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1. ESTRUTURA DO PPI
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PPI

Presidência da República

 Empreendimentos públicos de infraestrutura em execução ou a serem executados por meio

de contratos de parceria no âmbito da União

 Empreendimentos públicos de infraestrutura que, por delegação ou com o fomento da

União, sejam executados por meio de contratos de parceria com Estados, Distrito Federal ou

Municípios

 Demais medidas do Programa Nacional de Desestatização

 Empreendimentos empresariais privados que, em regime de autorização administrativa,

concorram ou convivam, em setor de titularidade estatal ou de serviço público

Programa do Governo Federal que visa a ampliação e fortalecimento
da interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio da
celebração de contratos de parceria para a execução de
empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras medidas de
desestatização

O que é?

O que pode
entrar no PPI?



1. ESTRUTURA DO PPI
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PPI

Presidência da República
 Concessão comum

 Concessão patrocinada

 Concessão administrativa

 Concessão regida por legislação setorial

 Permissão de serviço público

 Arrendamento de bem público

 Concessão de direito real

 Outros negócios público-privados que, em função de seu caráter

estratégico e de sua complexidade, especificidade, volume de

investimentos, longo prazo, riscos ou incertezas envolvidos,

adotem estrutura jurídica semelhante

O que são
PARCERIAS?
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PPI

Presidência da República

CONSELHO DO 
PPI

SECRETARIA 
DO PPI

 Opinar, previamente à deliberação do Presidente da República
 Acompanhar a execução do PPI
 Formular propostas aos Estados, Distrito Federal e Municípios
 Formular recomendações e orientações normativas à União
 CGPPP, CONIT, CND

 Ampliar as oportunidades de investimento e emprego e estimular o desenvolvimento tecnológico e industrial, em

harmonia com as metas de desenvolvimento social e econômico do País

 Garantir a expansão com qualidade da infraestrutura pública, com tarifas adequadas

 Promover ampla e justa competição na celebração das parcerias e na prestação dos serviços

 Assegurar a estabilidade e a segurança jurídica, com a garantia da mínima intervenção nos negócios e

investimentos

 Fortalecer o papel regulador do Estado e a autonomia das entidades estatais de regulação

 Dirigir a SPPI, coordenar suas atividades e orientar sua atuação
 Despachar com o Presidente da República
 Assessorar o Presidente sobre o PPI (pareceres, estudos, normas, etc.)
 Orientação normativa e supervisão técnica sobre o PPI
 Editar atos normativos

 Moreira Franco

 Secretário Executivo do PPI
 Casa Civil
 Fazenda
 Planejamento
 Transportes
 Meio Ambiente
 BNDES
 CEF

Agências reduzem 
papel de Concedente

Ministério setorial 
participa do PPI



2. ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS NO PPI
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PPI

Modelagem 
Direta

FAEP / FEP

PMI / MIP

Recursos 
Próprios

Contratação de 
Consultores

Reembolsável

Gratuito

FAEP

FEP

Dificuldade técnica de estruturar projetos

complexos com time interno do Governo

Indefinição sobre contratação de consultores

mediante processos licitatórios

Dificuldade na consolidação

Queda no interesse privado

a) Indefinição sobre a constituição do FAEP

b) Incertezas na contratação de consultores

c) Provavelmente, esta será a melhor

alternativa par a modelagem de projetos

d) Capacidade BNDES?



3. DIRETRIZES DOS PROJETOS DO PPI
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 Justificativa das escolhas regulatórias em processos administrativos e ampla transparência

 Designação de Agente Público responsável pelo acompanhamento de cada projeto

 Divulgação de documentos em inglês

 Publicação dos projetos no site do PPI – centralizando busca de projetos

 Matriz de riscos para todos os projetos

 Práticas regulatórias modernas: cláusulas de desempenho e metas objetivas, além de regras de governança, gestão e
contratação com partes relacionadas

 Rigor com cronograma do projeto

 Fortalecimento do papel regulador das Agências

 Realismo na modelagem de projetos e investimentos compatíveis com níveis de serviço

 Consulta Pública antes de submissão ao TCU e licitação após aprovação formal

 Mínimo de 100 dias para apresentação de propostas

 Priorização dos projetos do PPI

 Licitação ficará condicionada à licença ambiental prévia ou diretrizes para licenciamento ambiental



4. PROJETOS – SETOR RODOVIÁRIO
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 Overview do setor:

 Duplicação só será devida quando acionado gatilho vinculado ao tráfego na via
 Portaria nº 609 do Ministérios dos Transporte: divisão das rodovias em classes (possível segmentação de projetos)

 Projetos 

 101 RS (BR 101/116/290/386/RS)

 Extensão: 688 km
 Prazo: 30 anos
 Previsão de publicação do edital: 1º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017

 BR - 364/365

 Extensão: 437 km 
 Prazo: 30 anos
 Previsão de publicação do edital: 1º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017



4. PROJETOS – SETOR FERROVIÁRIO
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 Overview do setor:

 Decreto nº 8.875/16 revoga modelo open access, apontando para o restabelecimento da segurança jurídica no 
setor

 Número de projetos ferroviários incluídos no Projeto Crescer (PPI) indica priorização do modal pelo governo 
federal

 Trechos greenfield: alto investimento, riscos ambientais e fundiários
 Previsão de direito de passagem para alguns projetos

 Projetos 

 Fiol – Ferrovia de Integração Oeste-Leste

 Extensão: 537 km (Porto Sul/BA a Caetité/TO)
 Modelo: subconcessão
 Investimento estimado: R$ 1 bilhão
 Integração com terminal portuário? Promessa Porto Sul (Ilhéus)
 Integração com a malha rodoviária (BR 135)
 Importante instrumento para o escoamento de grãos e minério 

de ferro



4. PROJETOS – SETOR FERROVIÁRIO
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 Ferrovia Norte-Sul - FNS

 Extensão: 1.543 km (Porto Nacional/TO – Estrela D’Oeste/SP)
 Prazo: 35 anos
 Modelo: subconcessão
 Investimento estimado : R$ 727 milhões
 Integração com demais trechos existentes da via

 Ferrogrão

 Extensão: 1.142 km (SINOP/MT – Itaituba/PA)
 Prazo: 65 anos
 Modelo: Concessão Ferrogrão
 Investimento estimado: R$ 12, 6 bilhões
 Ferrovia integralmente greenfield
 Tradings que participaram do PMI já manifestaram interesse em investir no projeto
 Integração com Hidrovia de Miritituba
 Previsão de publicação do edital e realização da licitação: 2º semestre de 2017
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 Overview do setor:

 Retirada da Infraero
 Mudanças na outorga (25% + ágio na contratação)
 Extinção da cláusula de lock-up
 Pagamento do PDV da Infraero pela concessionária
 Consultation e gerenciamento tarifário
 Regulação setorial e alocação de riscos merecem atenção
 Previsão de publicação dos editais até o início de dezembro

Salvador

 Capacidade: 11,5MM
 Prazo: 30 anos
 Outorga: R$ 1,18 bi
 Previsão :1º tri 2017

Porto Alegre

 Capacidade: 8,4MM
 Prazo: 25 anos
 Outorga: R$ 1,3 bi
 Previsão:1º tri 2017

Florianópolis

 Capacidade: 2,1MM
 Prazo: 30 anos
 Outorga: R$ 210 MM
 Previsão: 1º tri 2017

Fortaleza

 Capacidade: 5,9MM
 Prazo: 30 anos
 Outorga: R$ 1,39 bi
 Previsão:1º tri 2017

4. PROJETOS – SETOR AEROPORTUÁRIO
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 Overview do setor:

 PIL anunciou números impressionantes, mas não concretizou muito
 Perspectiva mais realista em relação ao cronograma, mas setor permanece com

grande potencial de projetos
 Ainda há discussões sobre (nova revisão do) marco regulatório, podendo impactar no

andamento de arrendamentos portuários próximos
 Serviço Público ou Atividade Econômica?
 Promessa de redução da intervenção estatal no setor
 Conflito terminais públicos vs. TUP
 Previsão para publicação dos editais de Santarém no dia 28 de novembro
 Governo indicou inclusão de mais 3 terminais portuários: 2 de celulose no Porto de

Itaqui (MA) e Paranaguá (PR) e 1 de veículos em Paranaguá

4. PROJETOS – SETOR PORTUÁRIO

RDJ XX- Rio de Janeiro

 Capacidade: 1 milhão de 
toneladas (trigo)

 Investimento: R$62,7 MM
 Prazo: 25 anos
 Previsão: 2º tri 2017

STM 04 – Terminal de 
Combustíveis em Santarém

Capacidade: 0,79MM
 Investimento: R$18,9MM
Prazo: 25 anos
Previsão: 2º tri 2017

STM 05 – Terminal de 
Combustíveis em Santarém

 Capacidade: 0,26MM
 Investimento: R$11MM
 Prazo: 25 anos
 Previsão: 2º tri 2017
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 Overview do setor:

 Situação do saneamento básico no Brasil é crítica

 Prioridade para o BNDES, que deverá capitanear privatizações: financiamento de até 80% com TJLP

 Intensão de inserir outras estatais estaduais no programa: confirmado interesse de mais 15 Estados que 

serão incluídos no PPI na próxima reunião

 Projetos

 Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro - CEDAE

 Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia – CAERD

 Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA 

 Previsão de publicação do edital: 2º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 1º semestre de 2018

4. PROJETOS – SETOR SANEAMENTO



15

4. PROJETOS – SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA

 Overview do setor:

 Após a desconstrução do modelo setorial pela MP 579 (convertida na Lei nº 12.783/13), um sem número de
intervenções e guinadas nas regras do jogo levaram o setor elétrico à beira do colapso – situação que acabou
agravada por condições climáticas bastante desfavoráveis

 O Governo Federal está sinalizando mudanças rumo a um setor mais aberto e competitivo, com menor
intervenção estatal direta e indireta, promovendo a estabilidade regulatória e a redução da participação das
empresas estatais no setor

 Eletrobrás e Petrobrás estão estruturando a venda de diversos ativos desse setor

 Oportunidades 

 Novos projetos de transmissão – diante do evidente fracasso da política de “aperto” que o governo vinha
tocando nesse segmento – que culminou com a quebra da Abengoa e de diversas linhas atrasadas – o governo
deve permitir TIR maiores nos próximos leilões. Os últimos leilões trouxeram condições diferenciadas, atraindo
inclusive entidades que não possuem histórico nessa atividade

 Novos projetos de termelétricas a gás natural devem surgir, impulsionados pela venda de ativos da Petrobrás e
pela dinamização do setor de gás
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 Usina Hidrelétrica de Volta Grande/ MG

 Potência: 380 MW
 Prazo: 30 anos
 Modelo: Concessão Comum
 Investimento: a definir
 Valor estimado da outorga: a definir
 Previsão da publicação do edital: 1º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017

4. PROJETOS – SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA

 Usina Hidrelétrica de Miranda/ MG

 Potência: 408 MW
 Prazo: 30 anos
 Modelo: Concessão Comum
 Investimento: a definir
 Valor estimado da outorga: a definir
 Previsão da publicação do edital: 1º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017
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 Usina Hidrelétrica de São Simão/ MG

 Potência: 1.710 MW
 Prazo: 30 anos
 Modelo: Concessão Comum
 Investimento: a definir
 Valor estimado da outorga: a definir
 Previsão da publicação do edital: 1º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017

4. PROJETOS – SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA

 Pequena Central Hidrelétrica Pery/ SC

 Potência: 30 MW
 Prazo: 30 anos
 Modelo: Concessão Comum
 Investimento: a definir
 Valor estimado da outorga: a definir
 Previsão da publicação do edital: 1º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017
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 Pequena Central Hidrelétrica Agro Trafo/ TO

 Potência: 14 MW
 Prazo: 30 anos
 Modelo: Concessão Comum
 Investimento: a definir
 Valor estimado da outorga: a definir
 Previsão da publicação do edital: 1º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017

4. PROJETOS – SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA

 Companhia Energética de Alagoas- CEAL

 Potência: 1,045 milhões de consumidores
 Prazo: 30 anos
 Modelo: Privatização + Concessão 
 Preço mínimo estimado: a definir
 Previsão da publicação do edital: 2º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017
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 Amazonas Distribuição de Energia S.A./ AM

 Capacidade: 897.041 consumidores
 Prazo: 30 anos
 Modelo: Privatização + Concessão 
 Preço mínimo estimado: a definir
 Previsão da publicação do edital: 2º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017

 Boa Vista Distribuição de Energia/ RO

 Capacidade: 106.620 consumidores
 Prazo: 30 anos
 Modelo: Privatização + Concessão 
 Preço mínimo estimado: a definir
 Previsão da publicação do edital: 2º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017

4. PROJETOS – SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA
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 Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

 Capacidade: 589.332 unidades consumidoras
 Prazo: 30 anos
 Modelo: Privatização + Concessão 
 Preço mínimo estimado: a definir
 Previsão da publicação do edital: 2º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 1º semestre de 2018

 Companhia de Distribuição do Estado de Goiás – CELG D

 Capacidade: 2,61 milhões de unidades consumidoras
 Prazo: 30 anos
 Modelo: Privatização + Concessão 
 Preço mínimo estimado: aprox. R$ 1,79 bilhão
 Previsão da publicação do edital: 2º semestre de 2016
 Previsão de realização da licitação: 1º semestre de 2017

4. PROJETOS – SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA
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 Companhia de Eletricidade do Acre - Eletroacre

 Capacidade: -
 Prazo: 30 anos
 Modelo: Privatização + Concessão 
 Preço mínimo estimado: a definir
 Previsão da publicação do edital: 2º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017

 Companhia de Energia do Piauí – CEPISA

 Capacidade: 1,17 milhões de unidades consumidoras
 Prazo: 30 anos
 Modelo: Privatização + Concessão 
 Preço mínimo estimado: a definir
 Previsão da publicação do edital: 2º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017

4. PROJETOS – SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA
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4. PROJETOS – SETOR DE GÁS NATURAL

 Overview do setor:

 Petrobrás planeja a alienação de ativos de gás natural –
principalmente no segmento de transporte

 Desverticalização é indispensável para o desenvolvimento de um
mercado efetivo de gás natural

 O Contrato da Petrobrás com a YPBF para importação de 30 MM de
m³ de gás/dia se encerrará em 2019. Termos e condições para a
renovação são incertos. No mesmo ano, encerram-se, também, os
contratos da Petrobrás com as distribuidoras de gás canalizado

 Oportunidades 

 Os dois fatores apresentados acima certamente contribuirão para a entrada de novos players, que poderão
negociar livremente gás com as concessionárias, assim como terão a oportunidade de ocupar capacidade
excedente do Gasbol para importar gás natural ao Brasil

 Soma-se a isso o fato de o planejamento energético nacional prever o aumento substancial da capacidade
instalada de termelétricas a gás natural no país, como fonte de segurança energética
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 Décima quarta rodada de licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás natural 

 Modelo: Concessão
 Previsão de publicação do edital: 1º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017

 Quarta rodada de licitações de campos marginais de petróleo e gás natural (campos terrestres) 

 Modelo: Concessão
 Previsão de publicação do edital: 1º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017

4. PROJETOS – ÓLEO E GÁS
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 Overview do setor:

 Não é o modelo tradicional do setor
 Discussão sobre revisão do marco regulatório pode impactar leilões

 Projetos - Ativos de titularidade da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais – CPRM:

 Fosfato de Miriri (PE e PB)
 Cobre, chumbo e zinco de Palmeirópolis (TO)
 Carvão de Candiota (RS)
 Cobre de Bom Jardim de Goiás (GO)

 Previsão de publicação do edital: 1º semestre de 2017
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017

4. PROJETOS – MINERAÇÃO
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 Loteria Instantânea – LOTEX

 Modelo: Privatização
 Previsão de realização da licitação: 2º semestre de 2017
 Preço mínimo estimado: a definir
 BNDES foi designado para coordenar processo de privatização

4. PROJETOS – LOTEX
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 Revisão do papel das agências reguladoras – Proposta de Lei Geral das Agências

 Uniformização do regime jurídico

 Importância de uma lei geral sobre o regime jurídico das Agências Reguladoras

 Desafios jurídicos para a implementação da lei geral – Projeto de Lei nº 52/2013

a) Controle Externo

b) Nomeação dos dirigentes

c) Autonomia Financeira 

5. REGULAÇÃO
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6. NOVAS REGRAS PARA FINANCIAMENTO DE PROJETOS NO PPI

 Decreto n.º 8.874/16: substitui Decreto n.º 7.603/11

 Projetos que integrem o PPI serão considerados prioritários: poderão ser financiados por Títulos
Incentivados (Debêntures/CRI/FIDC) -> automaticamente prioritários, não necessitando de
aprovação do Ministério setorial

 Demais projetos continuam precisando de aprovação do Ministério setorial responsável

 Os documentos da oferta de todos os Títulos Incentivados, e não apenas das Debêntures, devem
conter: (i) o número e a data de publicação da portaria ministerial de aprovação, e (ii) o
compromisso de alocar os recursos obtidos no projeto prioritário

 Caberá à CVM regulamentar a forma de destaque do compromisso nos documentos da oferta

 Fim do empréstimo-ponte

 Limitação da participação do BNDES a depender do setor
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