segundo Maurício Endo, sócio-líder de Governo e 
Infraestrutura (G&I) da KPMG no Brasil e na América 
Latina, “a ideia é ter um novo fluxo de decisões para 
a priorização e o acompanhamento dos projetos que 
serão executados por meio de concessões, de Parcerias 
Público-Privadas (PPPs) e privatizações, além de garantir 
um ambiente propício à expansão da infraestrutura, do 
desenvolvimento econômico e das oportunidades de 
investimento e emprego no País”.

Endo observa que, ao lançar a PPI, o Presidente 
Michel Temer criou duas importantes estruturas na 
Administração Federal: o Conselho do PPI e a Secretaria 

Especial do PPI. “O Conselho 
é o órgão colegiado que avalia 
e recomenda ao Presidente da 
República os projetos que integrarão 
o Programa e delibera sobre 
temas relacionados à execução 
dos contratos de parcerias e 
desestatizações. A Secretaria, 
vinculada à Presidência da República, 
funciona como uma força-tarefa 
que apoia ministérios e agências 
reguladoras para a execução das 
atividades do Programa”, elucida.

A ideia é que essas estruturas, 
incluindo os órgãos setoriais e os de 
controle, atuem de modo articulado 
para assegurar estabilidade, 
segurança jurídica, previsibilidade 
e efetividade das políticas de 
investimento.

“O PPI busca ampliar as 
oportunidades de investimento e 
emprego, estimular o desenvolvimento 
tecnológico e industrial, garantir a 
expansão da infraestrutura pública – 
com bons padrões de qualidade e de 
custos para os usuários –, bem como 
promover ampla e justa competição na 
celebração das parcerias e na prestação 
dos serviços”, enumera Faria. 

Oportunidades diversificadas
Os especialistas destacam que 

não faltam oportunidades para os 
investidores nacionais e estrangeiros 
participarem do Programa. “Estão em 
pauta as concessões e privatizações 
de rodovias, ferrovias, portos, 

Marco Aurélio Barcelos, Secretário 
de Articulação para Investimentos e 
Parcerias da Presidência da República
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aeroportos, Casa da Moeda etc.”, 
pontua Endo. “É tempo de buscar 
soluções inovadoras e de acreditar 
nos modelos de concessões 
internacionalmente experimentados”, 
ele assinala, acrescentando que os 
projetos envolvem concessões e 
vendas de ativos, como a Eletrobras, 
a Casa da Moeda e a loteria 
instantânea – Lotex. 

“No caso da Eletrobras, haveria 
a emissão de ações em bolsa, com 
vistas a diminuir a participação de 
governo”, esclarece Endo. “Entre os 
aeroportos, 13 seriam concessionados 
– alguns em conjunto, como os de 
Recife e Cuiabá, Macaé e Vitória”, 
informa.

Estão previstos, ainda, projetos 
de privatização e/ou concessão de 
duas rodovias federais, 22 terminais 
portuários, pelo menos um terminal 
de GLP (gás liquefeito de petróleo), 
bem como concessões hidrelétricas e 
de linhas de transmissão de energia e 
leilões de petróleo e gás.

A Aeronáutica também lançou 
edital para a criação de uma PPP 
que ficará responsável pelo projeto, 
instalação, operação, gestão e 

manutenção de toda a sua rede de 
telecomunicações. 

Até 2017, a Aeronáutica acumulou 
68 diferentes contratos de serviço 
de telecomunicações entre oito 
órgãos, como o Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo (Decea) 
e os Centros Integrados de Defesa 
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 
(Cindactas). Essa rede inclui satélites, 
redes de fibra óptica e micro-ondas, 
além de estações terrestres. “A 
empresa contratada via PPP terá 
100% de capital privado e será 
remunerada mensalmente, mas a 

Mesmo 2018 sendo um 
ano de eleições, com 
possíveis críticas às 
privatizações, qualquer 
candidato sabe que a 
infraestrutura continuará 
a ser uma prioridade
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capacidade ociosa dessa rede será 
revendida no mercado, gerando 
economia para o governo”, explica 
Maurício Endo, que considera o 
calendário seguido pelo Governo 
Federal “agressivo e ambicioso”, uma 
vez que propõe implementar esses 
projetos até o final de 2018.  

ano de eleições
Fernando Faria considera que, 

apesar das eleições que acontecerão 
em 2018, o Programa não deverá 
sofrer ataques nem atrasos. “Qualquer 
candidato sabe da necessidade de 
o Estado brasileiro dar conta de 
inúmeros desafios de maneira mais 
eficiente”, pondera. Assim, embora o 
período eleitoral seja, tradicionalmente, 
uma época de crítica às privatizações 
e concessões, Faria considera que 
os ativos colocados no PPI não 
são tão suscetíveis à pressão de 
grupos organizados. “Mercado e 
população estão acostumados a ver 
concessões de petróleo e gás, por 
exemplo”, salienta. “Não creio que as 
disputas de 2018 possam prejudicar 
o desenvolvimento do PPI ou o 
cumprimento do cronograma”.
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Maurício Endo, por sua vez, 
enfatiza que o PPI é um dos pilares 
estruturantes pensados para 
se restabelecer o crescimento 
econômico do país. “Mais do 
que o horizonte de curto prazo, 
porém, é preciso também pensar 
o médio e o longo prazos. Por isso, 
muito em breve será divulgado o 
Plano Nacional de Logística (PNL), 
com o indicativo dos gargalos 
logísticos, das intervenções e dos 
investimentos necessários no País 
para os próximos anos”, diz. 

E como está o andamento do 
PPI? Estão sendo cumpridos os 
prazos e atingidas as perspectivas?

Segundo Marco Aurélio 
Barcelos, a resposta é “sim”. “Uma 
vez qualificado no PPI, um projeto 
passa a contar com tratamento 
prioritário nacional, o que significa 
que todos os órgãos e entidades 
da Administração Federal terão 
de dedicar esforços a remover 
os gargalos e fazer cumprir os 
prazos fixados”, relata. “Fazemos 
monitoramento semanal do 
andamento de todos os projetos 
existentes no Programa, desde 
os estudos preparatórios até 
a assinatura dos contratos de 
parceria. Quando detectamos que 
algo está errado ou que há atrasos 
em alguns marcos, colocamos 
todos os atores na mesa para 
identificar e discutir o problema, 
e sanar a questão. Às vezes, 
constatamos demora em algum 
órgão licenciador, em estudos etc. 
Mas o cuidado que temos em 
resolver esses e outros problemas 
vem permitindo que o nosso 
cronograma seja cumprido à  
risca”, garante.

Energia: grandes mudanças
Também sócia da KPMG 

no Brasil, atuante na área de 
Infraestrutura, Cristiane Azevedo 
constata: “o principal parâmetro 
na elaboração da nossa matriz 
energética foi o custo de 
produção. Nunca valorizamos 
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outros atributos das fontes de 
energia, como a flexibilidade e o 
ramping capability (capacidade de 
elevação da produção). Hoje, há 
uma preocupação em relação ao 
risco hidrológico e à dependência de 
fontes de energia intermitentes. Por 
isso, é importante rever a questão 
dos reservatórios e o mix de fontes 
de energia”.

Na visão de Cristiane, não 
há dúvidas em relação ao papel 
crescente das energias renováveis. 
“Mas, para diluir o risco, é necessário 
investir em usinas térmicas e 
repensar outras fontes, como a 
nuclear. A Consulta Pública nº 33 (CP 
33), sobre o aprimoramento do marco 
legal do setor elétrico, traz alterações 
estruturais na forma de contratação 
de energia; na própria logística de 
funcionamento e na alocação de 
riscos e custos do setor”, ela explica.

A especialista prossegue: “com 
a arrecadação de R$ 12,1 bilhões 
com o leilão das quatro usinas de 
energia das Centrais Elétricas de 
Minas Gerais (Cemig), realizado em 
setembro de 2017, o Governo Federal 
acredita que recuperou a confiança 
dos investidores no crescimento do 
Brasil e aposta no setor elétrico para 
fechar as contas públicas em 2018”. 

Ela assinala que, depois de tirar 
o aeroporto de Congonhas da lista 
das privatizações, o governo elevou 
para R$ 12,2 bilhões a previsão 
de arrecadação com a privatização 
da Eletrobras. “Como a operação 

que envolve a estatal é complexa e 
depende da aprovação de Projetos de 
Lei no Congresso, o governo estuda 
a possibilidade de leiloar a concessão 
da Usina de Tucuruí, no Pará, para 
arrecadar entre R$ 12 bilhões e 
R$ 15 bilhões. Além disso, a 
Eletrobras está discutindo o 
modelo de venda da participação da 
companhia em 77 sociedades de 
propósito específico (SPEs)”. 

Esses ativos, conforme relata 
Cristiane Azevedo, englobam 60 
parques eólicos, somando capacidade 
instalada de 862 MW, e 17 linhas de 
transmissão, totalizando 3.354 km. 
“Também devem ser mencionados 
os leilões previstos para a contratação 
de energia elétrica de novos projetos 
de geração de fontes hidrelétrica, 
eólica, solar e termelétrica. São 
contratos com duração entre 20 e 30 
anos, dependendo da fonte, e que 
terão início de suprimento em 1º de 
julho de 2023, sendo que pelo menos 
30% da energia serão negociados no 
mercado regulado”, acrescenta.

A sócia da KPMG recorda que, 
nos últimos anos, falou-se muito 
sobre os “gargalos de transmissão” 
de energia e que os leilões 
promovidos pelo governo sofriam 
com a falta de interessados. “Mas, 
desde o leilão realizado em outubro 
de 2016, no qual foram negociados 
21 lotes com expectativas de 
investimentos de R$ 11,6 bilhões, o 
interesse pelo setor vem crescendo. 
No último leilão, realizado em abril de 
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2017, foram negociados 31 lotes, com 
investimentos de R$ 12,7 bilhões”, 
afirma.

No setor de distribuição, deve 
ocorrer a desestatização das seis 
distribuidoras que atendem aos 
Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, 
Piauí, Rôndonia e Roraima. “Com 
o objetivo de elevar a atratividade 
desses ativos, a venda será realizada 
pelo valor simbólico de R$ 50 mil e 
a Eletrobrás assumirá R$ 11 bilhões 
em dívidas dessas empresas, que 
deverão receber investimentos de R$ 
2,4 bilhões dos novos controladores”, 
conclui Cristiane.

O papel da KPMG
“Somos especialistas na 

avaliação dos ativos, sob os pontos 
de vista técnico, contábil, financeiro, 
ambiental, o que nos permite delinear 
os riscos associados a eles”, expõe 
Maurício Endo. “Também podemos 
fazer o planejamento tributário do 
projeto, detectar caminhos para o 
melhor aproveitamento de potenciais 
créditos e desonerações existentes 
em determinado setor e analisar 
questões contábeis aplicadas às 
concessões e vendas de ativos, 
ofertando accounting advisory 
services (aplicados ao setor privado 
e à nova contabilidade pública)”, 
descreve. 

Endo informa que, com a área de 
assets management, a KPMG pode 
analisar o que existe hoje e indicar 
como gerir ativos com otimização e 
adição de investimentos. 

Já Fernando Faria explica que a 
KPMG pode auxiliar na assessoria 
financeira das empresas que 
queiram participar do PPI, bem como 

controlar as outorgas adequadas 
para participar dos processos. 
“Toda concorrência tem sempre um 
valor de mercado: nossa expertise 
pode ser útil para calcular os 
valores que serão apresentados na 
concorrência”, comenta.

“Também temos como auxiliar 
na construção de parcerias 
estratégicas locais. E, desde 
o período de implantação do 
projeto, damos apoio ao cliente, 
o que se estende por todo o ciclo 
de vida do negócio”, esclarece 
Endo. “Prestamos assistência 
na operação, na definição dos 
recursos humanos, na contratação 
de tecnologia para a operação da 
infraestrutura adquirida. E, caso ele 
queira, futuramente, vender sua 
participação, a KPMG pode ajudar a 
captar um comprador para a venda 
do ativo, total ou parcial”, conclui. n

Sobre o Conselho do PPI
O Conselho deve se reunir, sempre que convocado, para deliberar sobre 

assuntos da pauta organizada pela Secretaria Especial do PPI. Suas principais 
atribuições são: 

•	 Opinar, antes da deliberação do Presidente da República, a respeito das 
propostas dos ministérios para a inclusão de empreendimentos no PPI  
e quanto às políticas federais de longo prazo para investimento por  
meio de parcerias; 

•	 Coordenar, monitorar, avaliar e supervisionar as ações do PPI e apoiar as 
ações setoriais necessárias à sua execução.

•	 Exercer as funções atribuídas ao:
a. Órgão gestor de parcerias público-privadas federais (Lei nº 11.079/04);
b. Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte  

(Lei nº 10.233/01);
c. Conselho Nacional de Desestatização (Lei nº 9.491/97).

Sobre a Secretaria Especial do PPI 
Tem atuação permanente e suas atribuições incluem:

•	 Secretariar o Conselho do PPI, recebendo as propostas dos ministérios  
e estruturando a pauta das reuniões;

•	 Assessorar o Presidente da República em assuntos relativos ao PPI, 
elaborando pareceres e estudos, e propondo normas, medidas e diretrizes;

•	 Coordenar, monitorar, avaliar e supervisionar as ações do PPI, inclusive 
apoiando as ações necessárias à execução dos empreendimentos  
pelos ministérios e agências reguladoras;

•	 Divulgar os projetos do PPI e articular-se com investidores e outros 
interessados no Programa, incluindo-se órgãos dos estados e dos 
municípios.

A KPMG pode 
auxiliar na assessoria 
de empresas 
no contexto das 
licitações


