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20062015 RESUMO DE UMA DÉCADA

ARGENTINA
$4.200 milhões
44 projetos
0,10% PIB

HAITI
$100 milhões
2 projetos
0,16% PIB

PANAMÁ
$2.100 milhões
10 projetos
0,67% PIB

REPÚBLICA DOMINICANA 
$1.300 milhões
12 projetos
0,24% PIB

URUGUAI
$2.700 milhões
24 projetos
0,66% PIB

JAMAICA
$1.400 milhões
6 projetos
1,01% PIB

CHILE
$19.800 milhões

93 projetos
0,87% PIB

PERU
$23.400 milhões

80 projetos
1,53% PIB

EQUADOR
$500 milhões

5 projetos
0,07% PIB

BELIZE
$100 milhões

2 projetos
0,81% PIB

HONDURAS
$3.050 milhões

19 projetos
1,87% PIB

NICARÁGUA
$1.400 milhões

8 projetos
1,48% PIB

GUATEMALA
$2.200 milhões

14 projetos
0,51% PIB

MÉXICO
$40.400 milhões

120 projetos
0,37% PIB

COLÔMBIA
$25.500 milhões

58 projetos
0,85% PIB

EL SALVADOR
$150 milhões

5 projetos
0,07% PIB

COSTA RICA
$2.200 milhões

13 projetos
0,58% PIB

BOLÍVIA
Sem projetos

de PPP

BRASIL
$230.800 milhões
505 projetos
1,05% GDP

VENEZUELA

PARAGUAI
Sem projetos de PPP

SURINAME
GUIANA

PAÍS
Investimento em US$ milhões 
№ de projetos PPP    
% do PIB

TRINIDADE E TOBAGO

RANKING 
INFRASCOPE EM 2014

TIPO DE AMBIENTE PARA AS 
PPP DE INFRAESTRUTURA

FONTE: BANCO DE DADOS PPI (2016) E OVE

Sem projetos de PPP

DESENVOLVIDO

EMERGENTE

NASCENTE

Os países que não foram classificados 
pelo Infrascope (Haiti, Belize, Guiana e 
Suriname) e iniciativas regionais foram 
incluídos na categoria Nascente.
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O que é uma PPP?
 

Não existe uma definição única, internacionalmente reconheci-
da. Parcerias público-privadas (PPPs) compreendem uma ampla 
gama de opções de projetos, que vão desde puramente públicos a 
puramente privados. Nesta avaliação é utilizada a definição ampla 
do guia de referência de PPP de 2014: "Um contrato de longo prazo 
entre um parceiro privado e uma entidade pública para proporcio-
nar um bem ou serviço público, em que a parte privada assume um 
risco importante e a responsabilidade pela administração, com a 
remuneração condicionada ao desempenho”.

Na década 2006-2015, a América Latina e o Caribe (ALC) tiveram investimentos de US$ 361,3 
bilhões em cerca de 1.000 projetos de infraestrutura, por meio de parcerias público-privadas 
(PPPs), especialmente em energia e transporte. As PPPs estão altamente concentradas no Bra-
sil, seguidas por México e Colômbia a alguma distância, enquanto Honduras lidera a taxa de in-
vestimento em relação ao PIB. 

As grandes lacunas de infraestrutura na região e a relevância do alcance dessas necessidades 
para o desenvolvimento estão bem documentadas. As PPPs se tornaram uma ferramenta para 
ajudar a superar os problemas tradicionais associados com a provisão pública e a preencher es-
sas lacunas.
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de BMD
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AVALIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
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No entanto, embora potencialmente úteis, as PPPs também suscitam preocupações. Projetos 
de infraestrutura, geralmente de grande escala e longo prazo, têm uma série de riscos (técnicos, 
de construção, operação, financeiros, regulamentares/políticos, de não cumprimento, ambien-
tais e sociais). Portanto, as PPPs exigem uma forte estrutura analítica, para evitar estouros de 
orçamento e maximizar o valor para todas as partes. 

Além disso, as PPPs não são soluções fáceis para os governos. Eles precisam de uma matu-
ridade institucional que demanda tempo para se consolidar e, se mal feitas, podem levar a cus-
tos mais elevados, menos serviços e de qualidade inferior. Além disso, é importante aumentar a 
transparência, para mitigar o risco de corrupção.

Bancos multilaterais de desenvolvimento (BMDs) podem desempenhar um papel importante 
na criação de ambientes adequados para atrair o investimento privado, proporcionar assistência 
independente na preparação de projetos e eliminar lacunas de financiamento. Eles também con-
tam com uma vantagem comparativa potencial, por sua capacidade de se envolver diretamente 
com os setores público e privado.

Então, como pode o Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Grupo BID) e outros 
bancos multilaterais de desenvolvimento reforçar o seu papel e eficácia ao lidar com as PPPs?

Avaliação: revisão dos 10 anos de experiência do Grupo BID  

A avaliação do Escritório de Avaliação e Supervisão (OVE) analisa o apoio do Grupo BID às PPPs 
de infraestrutura em três níveis: ambiente propício, preparação de projetos e financiamento, bem 
como a experiência de outros BMD. Ela vem em um momento único, com o recente desmembra-
mento do setor privado, consolidado em uma Corporação Interamericana de Investimento (CII) 
ampliada, e a mudança no foco estratégico do Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIN).

A avaliação examina estudos de caso de projetos em cinco países, Brasil, República Dominica-
na, Guiana, Peru e Uruguai, representando os dois setores mais importantes - energia e transpor-
te - e incluindo todas as operações de PPP do Grupo BID nos principais subsetores (energia eólica 
e hidrelétrica, estradas e transportes urbanos) aprovados entre 2009-2012. OVE também reali-
zou um estudo de caso sobre a Colômbia, focado em operações relativas ao ambiente propício.

Grupo BID: o maior financiador de PPPs 
na região, entre os multilaterais

Entre 2006-2015, o Grupo BID aprovou 145 operações PPP, no valor de US$ 5.800 milhões, com 
foco em financiamento (principalmente de energia e transportes), com apoio limitado na prepa-
ração dos projetos. Só recentemente o portfólio do Grupo BID começou a incluir setores menos 
tradicionais, como educação e saúde.

Além disso, ao contrário do FUMIN, o BID tem focado no desenvolvimento de ambientes pro-
pícios em países desenvolvidos em PPPs, sem dar apoio substancial a países com capacidade nas-
cente, onde financiava ou planejava financiar projetos, como Guiana, Belize e Equador, e frequen-
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temente sem uma estratégia integrada. À medida que o FUMIN reduz o seu trabalho com PPPs, 
alinhado com seu novo plano de negócios, não está claro como o resto do Grupo BID irá assumir 
o desenvolvimento de ambientes propícios nos países com maiores dificuldades.

As atividades de PPP têm aumentado nos últimos anos ao melhorarem os ambientes propí-
cios, que ainda apresentam grandes diferenças entre os países. A taxa de renegociação de con-
tratos tem sido elevada e, embora às vezes por razões válidas, em muitos casos devido a defi-
ciências na preparação do projeto.

O Grupo BID forneceu 35% do total financiado pelos Bancos Multilaterais de Desenvolvimen-
to na região, embora o apoio tenha sido relativamente pequeno em comparação com o mercado 
de PPPs da ALC. O Grupo BID foi mais ativo no financiamento, enquanto o Grupo do Banco Mun-
dial o foi mais em de ambientes propícios e preparação de projetos. A maior parte do apoio do 
Grupo BID (mais de 70%) para ambientes propícios e financiamento foi aprovada para os cinco 
países com maior capacidade em PPP.

Resultados: O Grupo BID está fazendo com que as PPPs funcionem?

1. ATIVIDADES E RESULTADOS

 Os objetivos relacionados com ambientes propícios foram alcançados em grande parte, 
mas os projetos centrados em financiamento apresentaram dificuldade nos países com 
ambientes propícios frágeis. As condições básicas para fornecer serviços de infraestru-
tura através de PPPs satisfatórias não existiam em metade dos projetos da amostra. No 
entanto o critério não foi primeiramente estabelecer pré-requisitos - o Grupo BID apenas 
se envolveu no fechamento financeiro dos projetos.

 Quando diferentes partes do Grupo BID agiram de forma independente, as ineficiências 
tenderam a aumentar e se perdia a oportunidade de fornecer soluções abrangentes. Além 

Apoio do BID e do FUMIN conforme o tipo de 
ambiente

Apoio do Grupo BID à PPPs de Infraestrutura conforme o 
tipo de ambiente
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disso, análises da relação value for money1 não eram realizadas rotineiramente no processo 
de tomada das decisões iniciais, o que levou a metas que não maximizavam o potencial do 
Grupo BID para adicionar valor.

2. VALOR AGREGADO E SUSTENTABILIDADE

 O Grupo BID agregou valor em alguns países (especialmente Colômbia e Uruguai) ao esta-
belecer compromissos de longo prazo com os governos, ser flexível e adaptável às mudanças 
de contexto e ao trabalhar em novas áreas com alto potencial. Fornecer um "selo de apro-
vação" reconhecido em uma fase inicial dos projetos e aplicar as regras de salvaguardas am-
bientais e sociais do Grupo BID (geralmente mais rigorosas do que as nacionais) são outras 
áreas onde o Grupo BID pode agregar valor.

 A sustentabilidade de longo prazo do apoio do Grupo do BID foi muitas vezes incerta.  A 
melhoria das práticas de divulgação é fundamental para aumentar a transparência, reduzir o 
risco de corrupção e sensibilizar o público sobre os benefícios das PPPs. Além disso, embora o 
financiamento de longo prazo em moeda local seja essencial para a sustentabilidade das PPPs, 
em muitos países da ALC os mercados de capitais são concentrados e pequenos. Às vezes, 
projetos de PPP também têm dificuldades em gerir os riscos ambientais e sociais, em geral 
elevados para este tipo de projeto.

3. ORGANIZAÇÃO INTERNA

 Praticamente todos os BMDs redesenharam seus critérios para as PPP, alguns com base 
em avaliações de sua experiência. As principais lições incluem a necessidade de uma es-
tratégia clara e focada; uma massa crítica de conhecimento especializado e habilidades, um 
critério coordenado e de colaboração entre todas as partes envolvidas da instituição, com 
um quadro de incentivos adequado e um conjunto adequado de instrumentos relacionados 
com as PPPs (incluindo conhecimentos, políticas e financiamento).

 O Grupo BID pode aprender com as experiências de outros BMDs. Enquanto vários docu-
mentos de estratégia mencionam a importância das PPPs, o Grupo BID ainda não tem uma 
estratégia clara e suas estratégias de país, até agora, não orientaram adequadamente as ati-
vidades do grupo em PPPs. O pessoal do Grupo BID que trabalha com PPP está disperso, sem 
um ponto focal que ajude a tomar decisões e compartilhar lições, e as iniciativas ocorrem 
caso a caso. Além disso, apesar de se terem desenvolvido alguns produtos de conhecimento 
importantes, o conhecimento sobre PPP não está sendo gerido de forma otimizada e o Gru-
po BID não tem utilizado os mecanismos de preparação de projetos em todo seu potencial.

Recomendações: três níveis de ação

1. NÍVEL ESTRATÉGICO

 Identificar e avaliar a demanda potencial de PPP por meio de diagnósticos específicos dos 
países. Deve ser incluída a análise de, pelo menos: necessidade de infraestrutura a nível seto-
rial, ambiente para PPPs, restrições e riscos fiscais e tipo de apoio procurado pelos governos.

1. Value for Money é a relação entre custo e resultado em termos qualitativos e quantitativos utilizada para analisar o 
mérito de projetos
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 Definir prioridades de intervenção, incluindo um quadro geral que considere em que paí-
ses e sectores é necessário apoio, que tipo de apoio, e definir prioridades.

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E CAPACIDADES

 Estabelecer um ponto focal para PPPs na estrutura do Grupo BID. Deve haver autoridade 
e recursos suficientes para incentivar a colaboração e reunir todas as partes relevantes 
do Grupo BID (públicas e privadas), para que forneçam um serviço contínuo aos clientes, 
incluindo investimentos e consultoria.

 Avaliar as capacidades da organização em PPP, elaborando um inventário das atuais ca-
pacitações do Grupo BID, para identificar o que está faltando e atrair e reter capacidades 
necessárias.

 Reformar os incentivos. O pessoal é remunerado principalmente pelo volume contabili-
zado em sua própria área, o que é problemático porque é mais fácil contabilizar uma tran-
sação com garantia soberana do que uma PPP. Incentivos deverão passar a basear-se não 
nos montantes que podem ser aprovados pelo Grupo BID, mas nos montantes que podem 
ser mobilizados de investidores privados. Também, deve haver incentivos à colaboração.

3. NÍVEL OPERACIONAL

 Analisar os projetos de infraestrutura nas operações em tramitação e assessorar os países 
sobre o modelo de entrega mais adequado. Idealmente, esta análise e aconselhamento de-
vem ser independentes do setor no qual se origina a operação. Esta avaliação deverá in-
cluir também as questões de governança e os aspectos ambientais e sociais.

 Explorar o uso e a elaboração de novos produtos financeiros e de assessoria, adaptados 
às necessidades específicas dos países. As opções a explorar incluem, por exemplo, finan-
ciamento em moeda local, serviços de consultoria, instrumentos específicos de apoio a 
governos subnacionais e mecanismos para a preparação de projetos.

 Fortalecer o quadro de resultados para as operações com PPPs. Devem ser revistos o 
value for money, a quantidade e qualidade dos serviços prestados, os custos para os con-
tribuintes e usuários e a sustentabilidade dos acordos. Será importante avaliar se foram 
cumpridos os objetivos ambientais e sociais.

 Estabelecer uma estratégia de conhecimento específico sobre PPP. O Grupo BID deve 
capturar sistematicamente e documentar os resultados e as lições aprendidas, por meio 
de um sistema de gestão do conhecimento, levando em conta que a confidencialidade po-
deria ser um desafio a este processo de aprendizagem.

 Incorporar sistematicamente as lições aprendidas a partir da experiência com as ope-
rações do Grupo BID e de outros BMD, na concepção e implementação de novas operações 
com PPPs. A unidade central deve desempenhar um papel fundamental na interação com 
outros BMD e na identificação de lições e de melhores práticas.

            Baixar a publicação do site www.iadb.org/ove/PPP
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