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RESUMO

A problemática do déficit habitacional no Brasil é envolvida por muitos desafios. Dentre
estes, estão a pouca oferta de moradia à população de baixa renda e a falta de
capacidade deste segmento da população em contrair um financiamento habitacional.
Para fazer frente a esta situação, estados e municípios intervêm de forma a criar
mecanismos de aumento da oferta de habitação popular. O contexto macroeconômico
atual é o de dar mais espaço ao neoliberalismo, ou seja, uma menor intervenção por
parte do Estado. Assim, novas opções contratuais surgem, tal como exemplo a
Parceria Público-Privada (PPP). O presente trabalho busca destacar a importância
social e econômica da provisão habitacional, bem como verificar a aplicabilidade desta
nos contratos de PPP, além de identificar os pontos centrais desses contratos para a
provisão habitacional sob a perspectiva do Gerenciamento dos Riscos. Assim, a partir
de pesquisa bibliográfica, e tendo como estudo de caso a Concorrência Internacional
nº COHAB-SP 001/2018, houve a contextualização dos conceitos consoantes ao
tema: Provisão Habitacional, PPP e Riscos Contratuais. Os riscos abordados neste
trabalho foram discutidos como forma de aumentar a percepção da concessionária,
ou seja, do setor privado. O intuito foi produzir um material que pudesse contribuir com
a gestão do conhecimento das empresas, bem como disseminar lições e avaliações
de outros segmentos. O resultado mostra que o instrumento jurídico-contratual
denominado PPP é aplicável para a produção de habitação de interesse social, de
maneira que aspectos do Gerenciamento dos Riscos em PPP de Infraestrutura podem
ser adaptados e avaliados na PPP Habitacional.
Palavras-Chave: Provisão Habitacional; Parceria Público-Privada (PPP); Riscos.

ABSTRACT

Housing provision through Public-Private Partnership contracts: the interface
with Risk Management
The problem of housing deficit in Brazil is involved in many challenges. Among these
are the low supply of housing to the low-income population and the lack of capacity of
this segment of the population to obtain housing financing. To face this, states and
municipalities intervene in order to create mechanisms to increase the supply of
popular housing. The current macroeconomic context is to give more space to
neoliberalism, that is, less state intervention. Thus, new contractual options emerge as
an example: the Public-Private Partnership (PPP). This work seeks to highlight the
social and economic importance of housing provision, verify the applicability of PPP
contracts for housing provision, identify the central points of public-private partnership
contracts for housing provision from the perspective of risk management. Based on a
bibliographic research and having as a case study the International Competition nº
COHAB-SP 001/2018, the concepts related to the theme were contextualized; Housing
Provision, Public-Private Partnership and Contractual Risks. The risks discussed in
this work were discussed as a way to increase the Concessionaire's perception,
produce material that can contribute to the knowledge management of companies,
disseminate lessons and evaluations from other segments. The result shows that the
legal instrument-contract, PPP, is applicable for the production of social housing and
aspects of risk management in Infrastructure PPPs can be adapted and evaluated in
the Housing PPP.
Keywords: Housing Provision; Public-Private Partnership (PPP); Risks.

Lista de ilustrações

Figura 1 - Fluxograma da metodologia da pesquisa

17

Figura 2 - A correlação dos conceitos com o objetivo da pesquisa

18

Figura 3 - Processo para a elaboração da EAR da PPP Habitacional

19

Figura 4 - Princípios, estrutura e processo

20

Figura 5 - Processo para comparação entre PPP de Infraestrutura e PPP Habitacional

20

Figura 6 - Comparativo entre as Concessões

27

Figura 7 - Trajetória da publicação de leis para contratos administrativos

27

Figura 8 - Visão geral do ciclo de projeto de PPP

28

Figura 9 - Fases, requerimentos e fatores críticos no desenvolvimento de uma PPP

29

Figura 10 - Ciclo de vida de uma PPP para habitação popular

32

Figura 11 - Matriz das incertezas

35

Figura 12 - EAR proposta pelo PMBOK

39

Figura 13 - Matriz de riscos de alguns projetos de PPP de Infraestrutura no Brasil

41

Figura 14 - EAR da PPP da Habitação

41

Figura 15 - Fluxograma de atividade técnica de projeto

44

Figura 16 - Localização do risco na fase do Projeto Técnico

45

Figura 17 - Atividades da fase de Implantação

47

Figura 18 - Imagem do relatório de Investigação Ambiental Detalhada e Avaliação de Riscos
à Saúde Humana

49

Figura 19 - Organograma dos principais agentes do Programa de PPP do Estado de São
Paulo

52

Figura 20 - Localização dos riscos sociais no projeto

57

Figura 21 - Linha do tempo da PPP da habitação proposta pela a COHAB

59

Figura 22 - Ambiente de contrato da PPP da Habitação

61

Figura 23 - Variação dos preços do minério de ferro - jan. 2020 a fev. 2021

63

Figura 24 - Valor-Base com foco na análise de resultado

68

Gráfico 1 - Distribuição dos domicílios, segundo necessidades habitacionais do Estado de
São Paulo

24

Quadro 1 - Procedimento de classificação dos domicílios, conforme as necessidades
habitacionais

24

Quadro 2 - Exemplos de PPPs em andamento - Estado e município de São Paulo

31

Quadro 3 - Diplomas Normativos relacionados às PPPs no âmbito estadual

52

Quadro 4 - Indicadores de risco de investimento e desenho de problemas da construção da
Cidade Nova usando PPP

67

Lista de tabelas

Tabela 1 - Premissas básicas do contrato de uma PPP

26

Tabela 2 - Quantitativos propostos na Concorrência Internacional nº COHAB-SP 001/2018
33

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

ADB

Asian Development Bank

BNH

Banco Nacional da Habitação

CDHU

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo

CETESB

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

COHAB

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo

EAR

Estrutura Analítica do Risco

EIA

Estudo de Impacto Ambiental

ICMS

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

VFM

Value for Money

MPI

Manifestação de Interesse Privado

PCV

Pesquisa de Condições de Vida

PMBOK

Project Management Body of Knowledge

PMH

Plano Municipal de Habitação

PMI

Procedimento de Manifestação de Interesse

PND

Programa Nacional de Desestatização

PPP

Parceria Público-Privada

RIMA

Relatório de Impacto Ambiental

SEADE

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados

SFH

Sistema Financeiro de Habitação

SPE

Sociedade de Propósito Específico

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO

14

2

OBJETIVOS

16

2.1 Objetivo geral

16

2.2 Objetivos específicos

16

3

17

METODOLOGIA

3.1 Estrutura da dissertação

21

4

22

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1 A provisão habitacional e o crescimento econômico

22

4.2 Definição de Parceria Público-Privada

25

4.3 Contexto macroeconômico atual e a implementação da PPP para habitação
popular
30
4.4 Principais aspectos da modalidade de contrato Parceria Público-Privada para a
execução de moradia popular
31
5

RISCO OU INCERTEZA?

34

6

GERENCIAMENTO DOS RISCOS EM CONTRATOS DE PPP PARA A
HABITAÇÃO POPULAR
35

6.1 Considerações Preliminares

35

6.2 A categorização dos riscos

38

6.3 Os riscos na PPP de habitação e os riscos na ppp de infraestrutura

42

6.3.1 Projeto Técnico

42

6.3.2 Ambientais

45

6.3.3 Fiscais

50

6.3.4 Legislação/Regulatório

51

6.3.5 Político

53

6.3.6 Sociais

56

6.3.7 Financiamento

58

6.3.8 Contrato

60

6.3.9 Suprimentos

62

6.3.10 Operacional

64

6.4

65

A análise dos riscos na PPP de Habitação

6.4.1 A análise quantitativa dos riscos na PPP da Habitação e o valor esperado do
risco
67
7

CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS

69
72

14

1 INTRODUÇÃO

Os programas de fomento à construção de moradia popular não conseguem
superar o grande déficit habitacional existente no Brasil. Com o objetivo de preencher
esta lacuna, estados e munícipios vêm buscando, por meio da inciativa privada,
parceiros para realizar a construção de condomínios urbanísticos que incluam a
edificação de habitações de interesse social e de mercado popular. Para tanto, tem
sido utilizado o instrumento jurídico-contratual denominado Parceria Público-Privada
(PPP) para a construção de habitação popular.
Uma das vantagens da PPP é a de tentar capturar do setor privado a sua
criatividade, eficiência e inovação, dando-lhe a oportunidade de desenvolver modos
alternativos de empreendimentos (MORENO, 2016). É o que também ressalta
Palladini (2018), ao declarar que a defesa pela Parceria Público-Privada encontra-se
no discurso de que a iniciativa privada dispõe de mais eficiência na provisão dos
serviços – e com menores custos. Na perspectiva de Thamer e Lazzarini (2015),
superar a restrição orçamentária constitui uma das principais vantagens do modelo,
uma vez o investimento inicial é feito pelo o setor privado.
A ideia central dos contratos de Parcerias Público-Privadas é a divisão e
alocação dos riscos do projeto. Aliado a este aspecto, há outro: as PPPs possuem
uma dinâmica de longo prazo para a recuperação dos investimentos (THAMER;
LAZZARINI, 2015).
Gerenciar riscos é aplicar técnicas e recursos com o escopo de identificar os
eventos que podem vir a desviar o projeto do plano e, por conseguinte, impedir o
alcance dos objetivos (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).
Decerto que é impossível eliminar totalmente os riscos contratuais, contudo,
um esforço se faz necessário na tentativa de mitigá-los quando do desenho do
contrato (ex ante) e também durante a sua execução (ex post). É fundamental,
portanto, a correta alocação dos riscos mais relevantes do contrato, uma vez que esta
divisão será instrumento para uma futura renegociação contratual. Para o poder
público, arranjos mal concebidos acabam por gerar renegociações, o que resulta em
aumento de custo médio das prestações de serviços (ANDRADE, 2010).
A matriz de probabilidade e impactos dos riscos é o resultado da análise
qualitativa dos riscos que envolve a identificação e o registro dos riscos, tendo como
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entrada informações provenientes de outras áreas de gerenciamento do projeto, tais
como: escopo, custos, cronograma (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).
Assim, a matriz de risco de uma PPP é um produto que integra todos os pontos
sensíveis do projeto (MORENO, 2016).
O plano de negócios apresentado no âmbito de uma PPP deve ser capaz de
traduzir em unidade contábil os riscos mais relevantes do projeto. Os riscos são do
projeto e devem ser devidamente identificados, qualificados, quantificados e alocados,
independentemente da categoria a que pertencem (JOIA et al., 2013).
É discutida aqui a introdução dos contratos de Parceria Público-Privada no
Brasil e sua aplicabilidade para a provisão habitacional. Esta pesquisa também traz
uma análise dos riscos contratuais referentes a este tipo de negócio, de forma a
buscar contribuir e expandir a percepção dos riscos por parte do licitante.
A indústria da construção civil sempre foi um indutor econômico nacional.
Nesse sentido, o presente trabalho também destaca a importância social e econômica
da provisão habitacional.
Grande parte das premissas, raciocínios e conclusões deste trabalho de
pesquisa também seriam aplicáveis a outras áreas do Gerenciamento de Projetos.
Como exemplo, pode-se abordar a provisão habitacional por meio dos contratos de
PPP sob a ótica do Gerenciamento do Escopo, ou ainda, tendo como recorte e estudo
o Gerenciamento das Aquisições.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
Analisar a aplicabilidade dos contratos de Parceria Público-Privada para a
provisão habitacional no contexto estadual e municipal (São Paulo).
2.2 Objetivos específicos
Identificar os pontos centrais dos contratos de Parceria Público-Privada para a
provisão habitacional sob a perspectiva do Gerenciamento dos Riscos no que
concerne ao licitante, ou seja, o setor privado.
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3 METODOLOGIA

A Figura 1 ilustra o fluxo da pesquisa. Os dados secundários foram obtidos
por meio de busca em banco de dados, legislação, periódicos, artigos, livros, sítios
eletrônicos do Governo Estadual de São Paulo e da Prefeitura Municipal de São Paulo,
além de dissertações e teses que abordaram o tema.
O primeiro passo do levantamento de dados secundários foi realizar a
sistematização dos conceitos que sustentam toda a pesquisa, a saber: Parceria
Público-Privada, provisão habitacional e risco.
Figura 1 - Fluxograma da metodologia da pesquisa

Fonte: a autora (2022).

A Figura 2 mostra o segundo passo do levantamento de dados secundários,
qual seja: proceder à correlação dos conceitos com o objetivo da pesquisa;
contextualizar a utilização do instrumento jurídico-contratual PPP como forma de
impulsionar o estado e o município de São Paulo na provisão habitacional; e analisar
os riscos contratuais.
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Figura 2 - A correlação dos conceitos com o objetivo da pesquisa.

Fonte: a autora (2022).

O estudo de caso foi o edital da Concorrência Internacional nº COHAB-SP
001/2018 divulgado pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
(COHAB, 2018), haja vista que este é o instrumento convocatório do qual a
Administração faz uso para promover a contratação de serviços e obras; no caso
específico, habitação de interesse social e de mercado popular.
Optou-se pela Concorrência Internacional da COHAB como estudo de caso por
ser um aprimoramento e continuidade da PPP Habitacional de âmbito estadual
promovida pela CDHU em 2014.
Após feita a análise do edital da Concorrência Internacional nº COHAB-SP
001/2018 e pesquisas em repositórios que abordavam riscos contratuais em PPPs, foi
elaborada uma Estrutura Analítica do Risco (EAR) da PPP da Habitação, como mostra
a Figura 3, a seguir.
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Figura 3 - Processo para a elaboração da EAR da PPP Habitacional.

Fonte: a autora (2022).

Como técnica relevante empregada na elaboração da EAR da PPP
Habitacional, vale citar o Estabelecimento do Contexto, que é um processo-chave da
Norma ABNT NBR ISO 31000:2018 (ABNT, 2018). O uso desse processo captura os
objetivos da organização, o ambiente de negócios em que ela está inserida na busca
desses objetivos, suas partes interessadas e a diversidade de critérios de risco.
Assim, as particularidades do contrato de PPP Habitacional foram observadas
com base no contexto de negócios do licitante, isto é, o setor privado. Portanto, os
riscos por parte da Administração Pública e os por parte dos adquirentes das unidades
habitacionais não foram abordados neste trabalho.
A Figura 4 mostra os princípios, estrutura e processo para o Gerenciamento
de Riscos proposto pela ABNT NBR ISO 31000:2018.
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Figura 4 - Princípios, estrutura e processo.

Fonte: ABNT NBR ISO 31000:2018 (ABNT, 2018, p. 6).

Logo, feita a EAR Habitacional, o passo seguinte foi a correlação dos riscos da
estrutura criada com estes mesmos riscos em PPPs de Infraestrutura. O objetivo
primordial deste comparativo foi o de verificar se estes riscos podem ter o mesmo tipo
de tratamento, alcance e magnitude para os dois segmentos: Infraestrutura e
Habitação. A Figura 5 mostra o processo de comparação efetuado.
Figura 5 - Processo para comparação entre PPP de Infraestrutura e PPP Habitacional.

Fonte: a autora (2022).
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3.1 Estrutura da dissertação
O presente estudo encontra-se organizado em sete seções, as quais foram
estruturadas conforme apresentado seguir:
Na primeira seção está a Introdução; na segunda, os objetivos do trabalho; e,
na terceira, a metodologia da pesquisa.
A quarta seção é composta pela revisão bibliográfica, bem como aborda o
histórico da provisão habitacional no Brasil e as inadequações habitacionais no estado
e no município de São Paulo. Aspectos econômicos e sociais da provisão habitacional
também foram discutidos nesta seção. Ao dar continuidade à revisão bibliográfica, foi
debatida a introdução dos contratos de PPP no Brasil e o incremento deste modelo
para a provisão habitacional, observando-se aspectos relevantes dos riscos
contratuais.
A quinta seção aponta a definição e a diferenciação entre o que é risco e o que
é incerteza, e de como tais conceitos podem contribuir para o processo de tomada de
decisões.
A sexta seção aborda os principais aspectos dos contratos de PPP da
Habitação sob a perspectiva do Gerenciamento dos Riscos. Uma Estrutura Analítica
do Risco (EAR) foi elaborada após a análise do edital da Concorrência Internacional
nº COHAB-SP001/2018 (COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO, 2018). A referida EAR contribuiu para a correlação dos riscos da PPP
Habitacional e destes mesmos riscos em uma PPP de Infraestrutura.
As conclusões da pesquisa foram abordadas na sétima seção. Por fim, constam
as Referências bibliográficas que serviram de base para este estudo.
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4

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção aborda o histórico da provisão habitacional no Brasil, o surgimento
do arranjo contratual de Parceria Público-Privada como forma de provisão
habitacional, bem como a perspectiva do Gerenciamento dos Riscos frente ao caráter
complexo desse tipo de contrato.
4.1 A provisão habitacional e o crescimento econômico
As questões desafiadoras das políticas públicas de habitação têm um contexto
histórico caracterizado pelas tentativas do poder público em promover a inclusão da
população de baixa renda como parte da parcela proprietária de imóvel.
O Governo Vargas (1930-1945), marcado pelo crescimento da industrialização,
deu início à regulação da moradia por meio de iniciativas como o Decreto-Lei nº
58/1937, que regulamentava a venda de lotes a prestações, por meio da criação das
carteiras prediais dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (PENALVA; DUARTE,
2010).
O Banco Nacional da Habitação (BNH), criado em 1964, financiou durante a
sua existência 4,5 milhões de unidades residenciais. Tendo sido extinto em 1986, o
BNH teve suas atividades e funções assumidas pela Caixa Econômica Federal. A
extinção do BNH trouxe uma perspectiva descentralizada da provisão habitacional;
assim, a União, os estados e os municípios ficam responsáveis por promover
programas de habitação, aspecto que ficou reforçado por meio da Constituição cidadã
de 1988.
A extensa cadeia produtiva da construção civil garante a importância deste
setor na economia nacional. Tal setor possui efeito multiplicador, pois o aumento do
número de empregos e dos salários de trabalhadores da construção civil é muito
benéfico para a economia como um todo, uma vez que gera renda, consumo e
crescimento do Produto Interno Bruto do país (TEIXEIRA; CARVALHO, 2005). Movido
por esta estratégia, em 2007 o Governo Federal lançou o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC); a ideia central desse programa era a de justamente promover o
crescimento econômico. Sb este contexto, e fazendo parte de um dos programas do
PAC, foi implementado em 2009 o Minha Casa Minha Vida (MCMV), atuando de forma
a promover a construção de moradia popular. Atualmente, o programa Minha Casa
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Minha Vida foi reformulado e recebeu o nome de Casa Verde e Amarela.
(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2021).
Na esfera estadual, surgiu no final da década de 80 a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), que tem por objetivo a provisão
habitacional, mas em um sistema desvinculado do Governo Federal. A CDHU utiliza
recursos estaduais provenientes de porcentagem do Imposto sobre Circulação de
Mercadoria e Serviços (ICMS); a Companhia é uma produtora em massa de moradia
popular (PALLADINI, 2018).
Em âmbito municipal, criada por meio da Lei nº 6.738, de 16 de novembro de
1965, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB) é um dos
principais instrumentos de execução da política habitacional da cidade de São Paulo.
A Companhia exerce o papel de agente do Sistema Financeiro de Habitação (SFH),
com abrangência na Região Metropolitana de São Paulo. Ademais, desenvolve
programas habitacionais e promove a construção de novas unidades por meio de
recursos provenientes do Fundo Municipal de Habitação e de convênios com agentes
financeiros, como por exemplo, a Caixa Econômica Federal.
No intuito de dimensionar as necessidades habitacionais, a Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados (SEADE) mantém o agrupamento em duas ordens de
carência, quais sejam: o déficit habitacional e a inadequação habitacional. O déficit
habitacional é a necessidade de construção de novas moradias devido à magnitude
dos problemas habitacionais; já o conceito de inadequação habitacional se refere às
necessidades de adequações de unidades habitacionais existentes, quer por meio de
reformas, quer por ampliações. A promoção da adequabilidade habitacional também
envolve a recuperação urbana e a regularização fundiária. O Quadro 1 mostra os
procedimentos de classificação dos domicílios conforme metodologia da Fundação
SEADE.
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Quadro 1 - Procedimento de classificação dos domicílios, conforme as necessidades
habitacionais.

Fonte: Fundação SEADE (2010, p. 15).

De acordo com estimativas da Secretaria de Habitação, com base na Pesquisa
de Condições de Vida (PCV) realizada em 2006, as necessidades habitacionais do
Estado de São Paulo estão próximas de 3,9 milhões de domicílios. Este número inclui
o déficit e as inadequações habitacionais, conforme apresenta o Gráfico 1, a seguir.
Gráfico 1 - Distribuição dos domicílios, segundo necessidades habitacionais do Estado de
São Paulo.

Fonte: Fundação SEADE (2010, p. 47).
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Já o Plano Municipal de Habitação (PMH), que é um instrumento de gestão das
políticas habitacionais para o munícipio de São Paulo, aponta, como demanda para o
período 2009-2024, a necessidade de construção de 840 mil novas unidades
habitacionais.
Isso porque os programas habitacionais existentes têm se mostrado
insuficientes, haja vista o cenário atual de grande déficit habitacional. Com o objetivo
de preencher esta lacuna, estados e munícipios vêm buscando, por meio da inciativa
privada, parceiros para a construção de condomínios urbanísticos que incluam a
construção de habitações de interesse social e de mercado popular. Nesse sentido,
surgem os contratos de Parceria Público-Privada (PPP) para a habitação popular.
No âmbito do contexto de Direito Constitucional, o arranjo contratual de
Parceria Público-Privada é mais uma busca de solução para o financiamento das
utilidades públicas provenientes da demanda pelo provimento de direitos
fundamentais (MORENO, 2016). A ideia primordial dos contratos de Parcerias
Público-Privadas é a divisão e alocação dos riscos do projeto. Aliado a este aspecto,
as PPPs possuem uma dinâmica de longo prazo para a recuperação dos
investimentos (THAMER; LAZZARINI, 2015).
4.2 Definição de Parceria Público-Privada
As Parcerias Público-Privadas são um refinamento das iniciativas de
financiamento privado para infraestrutura que tiveram início no começo dos anos 90
no Reino Unido; e descrevem o fornecimento de bens e serviços públicos por meio da
participação do governo, do setor privado e dos consumidores (GRIMSEY; LEWIS,
2005). A PPP também pode ser definida como sendo um contrato de longo prazo entre
a parte privada e uma entidade governamental, no escopo da prestação de um bem
ou serviço público, em que a parte privada detém risco significativo e responsabilidade
de gestão, e a sua remuneração está vinculada ao desempenho (BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, 2017).
No Brasil, a Parceria Público-Privada, instituída pela Lei n° 11.079, de 30 de
dezembro de 2004, é uma modalidade de contrato de concessão. De acordo com o
disposto em seu Art. 2º, inciso I:
[...] Parceria Público-Privada é o contrato administrativo de concessão,
na modalidade patrocinada ou administrativa. (BRASIL, 2004).
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A Tabela 1 mostra as premissas básicas que um contrato deve respeitar para
se enquadrar como PPP, conforme dispõe a Lei nº 11.079, de 2004.
Tabela 1 - Premissas básicas do contrato de uma PPP.
Escopo

Realização dos projetos de construção, construção, financiamento, operação e
transferência de bens ao poder público.

Duração

Entre 05 a 35 anos

Valor

Maior que R$ 10 milhões
Contraprestação pecuniária complementar à arrecadação da tarifa, quando da PPP
patrocinada.

Pagamento
Garantias

Pagamento condicionado ao desempenho do parceiro privado.
Pagamento público garantido por seguro ou garantias emitidas por fundo garantidor.

Fonte: a autora (2022), com base na Lei nº 11.079 (BRASIL, 2004).

Além das disposições da Lei n° 11.079, de 2004, subsidiariamente aplicam-se
à Parceria Público-Privada as regras da Lei n° 8.987, de 1995 (Lei das Concessões)
e da Lei n° 8.666, de 1993. A publicação da Lei n° 11.079, de 2004, proporcionou
maior diversidade para os contratos administrativos. Para os contratos comuns de
obras, serviços, compras e alienações, a Administração Pública dispõe da Lei n°
8.666, de 1993 e, mais recentemente, da Lei nº 14.133, de 2021, e, para os contratos
de permissão e de concessão de serviços públicos, utiliza-se da Lei n° 8.987, de 1995
(MATTOS; MAFFIA, 2015).
As PPPs podem ser classificadas em administrativas ou patrocinadas, sendo
que, nesta última forma, há cobrança de tarifas pelo usuário final do serviço. Como
exemplo de PPP patrocinada, é possível citar a primeira PPP do Estado de São Paulo,
cujo contrato foi celebrado em 29 de novembro de 2006 e teve por objeto a operação
e a manutenção da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo.
Já

nas

concessões

administrativas,

há

apenas

o

pagamento

das

contraprestações pecuniárias, cujo objetivo é o pagamento à concessionária pelo
investimento (SÃO PAULO, 2015). A Figura 6 mostra o comparativo entre as
concessões simples, patrocinadas e administrativas, de acordo com a legislação
federal, sob as Leis nº 11.079, de 2004, e nº 8.987 de 1995.
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Figura 6 - Comparativo entre as Concessões.

Fonte: Adaptado de Palladini (2018, p. 22).

A Parceria Público-Privada é um contrato administrativo e, portanto, requer
prévia licitação, na modalidade concorrência; somente podem participar do certame
Pessoas Jurídicas ou Consórcios que passarão a constituir a Sociedade de Propósito
Específico (SPE). A SPE é a Pessoa Jurídica que deverá ser constituída antes da
celebração do contrato, a fim de implementar e gerir o objeto da parceria (GOMES,
2009).
A Figura 7 mostra a trajetória das modalidades de contratos administrativos em
âmbito federal.
Figura 7 - Trajetória da publicação de leis para contratos administrativos.
1993

• Lei federal n° 8.666, de 1993 - Lei de licitações e contratos administrativos

1995 • Lei federal n° 8.987, de 1995 - Concessões
2004 • Lei federal n° 11.079, de 2004 - Parceria Público-Privada
2021 • Lei federal n° 14.133, de 2021 - Nova Lei de Licitações e Contratos administrativos
Fonte: a autora (2022).
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O principal instrumento de medida na decisão pela modalidade PPP é o Value
for Money (VFM), uma análise quantitativa que pode ser entendida como o valor social
entregue pelo dinheiro público investido (CAPRONI, 2018). Li et al. (2005) sustentam
a ideia de que uma análise realista do custo-benefício constitui um dos principais
fatores de sucesso de um PPP.
No Estado de São Paulo, as Parcerias Público-Privadas seguem o fluxograma
demonstrado na Figura 8.
Figura 8 - Visão geral do ciclo de projeto de PPP.

Fonte: São Paulo (2015, p. 62).

Thamer e Lazzarini (2015) apresentaram as fases pré-contratuais de uma PPP,
bem como também apontaram os fatores críticos de sucesso de cada uma delas,
conforme apresentado na Figura 9.
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Figura 9 - Fases, requerimentos e fatores críticos no desenvolvimento de uma PPP.

Fonte: Thamer e Lazzarini (2015, p. 826).

Com frequência, na fase de prospecção, há o envolvimento do setor privado,
denominado Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), caracterizado pelo
mecanismo de participação do ente privado na estruturação de projetos, na definição
do objeto das Parcerias Público-Privadas. O caráter complexo de uma PPP exige um
alinhamento mínimo dos interesses das partes afetadas pela sua execução, de modo
que se faz importante o envolvimento do setor privado. Thamer e Lazzarini (2015)
sustentam o argumento de que os gestores públicos devem promover legislações
acessórias, como as de PMIs; na ótica dos autores, o envolvimento dos parceiros
privados nas fases iniciais de modelagem contribui para o sucesso do projeto.
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Os Procedimentos de Manifestação de Interesse buscam colher estudos
técnicos de engenharia e arquitetura, de demanda, ambientais, econômico-financeiros
e jurídico-regulatórios (MORENO, 2016). Para Palladini (2018), a Manifestação de
Interesse Privado (MIP) ou o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) é o
instrumento que viabiliza que entidades privadas ofereceram estudos ao poder
público, tendo ganhado caráter legal por meio da Lei nº 8987/1995 e conquistado
maior espaço em razão da publicação da Lei nº 11.079/2004.
4.3 Contexto macroeconômico atual e a implementação da PPP para habitação
popular
Todos os programas de fomento à habitação anteriormente citados têm como
ponto convergente a associação da problemática da moradia popular com o estímulo
econômico. Isto se justifica, pois, a cadeia produtiva da construção civil é de extensões
relevantes no âmbito do contexto econômico (PENALVA; DUARTE, 2010). Assim,
tendo essa premissa como estratégia, a PPP para habitação popular tem o papel de
fortalecer as relações de mercado deste setor.
Desde 1990, o Brasil vive a ascensão do neoliberalismo, situação fortalecida
em decorrência do Programa Nacional de Desestatização (PND) (LIMA; COELHO,
2015). Atualmente, a ideia de Estado mínimo é amplamente difundida, tanto em
relação ao Governo Federal quanto aos municipais. Para Volpato (2019), a PPP
amplia as possibilidades de contratação diante de um cenário de ajuste fiscal e de
políticas neoliberais. Pereira e Palladini (2018) também sustentam o argumento de
que o setor habitacional brasileiro pode ser apontado como um campo de implantação
de práticas neoliberais.
A economia de mercado se caracteriza pelas forças de oferta e demanda. A
demanda é entendida como necessidade e poder de compra. No entanto, para a
grande maioria da população brasileira, o poder de compra de um imóvel é a
capacidade de contrair um financiamento habitacional. A problemática da política
habitacional é a de justamente envolver a população de baixa renda na curva da
demanda.
Nesse sentido, a PPP da Habitação apresenta-se como uma das possibilidades
de solução para este problema. Do lado da oferta: incentivar o setor privado a produzir
e a operar as unidades habitacionais; do lado da demanda: a Administração Pública
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oportunizar mecanismos para facilitar o financiamento habitacional. Portanto, nesta
parceria, a Administração Pública e as instituições privadas figuram como
impulsionadores da estruturação e do desenvolvimento destas forças de mercado.
(PEREIRA; PALLADINI, 2018).
4.4 Principais aspectos da modalidade de contrato Parceria Público-Privada para
a execução de moradia popular
A PPP da Habitação popular visa criar um modelo diferente, de forma a ampliar
o volume de oferta de moradia popular. O objetivo central é criar um mercado tão
atrativo quanto como foi o do metrô da Linha 4 da cidade de São Paulo (PEREIRA;
PALLADINI, 2018). O Quadro 2 apresenta um exemplo dos contratos de PPP no
âmbito estadual e municipal de São Paulo.
Quadro 2 - Exemplos de PPPs em andamento - Estado e município de São Paulo.

Fonte: a autora (2022).

Para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (2017), uma carteira de
projetos em andamento traz prontidão a projetos futuros em razão de já existirem
agências e regulações específicas. Países como Colômbia, Uruguai, Peru e Brasil,
que já desenvolveram marcos regulatórios e institucionais, têm estruturado projetos
em setores sociais não tradicionais, como por exemplo: infraestrutura social, escolas,
saúde e habitação. Para o Banco, experiências provenientes das PPPs de
infraestrutura podem ser úteis, com algumas necessidades de adaptações nas
estruturas jurídicas e contratuais.
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Os contratos de PPP para habitação popular são concessões administrativas
em que a Administração Pública é usuária indireta; já os adquirentes das unidades
habitacionais são os usuários diretos.
Partindo de um modelo proposto pelo Estado de São Paulo, esses contratos
podem envolver projetos cujo objetivo seja somente a disponibilização de moradia
social, ou que atenda a várias faixas de renda e finalidades distintas. Ademais, poderá,
ainda, envolver a restruturação urbanística da região afetada, com obrigações que
vão além da disponibilização de unidades habitacionais (COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2014).
O modelo proposto na Concorrência Internacional nº COHAB-SP 001/2018
prevê a implantação de unidades habitacionais de interesse social e de mercado
popular, acompanhada de infraestrutura urbana, equipamentos públicos e prestação
de serviços de desenvolvimento de trabalho social, de pré e pós-ocupação, de apoio
à gestão condominial, à gestão da lista de beneficiários e de manutenção predial e de
espaços livres e áreas verdes (COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE
SÃO PAULO, 2018). A Figura 10 mostra o ciclo de vida da concessão seguindo o
modelo proposto.
Figura 10 - Ciclo de vida de uma PPP para habitação popular.

Fonte: a autora (2022).

Este complexo arranjo contratual que envolve não somente a implantação,
como também a prestação de serviços, acaba por tornar o processo licitatório moroso
se comparado a contratações tradicionais feitas por meio da Lei nº 8.666/93. Por outro
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lado, a Administração Pública elimina processos futuros de contratação em separado
da implantação, serviços técnicos sociais, gestão condominial e manutenção, bem
como todos os custos que estes processos envolvem.
Aliado a isto, a Administração Pública, em seus contratos para a implantação
de moradia popular, justifica o uso desta modalidade como algo vantajoso, pois há a
ideia de que o setor privado apresenta maior eficiência na implantação e na operação
das unidades habitacionais. A Tabela 2 mostra, de forma sintética, os quantitativos de
contratação da Concorrência Internacional nº COHAB-SP 001/2018; para todos os
lotes, o prazo da concessão é de 20 anos.
Tabela 2 - Quantitativos propostos na Concorrência Internacional nº COHAB-SP 001/2018.

Fonte: a autora (2022).
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5

RISCO OU INCERTEZA?

Para Joia et al. (2013), o objetivo do Gerenciamento dos Riscos é o de apoiar
o processo decisório, bem como suprir a gestão do contrato com informações
relevantes e assertivas. A qualidade das informações no âmbito do Gerenciamento
dos Riscos contribui para o processo de tomada de decisões. O Gerenciamento dos
Riscos, por ele mesmo, não é capaz de tomar decisões, já que estas têm um caráter
gerencial que envolve aspectos estratégicos das empresas.
A definição de risco é complexa, uma vez que este e suas implicações estão
relacionados a outras áreas de gerenciamento, como tomada de decisões e
gerenciamento da informação (FORTES, 2011). O processo de tomada de decisões
está sempre associado a um risco e, paralelamente a isso, há a necessidade de
informações para desenvolver a percepção de risco. Cada indivíduo, ou grupo de
indivíduos, tem um grau de tolerância ao risco, e é precisamente esse grau que os faz
perceber o risco de maneira distinta. Ou seja, o risco possui um enorme componente
comportamental (TVERSKY; KAHNEMAN, 1981).
O termo risco é substituído ou associado a vocábulos como: potencial,
susceptibilidade, vulnerabilidade, sensibilidade ou danos potenciais. Quando há
certeza de um certo evento, não há risco. Assim, uma pessoa que salta de um avião
sem paraquedas e tem a certeza que vai morrer, não está exposta a qualquer risco
(JOIA et al., 2013).
Nesse sentido, risco sem algum tipo de consequência não é risco. A incerteza
pode – ou não – produzir alguma consequência relevante. Para Hillson e MurrayWebster (2007), risco é uma incerteza que pode influenciar um ou mais objetivos do
projeto. Logo, para esses autores, a ligação de risco com objetivos é fundamental para
que os riscos sejam gerenciados.
Pode-se entender riscos como incertezas que são identificáveis, mensuráveis
e relevantes para o contexto em que ocorrem. Assim, todo o risco é uma incerteza,
mas nem toda incerteza é um risco (JOIA et al., 2013).
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6

GERENCIAMENTO DOS RISCOS EM CONTRATOS DE PPP PARA A HABITAÇÃO
POPULAR

6.1 Considerações Preliminares
Gerenciar riscos é aplicar técnicas e recursos com o escopo de identificar os
eventos que podem desviar o projeto do plano e, por conseguinte, impedir o alcance
dos objetivos (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).
Modica (2009) considera que a finalidade do Gerenciamento dos Riscos é
direcionar a incerteza para a oportunidade representada por uma situação nova,
afastando, deste modo, o risco nela contido. Trata-se, portanto, de uma função
proativa – e não reativa. A Figura 11 retrata em qual faixa de incerteza atua o
Gerenciamento dos Riscos.
Figura 11 - Matriz das incertezas.

Fonte: Adaptado de Modica (2009, p. 24).

O Project Management Institute (2017) sugere a aplicação dos seguintes
processos para a gestão dos riscos: (a) planejar o Gerenciamento dos Riscos; (b)
identificar os riscos; (c) realizar a análise qualitativa dos riscos; (d) realizar a análise
quantitativa dos riscos; (e) planejar as respostas aos riscos; (f) implementar respostas
aos riscos; e (g) monitorar os riscos.
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a) Planejar o Gerenciamento do Risco
Neste primeiro processo são definidos os critérios e previstos os métodos e
ferramentas de gestão ao longo do ciclo de vida do empreendimento, como conduzir
as

atividades

de

Gerenciamento

dos

Riscos

de

um

projeto

(PROJECT

MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).
b) Identificar os riscos
Processo em que são relacionados e classificados os fatores que poderão
afetar o empreendimento, com a utilização de várias técnicas, dentre as quais se
destacam:
 Diagrama de causa e efeito;
 Listas de verificação;
 Reuniões de brainstorming;
 Consultas a documentos e entrevistas com pessoas, acerca de situações e
projetos já executados.
É de fundamental importância manter um formulário e linguagem padrão no
processo de identificação dos riscos, visando garantir que cada risco seja
compreendido claramente e sem equívocos, a fim de apoiar a análise e o
desenvolvimento de respostas eficazes aos riscos. Isso porque a ambiguidade pode,
com

efeito,

acarretar

identificação

e

interpretação

errôneas

(PROJECT

MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).
Campos (2013) também reforça a relevância da padronização; a seu ver, a
padronização é o cerne do gerenciamento, uma vez que criar padrões minimiza a
probabilidade de desvios. No tocante ao processo de identificar riscos, a padronização
minimiza falhas no entendimento e, consequentemente, na tomada de decisões.
c) Realizar a análise qualitativa dos riscos
No processo realizar a análise qualitativa dos riscos, prioriza-se os riscos
individuais do projeto para análise ou ação posterior, por meio da avaliação de sua
probabilidade e impacto de ocorrência, assim como outras características. Trata-se
de um processo com caráter subjetivo, uma vez que se baseia em percepções dos
integrantes da equipe do projeto. Logo, para resolver estas parcialidades, faz-se
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necessário um profissional ou uma equipe com um nível de maturidade que seja capaz
de avaliar a qualidade das informações, a fim de prover uma lista dos riscos prioritários
do projeto e classificá-los da maneira mais realista possível. O resultado desse
processo é um relatório atualizado acerca dos riscos categorizados em “alto”, “médio”
ou “baixo” e escalados em probabilidades “alta”, “média” ou “baixa” (PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).
d) Realizar a análise quantitativa dos riscos
Após feita a análise qualitativa, segue-se a análise quantitativa dos riscos,
direcionada ao tratamento estatístico dos fatores de risco, com o objetivo de
determinar o grau de confiança da ocorrência individual de cada um dos riscos. As
principais ferramentas utilizadas para quantificar os riscos são: (a) análise de
sensibilidade; (b) árvore de decisão; e (c) simulações. (PROJECT MANAGEMENT
INSTITUTE, 2017).
O maior e principal desafio da análise quantitativa dos riscos é o de traduzir
dados subjetivos provenientes da análise qualitativa em fontes mensuráveis capazes
de auxiliar no processo de tomada de decisões.
As análises qualitativas e quantitativas indicam o grau de exposição do
empreendimento ao risco.
e) Planejar as respostas aos riscos
Processo que consiste na elaboração de opções e de ações para aumentar as
oportunidades e também para reduzir as ameaças aos objetivos do projeto (PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).
f) Implementar respostas aos riscos
É o processo de colocar em ação os planos acordados de resposta aos riscos.
(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).
g) Monitorar os riscos
Trata-se do processo que acompanha a dinâmica do risco durante toda a
execução do projeto. Nesse sentido, monitorar os riscos envolve a execução das
estratégias de resposta, monitoramento de eventos-gatilho, implantação dos planos
de contingência e observação de possíveis novos riscos (JOIA et al., 2013).
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6.2 A categorização dos riscos
O plano de gerenciamento, a identificação e as análises qualitativa e
quantitativa são fontes de entrada para a alocação do risco na modelagem
financeira. O caráter de compartilhamento de risco e sua devida alocação são
os elementos que vão determinar o sucesso do empreendimento.
Para Gonçalves e Bandeira (2020), a categoria dos riscos é uma
importante informação da matriz de risco, portanto, esta deve conter outros
dados de igual relevância, tais como: descrições dos riscos; probabilidades e
impactos; consequências, caso os riscos ocorram; e medidas de mitigação e
alocação entre as partes envolvidas.
Zhang (2005) ressalta a necessidade de analisar a interferência de um
risco em outra área do projeto, pois a combinação de fatores pode determinar
o sucesso ou fracasso de um projeto em relação aos seus objetivos.
Como parte do processo de identificação dos riscos, é aconselhável
categorizá-los. Joia et al. (2013) defendem a criação de uma Estrutura Analítica
dos Riscos (EAR), de maneira a promover o agrupamento por afinidade, tipo,
premissas assumidas, restrições impostas e também as demais áreas de
conhecimento da gestão de projetos, tais como: Integração, Escopo, Custo e
Qualidade.
As categorias de riscos são estruturas que mostram as principais fontes
de risco do projeto. A EAR organiza as categorias do risco, de modo que sua
elaboração auxilia no processo de tomada de decisões, uma vez que rastreia a
área proveniente do risco (JOIA et al., 2013). A Figura 12, a seguir, mostra uma
EAR em dois níveis.
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Figura 12 - EAR proposta pelo PMBOK.

Fonte: Project Management Institute (2017, p. 406).

As interfaces internas e externas, os acordos comerciais e as
dependências externas, bem como o grau jurídico e financeiro conferem à PPP
da Habitação um caráter complexo, o que exige uma abordagem robusta
acerca do risco.
É fundamental compreender de modo mais aprofundado a natureza das
transferências de risco em PPP, haja vista as grandes implicações financeiras
desses negócios, juntamente com longos termos de contrato. O setor privado
e o público assumem o domínio das atividades e riscos mais adequados às
suas competências (CAPRONI, 2018).
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Hodge (2004) analisou o contrato de Parceria Público-Privada para um
projeto de infraestrutura rodoviária na cidade de Melbourne, na Austrália. O
autor investigou as realidades das transferências de risco em PPP e comparou
esta experiência dos proponentes do projeto quanto às condições formais do
contrato. Hodge (2004) concluiu que, para a obra em questão, os riscos
comerciais foram amplamente bem gerenciados, cenário oposto aos riscos
políticos e de governança.
Zhai, Ding e Ding (2021) abordaram os riscos de investimento em uma
PPP para a criação de um novo loteamento no interior da China. Os autores
destacam que o Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) propõe avaliar os
riscos de investimento de projetos de PPP sob os seguintes aspectos: risco
comercial, risco de implementação de projeto, risco financeiro, legal e
contratual, capacidade dos setores privados e risco governamental.
Já para os projetos de infraestrutura por meio de PPP na América Latina
e Caribe, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (2017) alertou quanto a
algumas decisões sobre como os projetos foram estruturados, chamando a
atenção acerca da definição de responsabilidades em diferentes fases dos
projetos. Verificou-se que a má divisão dos riscos acarretou custos adicionais
e atrasos durante a fase de implementação. Por exemplo, a separação entre a
fase de construção feita por uma entidade pública e a fase de operação e
manutenção feita por uma concessionária levou a atrasos na transferência e
nos custos adicionais, devido a questões ambientais, sociais, de saúde e
segurança.
Lima e Coelho (2015) analisaram a alocação e mitigação dos riscos em
Parcerias Público-Privadas desses projetos: Sistema de Disposição Oceânica
do Jaguaribe, MG-050, Ponte e Acesso Rodoviário à Praia do Paiva, Linha 4
do Metrô, Sistema Produtor Alto Tietê, Linha 8 da CPTM. A matriz de risco
usada pelos autores é vista na Figura 13.
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Figura 13 - Matriz de riscos de alguns projetos de PPP de Infraestrutura no Brasil.

Fonte: Lima e Coelho (2015, p. 10).

Assim, com o objetivo de melhor identificar e gerenciar os riscos para
posteriormente analisá-los, sugere-se a elaboração de uma EAR com as
principais fontes de risco para o empreendimento. A Figura 14 mostra a EAR
para PPP da Habitação que foi elaborada a partir da análise do edital da
Concorrência Internacional nº COHAB-SP 001/2018.
Figura 14 - EAR da PPP da Habitação.
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Fonte: a autora (2022).
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6.3 Os riscos na PPP de Habitação e os riscos na PPP de Infraestrutura
Para Palladini (2018), o Gerenciamento dos Riscos ganhou espaço
central nos projetos de parcerias entre o poder público e entidades privada. Isto
se deu pela relevante necessidade de identificar os riscos de cada projeto. O
projeto de PPP de Habitação possui suas especialidades e, portanto,
demandam contratos capazes de suportar tais particularidades.
Há a necessidade de o poder concedente apresentar uma proposta
preliminar que contemple os principais elementos a serem investigados para
que se possa produzir uma matriz de riscos associados ao objeto da PPP.
Ademais, faz-se necessário também o uso de critérios objetivos na definição
dos requisitos do projeto (MORENO, 2016).
Como já anteriormente apontado, a PPP surgiu como forma de prover
serviços de infraestrutura. Um dos objetivos deste trabalho é verificar a
aplicabilidade deste modelo para a provisão habitacional; logo, é necessário
traçar um paralelo entre estes dois segmentos, quais sejam: PPP para
habitação x PPP para infraestrutura.
A partir da EAR apresentada pela autora, discute-se nos seguintes
tópicos a abrangência dos riscos envolvidos na PPP da Habitação, tendo como
base o estudo da Concorrência Internacional nº COHAB-SP 001/2018.
6.3.1 Projeto Técnico
Aqui, o termo projeto é o mesmo definido pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT NBR 16636:1 - Elaboração e desenvolvimento de
serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos:
A representação do conjunto dos elementos conceituais,
desenvolvida e elaborada por profissional habilitado,
necessária à materialização de uma ideia, realizada por meio
de princípios técnicos e científicos, visando à consecução de
um objetivo ou meta, adequando-se aos recursos disponíveis,
leis, regramentos locais e às alternativas que conduzam à
viabilidade da decisão. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2017, p. 11).

A Lei nº 11.079/2004 exige que o poder concedente disponibilize os
estudos de engenharia, em nível de detalhamento de anteprojeto, como
condição para início da licitação, o que certamente não impede o poder
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concedente de dar liberdade de escolha à concessionária para que esta busque
soluções técnicas de engenharia como forma de atingir os indicadores de
desempenho dos serviços (BRASIL, 2004). A função do anteprojeto é definir o
custo de referência dos investimentos para efeito da licitação (RIBEIRO et al.,
2014). Para projetos de PPP em infraestrutura na América Latina e Caribe, o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (2017) retratou que a insuficiência
de dados, a falta de informações necessárias, bem como a má preparação do
anteprojeto, podem resultar em um custo de referência aquém do real.
A transferência para a concessionária da obrigação de realizar projetos
básicos e executivos de engenharia constitui um instrumento para lhe fornecer
espaço para encontrar, a menores custos, a forma mais eficiente para atingir o
grau de qualidade do serviço estabelecido no contrato. A vantagem desta
prática para o poder concedente é a eliminação de responsabilidade por
eventuais deficiências no projeto (RIBEIRO et al., 2014).
No que diz respeito aos estudos para a PPP da Habitação da CDHU,
houve um chamamento para este propósito. O resultado do chamamento
público nº 0004/2012CGPPP foi a elaboração de estudos técnicos e
modelagem dos empreendimentos da Casa Paulista para o lançamento da
Concorrência Internacional 001/2014-CDHU. Esses estudos auxiliaram o
aperfeiçoamento e o alinhamento de estratégias para a concorrência de âmbito
municipal – COHAB-SP 001/2018. Tal aproveitamento contribuiu para um
processo licitatório mais assertivo.
Ao analisar o edital da Concorrência Internacional nº COHAB-SP
001/2018, verifica-se que a elaboração dos projetos é de responsabilidade da
contratada. Esta etapa envolve as etapas de planejamento, elaboração e
execução de todos os trabalhos técnicos – o que pode também incluir o
parcelamento do solo e a regularização fundiária, visando à devida implantação
das

unidades

habitacionais

(COMPANHIA

METROPOLITANA

DE

HABITAÇÃO DE SÃO PAULO, 2018).
O aspecto tradicional preditivo das obras de execução de unidades
habitacionais revela um baixo grau de ineditismo, ou seja, não há muitas
incertezas no que tange à execução das obras. No entanto, há de se considerar
que as etapas para elaboração dos projetos têm uma relevante dependência
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com órgãos reguladores. A elaboração de projetos e demais estudos envolve a
submissão destes às esferas municipal, estadual e federal, quando for o caso.
Logo, informações ambíguas, de baixa confiabilidade, podem representar uma
fonte de risco, de forma a impactar a qualidade dos projetos. A Figura 15
representa o fluxograma de atividade técnica que envolve a elaboração dos
projetos. As informações de outras áreas de conhecimento, órgãos externos ou
de processos anteriores, constituem elementos de entrada para a elaboração
dos projetos.
Figura 15 - Fluxograma de atividade técnica de projeto.

Fonte: Adaptado de NBR 16636:1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2017, p. 16).

Para que haja o perfeito enquadramento do risco “Projeto Técnico” no
plano de negócios, deve haver um esforço de quantificar possíveis erros,
omissões ou alterações de projetos de engenharia. As cláusulas contratuais
para implantação de unidades habitacionais sob a modalidade PPP transferem
para a contratada todos os possíveis incidentes listados acima, incluindo
metodologia de execução, e/ou de tecnologia, independentemente do aceite do
poder concedente (COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO, 2018).
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A fase de elaboração de projetos e estudos é totalmente dependente da
liberação dos terrenos. Haja vista este aspecto, o edital colocou a cargo do
poder concedente os riscos referentes a liberações dos terrenos. A Figura 16
mostra a localização do risco na fase do projeto.
Figura 16 - Localização do risco na fase do Projeto Técnico.

Fonte: a autora (2022).

6.3.2 Ambientais
Os riscos ambientais são os resultados dos riscos naturais aliados aos
riscos decorrentes de um processo natural, mas que foram potencializados pela
atividade humana. Os passivos ambientais podem ser definidos como danos
ambientais que ocorreram no passado e que continuam a produzir efeitos ou a
exigir reparação (VEYRET; RICHEMOND, 2007).
As licenças ambientais em projetos de PPP são tratadas da seguinte
forma: a Lei nº 11.079 (BRASIL, 2004) menciona, em seu artigo 10, inciso VII,
que a abertura do processo licitatório está condicionada à obtenção de “[...]
licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento
ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto
do contrato exigir.”
Ribeiro et al. (2014) afirmam que a obtenção da licença prévia ambiental
do empreendimento antes da licitação do contrato de PPP fornece mais
segurança às partes tanto no tocante aos custos envolvidos no cumprimento
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das condicionantes ambientais estabelecidas para a implantação do
empreendimento, quanto aos passivos a serem remediados. Para esses
autores, seria desejável a obtenção da licença prévia ambiental do
empreendimento antes da licitação do contrato de PPP; no entanto, na maioria
dos projetos de PPP, o tempo e as dificuldades operacionais impedem o poder
concedente de obter essa licença prévia ambiental. Há uma lacuna temporal
considerável entre a elaboração do anteprojeto e do projeto básico, visto ser
necessária a elaboração do projeto básico para a produção do Estudo de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
Outro ponto no que tange às tratativas de licenciamento ambiental diz
respeito à designação do papel de empreendedor em contratos de PPP. Estes
precisam definir qual das partes assumirá a posição de empreendedor no
processo de licenciamento ambiental. Em grandes empreendimentos de
infraestrutura, seria aconselhável que o empreendedor, para efeito do
licenciamento ambiental, seja o poder concedente da PPP. Tal recomendação
se dá porque o poder concedente pode ter uma tratativa mais assertiva do que
a concessionária frente ao órgão ambiental. O engajamento do poder
concedente no procedimento de licenciamento ambiental sinaliza para o órgão
ambiental e também para a iniciativa privada a prioridade na implantação do
empreendimento. Este envolvimento pode proporcionar mais celeridade ao
processo de licenciamento do empreendimento. Por envolver menores riscos,
é comum que, após a obtenção da licença prévia ambiental, a concessionária
assuma a posição de empreendedor para a continuidade do processo de
licenciamento, isto é, em relação às licenças de instalação e operação
(RIBEIRO et al., 2014).
Na PPP da Habitação, a COHAB concedeu o papel de empreendedor
para a concessionária, uma vez que as licenças prévias, de instalação e de
operação, ficaram a cargo da concessionária, tal como descrito no Anexo X do
contrato “Diretrizes para o licenciamento ambiental”:
Será de única e exclusiva responsabilidade da
CONCESSIONÁRIA o processo de licenciamento ambiental
das unidades habitacionais, não habitacionais e demais
equipamentos previstos no Projeto, além do parcelamento do
solo, bem como a obtenção, por sua conta, em tempo
previamente estabelecido no CONTRATO, das Licenças
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Ambientais necessárias à viabilização da fase de
IMPLANTAÇÃO, devendo mantê-las e renová-las conforme o
caso, durante o Prazo da CONCESSÃO, em atendimento à
legislação ambiental, incluindo autorizações, certidões,
alvarás, de qualquer natureza, necessárias ao regular
desenvolvimento de suas atividades perante os órgãos
públicos municipais, estaduais e federais competentes para a
IMPLANTAÇÃO e a prestação dos SERVIÇOS.
[...] Para a solicitação de Licença Prévia a Concessionária
deverá providenciar os documentos previstos pela
regulamentação da CETESB.
[...] Para a licença de instalação devem adicionalmente ser
apresentados os seguintes documentos:
Documento demonstrando como serão cumpridas as
Exigências Técnicas constantes da Licença Prévia.
Documento de Origem Florestal (DOF)
Para a obtenção da Licença dos Serviços, se for o caso, deverá
adicionalmente ser apresentado:
Documento demonstrando como serão cumpridas as
Exigências Técnicas constantes da Licença para a prestação
dos SERVIÇOS.
(COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO, 2018, p. 257).

A fase de implantação, como mostra a seguir a Figura 17, foi definida
por contemplar as atividades de: viabilização dos terrenos; estudos, projetos e
licenciamentos; obras de infraestrutura pública; obras de edificações
residenciais; obras de edificações não residenciais públicas (equipamentos);
obras de edificações não residenciais privadas (indústria, comércio e serviços),
legalização. (COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO, 2018).
Figura 17 - Atividades da fase de Implantação.

Fonte: a autora (2022).
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Para projetos de PPP em Infraestrutura na América Latina e Caribe, o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (2017), em seu relatório, alerta
sobre os riscos ambientais, que podem ser altos e difíceis de gerenciar durante
a fase de financiamento se não tiverem sido identificados e devidamente
abordados na etapa de concepção e de estruturação do projeto.
Ribeiro et al. (2014) chamam a atenção para a dissociação entre estudos
técnico-ambientais, modelagem econômico-financeira e minuta de contrato em
uma PPP de infraestrutura. Tal dissociação é consequência da complexidade
da tarefa de desenvolvimento de estudos de viabilidade de projetos de PPP, os
quais exigem coordenação e interação entre as equipes de especialistas
dessas áreas. Ocorre que, muitas vezes, os especialistas e os coordenadores
do projeto têm pouca experiência em estruturar projetos de grande
complexidade; os especialistas não percebem a necessidade de se
compatibilizar detalhes dos estudos técnico-ambientais com detalhes da
modelagem econômico-financeira e do contrato. O resultado desta falha é que
estudos socioambientais acusam passivos socioambientais relevantes, mas,
nas planilhas do estudo de viabilidade econômico-financeira, não há qualquer
referência de custos para lidar com esses passivos. Se o risco de lidar com
estes passivos for alocado à concessionária, é indispensável que haja a
previsão

desse

custo

na

modelagem

econômico-financeira

do

empreendimento.
É comum que contratos de PPP de infraestrutura separarem a
responsabilidade pelos passivos ambientais conforme o momento de sua
ocorrência. Assim, passivos ocorridos antes da transferência da área para a
concessionária seriam de responsabilidade do poder concedente; já passivos
ocorridos após a transferência das áreas para a concessionária seriam de
responsabilidade da concessionária. O risco existe na dificuldade de utilização
deste mecanismo, pois nem sempre é tarefa fácil definir quando exatamente o
passivo ambiental se conformou (RIBEIRO et al., 2014).
É recomendável que a transferência de responsabilidade no tocante aos
passivos ocorra com base em um cadastro realizado anteriormente à licitação,
e que defina por quais passivos a concessionária ficará responsável após a
transferência das áreas (RIBEIRO et al., 2014). Na PPP da Habitação do
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município de São Paulo, este dispositivo foi utilizado na repartição dos riscos
ambientais da Concorrência Internacional nº COHAB-SP 001/2018, a saber:
passivos e/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se
materializado após a celebração do termo de transferência de posse das áreas
disponibilizadas pelo poder concedente.
Observa-se que a existência de terreno contaminado por resquícios de
processos industriais antes da celebração do contrato não é tratada como risco,
haja vista que não existe grau de incerteza sobre o evento – e sim total certeza.
Quando da ocorrência deste fato, a utilização da área estará condicionada à
implementação de medidas de remediação da contaminação aplicáveis ao uso
pretendido, em conformidade com as disposições contidas no Manual de
Gerenciamento de Áreas Contaminadas/1999, material da CETESB, e de
acordo com o regramento disposto no edital da Concorrência Internacional nº
COHAB-SP 001/2018. É de responsabilidade da contratada a apuração dos
custos para tais medidas de remediação da contaminação. Como exemplo,
cita-se o Lote 04 deste mesmo certame. A Figura 18 mostra a situação do
terreno do Lote 04 no que diz respeito à avaliação ambiental.
Figura 18 - Imagem do relatório de Investigação Ambiental Detalhada e Avaliação de
Riscos à Saúde Humana.

Fonte: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (2018, p. 83).
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6.3.3 Fiscais
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (2017), em seu relatório
de avaliação de Parcerias Público-Privadas em projetos de infraestrutura,
alertou sobre os riscos fiscais, os quais podem prejudicar a eficiência do
investimento na fase de operação e manutenção. Tal relatório conclui que os
riscos fiscais podem aumentar os custos e reduzir a qualidade do serviço.
Tendo em vista que a variação dos custos tributários é um evento não
controlável pela concessionária, Ribeiro et al. (2014) discorrem sobre a
alocação dos riscos fiscais em PPPs de Infraestrutura. Em suas palavras:
Isso porque, se o concessionário não tem controle nenhum
sobre um risco que lhe é alocado pelo contrato, provavelmente,
por ocasião da sua participação na licitação, ele vai provisionar,
na sua proposta, um valor para lidar com o risco não controlável
que lhe foi transferido. Se o evento gravoso relativo a esse risco
se materializa, o concessionário usará o valor provisionado
para lidar com ele. Se, contudo, o evento gravoso não se
materializa, então o valor provisionado vira margem, lucro do
concessionário. Nesse contexto, faz mais sentido alocar o risco
do evento não controlável ao Poder Concedente, de maneira
que, caso ocorra o evento gravoso, o Poder Concedente (ou o
usuário) pague por ele. Se, contudo, o evento gravoso não se
materializar, nem o Poder Concedente, nem o usuário, pagará
por ele. Observe-se que o cenário em que a alocação do risco
não controlável é feita ao Poder Concedente é muito mais
vantajosa para o Poder Concedente e para o usuário, do que o
cenário em que a alocação do risco não controlável é feita ao
concessionário, pois no cenário em que esse risco é alocado
ao concessionário, o Poder Concedente paga pelo evento
gravoso em qualquer circunstância (mesmo que ele não
ocorra), enquanto que, no cenário em que o risco não
controlável é alocado ao Poder Concedente, o Poder
Concedente e os usuários só pagam por esse risco quando o
evento gravoso se materializa (RIBEIRO et al., 2014, p. 39).

A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (2018), em seu
edital para PPP da Habitação, tratou dos riscos fiscais da seguinte forma: os
riscos referentes à criação, extinção ou alteração de tributos ou de encargos
legais que não tenham repercussão em receitas e despesas da concessionária
ficaram por conta desta. Quando da ocorrência do oposto, ou seja, criação,
extinção ou alteração de tributos ou de encargos legais – ressalvados os
impostos e contribuições sobre a renda – que tenham impacto direto para mais
ou para menos nas receitas deverão ser objeto de reequilíbrio econômicofinanceiro do contrato.
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6.3.4 Legislação/Regulatório
Risco regulatório, também chamado de risco legal, é proveniente da
possível instabilidade e do grau de transparência do marco legal e regulamentar
que incide em cada setor da economia. Assim, a falta de maturidade das
agências reguladoras, por estas serem instrumentos ainda recentes no Brasil,
pode desencadear em abusos destes poderes (MIGUEL, 2009).
O risco regulatório constitui um dos pontos sensíveis em contratos de
PPPs como de energia, saneamento básico e mobilidade urbana, em razão do
grau de robustez destas agências. A relevância do risco regulatório em PPPs
destes empreendimentos pode desestimular o investimento privado, de modo
a provocar um processo licitatório pouco competitivo e um possível aumento
das tarifas para o usuário (ANDRADE, 2010).
Em seu relatório de avaliação de Parcerias Público-Privadas em projetos
de Infraestrutura, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (2017) ressalta
a importância de haver um ambiente regulatório propício e estável, já que isto
cria uma condição de maior estabilidade dos projetos.
O Governo do Estado de São Paulo dispõe de uma estrutura institucional
para suportar os projetos de Parceria Público-Privada, que é composta por um
Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas (CGPPP), Companhia Paulista
de Parcerias (CPP), Comissão de Acompanhamento de Contratos de PPP
(CACPPP), Unidade de Parcerias Público-Privadas (UPPP). O modo como
estes agentes se relacionam pode ser visto na Figura 19. O fortalecimento
institucional de PPP mostra um compromisso governamental, bem como
minimiza uma fraqueza regulatória e demonstra transparência. Todo este
modelo estruturante oportuniza um maior envolvimento do setor privado.
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Figura 19 - Organograma dos principais agentes do Programa de PPP do Estado de
São Paulo.

Fonte: São Paulo (2015, p. 36).

Os contratos seguem, no âmbito estadual, o arcabouço legal das PPPs,
tal como demonstrado no Quadro 3.
Quadro 3 - Diplomas Normativos relacionados às PPPs no âmbito estadual.

Fonte: São Paulo (2015, p. 48).
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Mesmo com instituições focadas em PPPs, é preciso entender que o
ambiente regulatório é cercado de muita burocracia e de pouca celeridade, o
que pode induzir a um círculo vicioso de corrupção generalizada e de baixo
crescimento econômico, cercado por altos custos e altos riscos das transações
(ROCHA et al., 2014).
Neste sentido, o empreendimento precisa estar em conformidade com
as regulamentações, sejam estas de cunho técnico ou político. Sob este
contexto, existe o esforço de identificar, mensurar e alocar essa conformidade.
Ao analisar o edital da Concorrência Internacional nº COHAB-SP 001/2018 da
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB), verifica-se a
existência de riscos regulatórios, a saber:
Embargo do empreendimento, novos custos, não cumprimento
de prazos, necessidade de nova aprovação dos projetos pelos
órgãos públicos competentes e/ou emissão de novas
autorizações pelos órgãos competentes em razão da não
observância pela Concessionária e/ou seus subcontratados
das diretrizes indicadas nos documentos disponibilizados pelo
poder concedente ou nas cláusulas contratuais, incluindo as
eventuais compensações e condicionantes constantes das
licenças necessárias;
Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações,
licenças, alvarás e/ou permissões a serem emitidas por
autoridades administrativas, exigidas para construção,
implantação ou prestação dos serviços objeto do contrato, bem
como de eventuais decisões judiciais que suspendam a
execução das obras, decorrentes de atos comissivos ou
omissivos por parte da Concessionária;
Atraso na obtenção das licenças ambientais, por culpa da
Concessionária. (COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO, 2018, p. 191).

6.3.5 Político
Os chamados riscos políticos, relacionados ao risco do país ou
soberano, manifestam-se devido ao longo prazo de um contrato de PPP e às
constantes mudanças políticas ocorridas durante sua execução, expondo
esses contratos a inúmeras incertezas políticas (BANCO INTERAMERICANO
DE DESENVOLVIMENTO, 2017).
Bovaird (2004) questionou o controle político na tomada de decisões.
Para o autor, o contrato de longo prazo pode prejudicar contratos futuros
quando se considera o comprometimento dos recursos; ademais, ele ressalta
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também a necessidade de um alto grau de especialização por parte das
empresas na condução das parcerias.
Miguel (2009) estabeleceu uma relação entre o grau de desenvolvimento
de um país, a democratização, regimes autoritários e o risco político.
Geralmente, quanto mais desenvolvido um país, menor será o seu risco
político. No que diz respeito à democratização, o autor aponta que países
democráticos, por natureza, passam por mudanças políticas devido à
temporalidade de cada governo, o que já não ocorre em países com ditaduras
e governos autoritários.
A modelagem do projeto necessita ser assertiva, capaz de envolver o
parceiro privado em um determinado nível aceitável de risco. O longo termo de
uma PPP determina que o projeto sobreviva a diversos períodos eleitorais e,
provavelmente, a mudanças de ideologia no poder público (BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, 2017). Na perspectiva de Li et
al. (2005), o ambiente macroeconômico estável constitui um dos fatores críticos
de sucesso de uma PPP.
Encampação e rescisão são manifestações do risco político no que diz
respeito à extinção dos contratos de PPP. A encampação é definida por ser a
extinção antecipada do contrato, por iniciativa do poder concedente, em
decorrência de motivação política. Por outro lado, a rescisão é a extinção
antecipada do contrato por iniciativa da concessionária, por descumprimento
do contrato por parte do poder concedente (RIBEIRO et al., 2014).
No Brasil, em contratos de PPP, os financiadores buscam transferir para
a concessionária o risco político de extinção do contrato, obrigando-as a
garantir o pagamento do saldo da dívida, mesmo em caso de rescisão ou de
encampação. A ocorrência de eventos que podem resultar na encampação ou
na rescisão não é controlável pela concessionária ou por seus acionistas, e não
há no mercado brasileiro seguro disponível que permita à concessionária diluir
tal risco. Seria aconselhável que a alocação dos riscos de rescisão e de
encampação fossem admitidos ao poder concedente. Ocorre que há ausência
de cláusulas detalhadas nos contratos de PPP. É prática comum que parcela
relevante desse risco fique por conta da concessionária e até de seus
acionistas (RIBEIRO et al., 2014).
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A PPP da Habitação da COHAB tratou das questões que envolvem a
encampação e a rescisão contratual. Acerca da encampação, dispõe que:
O PODER CONCEDENTE poderá, durante a vigência da
CONCESSÃO, promover sua retomada, por motivo de
interesse público devidamente justificado em processo
administrativo precedido de lei autorizativa, garantindo-se o
devido processo legal, após prévio pagamento à
CONCESSIONÁRIA da indenização estabelecida neste
CONTRATO. Em caso de encampação, a CONCESSIONÁRIA
terá direito à indenização, nos termos do artigo 36 da Lei
Federal nº 8987/95, paga previamente. (COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO, 2018,
p. 211).

Da Lei Federal nº 8987/95, em seu Art. 36, tem-se:
A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a
indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens
reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a
continuidade e atualidade do serviço concedido. (BRASIL,
1995).

Já acerca da rescisão contratual, dispõe:
Este CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da
CONCESSIONÁRIA, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo PODER CONCEDENTE, mediante ação
judicial movida especialmente para esse fim. Os serviços
prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser
interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada
em julgado. Quando o pedido de rescisão for formulado pela
CONCESSIONÁRIA, cumpre ao PODER CONCEDENTE
assumir a prestação do serviço objeto da CONCESSÃO, ou
promover novo certame licitatório e adjudicar um vencedor
antes de rescindir o CONTRATO da CONCESSÃO em
vigência. Poderá ser rescindida, também, pela não retomada,
pelo PODER CONCEDENTE, do regular pagamento da
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL pelo período
superior a 12 (doze) meses, a critério da CONCESSIONÁRIA,
vedada a interrupção ou paralisação dos serviços antes do
prazo de retomada estabelecido pelo PODER CONCEDENTE.
(COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO, 2018, p. 215).

A intervenção do poder concedente – que pode dar causa à extinção do
contrato – é um mecanismo legal e, para a concessionária, pode refletir em
perdas financeiras que estão relacionadas aos recursos que não serão mais
recebidos. Logo, a extinção antecipada do contrato desencadeia sucessivas
rescisões contratuais com os mais diversos tipos de fornecedores.

56

6.3.6 Sociais
Para projetos de PPPs em Infraestrutura na América Latina e Caribe, o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (2017) apontou em seu relatório a
dificuldade de gestão dos riscos sociais. Frente a este tipo de empreendimento,
as questões mais sensíveis estão relacionadas ao reassentamento da
população afetada pelo projeto.
A desapropriação é a aquisição forçada de imóveis; já a desocupação é
a remoção de eventuais ocupantes irregulares dos imóveis, para que haja a
implementação de uma obra pública. Até a década de 1990, os projetos de
infraestrutura no Brasil eram implantados por meio da contratação convencional
de obras públicas. Nesta época, as desapropriações e desocupações ficavam
sob a responsabilidade da Administração Pública e seguiam o Decreto-Lei n°
3.365/41.
O surgimento do Programa Nacional de Desestatização (PND) trouxe
maior participação do setor privado aos contratos de obras de infraestrutura, de
modo que o referido Decreto-Lei n° 3.365/41 passou a ser utilizado
frequentemente

para

transferir

a

responsabilidade

de

realizar

as

desapropriações – e para transferir os riscos concernentes às desapropriações
– para os parceiros privados (RIBEIRO et al., 2014).
A PPP da Habitação da COHAB tratou da seguinte forma as questões
que envolvem as desapropriações:
O Poder CONCEDENTE poderá, mediante solicitação da
CONCESSIONÁRIA e prévio exame de mérito em face do
interesse da política pública municipal de habitação, outorgar
poderes
para
a
CONCESSIONÁRIA
promover
desapropriações de terrenos para destiná-los exclusivamente
à IMPLANTAÇÃO, em quaisquer das fases, nos termos do
Edital e deste CONTRATO. (COMPANHIA METROPOLITANA
DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO, 2018, p. 167).

O edital, já em outro trecho, ressalta que os custos das desapropriações
não foram computados quando da época da elaboração dos estudos:
O PODER CONCEDENTE poderá promover desapropriações
diretamente ou outorgar poderes para a CONCESSIONÁRIA
para tanto, precedido da edição de decreto declarando o
interesse social. Neste caso, os custos da desapropriação
correrão por conta da CONCESSIONÁRIA e serão objeto de
ajuste compensatório no valor da CONTRAPRESTAÇAÕ
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PECUNIÁRIA, posto que os estudos econômicos não
consideraram essa forma de viabilização das áreas.
(COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO, 2018, p. 136).

O Governo do Estado de São Paulo, em seu Manual de Parcerias,
apresentou um parecer sucinto no que diz respeito às desapropriações:
De maneira geral, os contratos estabelecem como
responsabilidade do Poder Concedente a emissão de DUP,
pois a legislação não autoriza que essa atribuição seja
delegada. A Concessionária geralmente é responsável pelos
atos executórios das desapropriações. Por sua vez, a disciplina
dos custos das desapropriações apresenta uma maior
variação. Esses custos podem: (i) ser responsabilidade do
Poder Concedente (como na Linha 6 – em que a
Concessionária é indenizada por estes custos por meio de
aporte de recursos pago pelo Poder Concedente e a Linha 18);
(ii) ser compartilhados entre a Concessionária e o Poder
Concedente; (iii) ser atribuição exclusiva da Concessionária
(como na PPP Nova Tamoios e na PPP da Habitação Social
do Estado de São Paulo). (SÃO PAULO, 2015, p. 239).

Outro risco social relevante para a PPP da Habitação está relacionado
aos custos diretos e indiretos da solução para a ocupação ou invasão dos
imóveis que se encontrarem sob posse da concessionária, bem como de todos
os prazos judiciais e extrajudiciais decorrentes dessa solução (COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO, 2018). A Figura 20
mostra a localização dos riscos sociais e em que fases do projeto estes são
mais relevantes.
Figura 20 - Localização dos riscos sociais no projeto.

Fonte: a autora (2022).
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6.3.7 Financiamento
O conhecimento limitado por parte das instituições financeiras acerca do
financiamento dos projetos de PPP pode, com efeito, alterar a percepção de
risco dessas operações. A consequência deste pouco entendimento é o
aumento da taxa de juros cobrada, o que pode acabar por inviabilizar os
projetos. As PPPs envolvem uma grande quantidade de financiamento. O setor
privado enfrenta custos de capital mais elevados do que projetos que são
financiados

exclusivamente

com

recursos

públicos

(BANCO

INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, 2017).
No Brasil, os bancos públicos são as maiores fontes de financiamento
de projetos de PPP. Quando da divulgação do edital, esses bancos divulgam
as condições sob as quais pretendem financiar o projeto. As condições de
financiamento divulgadas deverão estar alinhadas nas propostas a serem
apresentadas ao poder concedente, o que deve incidir nos preços das tarifas,
dos pagamentos pela outorga da concessão ou das contraprestações públicas
presentes na licitação (RIBEIRO, 2011).
Geralmente, os contratos de financiamento de longo prazo das PPPs de
Infraestrutura são assinados de seis a dezoito meses após a assinatura do
contrato de PPP. Assim, no período entre a assinatura do contrato de
concessão e a assinatura do financiamento de longo prazo, os investimentos
são realizados utilizando o capital próprio do acionista do projeto (RIBEIRO,
2011). A Figura 21 mostra a linha do tempo da PPP da Habitação proposta no
edital da COHAB; observa-se que as ações de Assinatura do Contrato, Início
da Vigência do Contrato, Prazo Limite para a Captação do Investimento e
Encerramento constituem marcos importantes do empreendimento. A fase de
licenciamento consome uma parcela relevante de tempo e de dinheiro para a
realização das atividades que permeiam toda esta etapa, a saber: elaboração
de todos os projetos; obtenção de todas as aprovações, licenças e alvarás
exigíveis junto aos órgãos competentes; registro do parcelamento do solo e dos
memoriais de incorporação; além de quaisquer outras ações que se fizerem
necessárias para viabilizar a implantação. Assim, é necessário que os custos
destas atividades efetivamente incidam na proposta apresentada ao poder
concedente.

59

Figura 21 - Linha do tempo da PPP da habitação proposta pela a COHAB.

Fonte: a autora (2022).

Tanto os contratos de PPP de Infraestrutura como os da Habitação
preveem que a concessionária será a responsável por obter os financiamentos,
sendo esta autorizada a oferecer como garantia os direitos emergentes do
contrato (SÃO PAULO, 2015). É o que foi disposto também na PPP da
Habitação da COHAB; este edital esclarecia que a captação pelo investimento
era de responsabilidade da concessionária, o que envolvia todos os custos
desta operação, como também o aumento do custo de empréstimos e de
financiamentos a serem obtidos pela concessionária para a realização de
investimentos ou para o custeio das operações da PPP Habitacional
(COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO, 2018).
No que diz respeito aos riscos de financiamento, Ribeiro (2011) ressalta
a importância da criação de arranjos mais sofisticados de distribuição de riscos,
de modo que permitam alocar sobre a concessionária apenas os riscos que são
por ela controláveis. Nos contratos de PPP, os riscos de financiamento são
tratados de forma tradicional. O autor chama a atenção para o fato de que as
condições de prazo e preço do financiamento costumam ser estipuladas e
controladas pelos bancos públicos, indiretamente pelo Governo Federal. Estas
mesmas condições de prazo e preço são consideradas pelos licitantes em suas
respectivas

propostas.

Assim,

a

própria

exequibilidade

da

proposta

apresentada pelo vencedor da licitação está vinculada à disponibilidade de
financiamento sob as condições anunciadas pelo Governo, por meio dos
bancos públicos, ao longo da licitação. Nessa lógica, atribuir à concessionária
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o risco de variação das condições de financiamento é, na perspectiva de
Ribeiro (2011), um erro, uma vez que atribui à concessionária risco sobre
eventos gravosos e benéficos que não são por ela controláveis. O autor
defende ainda o fato de que a concessionária deve arcar com o risco de
cumprimento das condições para obtenção do financiamento se elas estiverem
definidas pelos bancos públicos antes da licitação e se não forem alteradas
desde a divulgação das condições de financiamento pelos bancos públicos até
a realização do financiamento.
6.3.8 Contrato
Os riscos de gestão contratual podem decorrer em razão do longo prazo
do contrato e das incertezas que o tempo pode trazer. Os impactos dessas
incertezas podem levar a concessionária a descumprir algumas cláusulas
contratuais, o que torna necessária a existência de cláusulas de revisão e
monitoramento, a fim de adaptar o contrato à dinâmica do tempo e às
imprevisões mercadológicas.
A gestão contratual pode ser afetada pelos riscos provenientes das
relações da empresa com clientes e fornecedores, da forma e estratégia de
atuação no mercado, da região em que se darão os serviços em relação ao
local da sua sede, do seu histórico de sucesso e insucesso, da experiência de
mercado de seus gestores e corpo técnico, dos mais diversos aspectos judiciais
e disputas societárias (GUIDI, 2022).
Para Amaral (2006), um bom contrato deve ir além de satisfazer as
partes: ele deve ser bem gerido por elas. A gestão do contrato é de caráter
multidisciplinar.

As

diversas

interfaces

atingem

tanto

os

contratos

administrativos – os firmados com a Administração Pública – como os contratos
de direito privado. Miguel (2009) também reforça o caráter complexo e os
valores

relevantes:

mínimo

de

R$10.000.000,00,

que

envolvem

os

empreendimentos em modalidade PPP. Uma PPP desencadeia múltiplos
contratos: o contrato entre a concessionária e o poder concedente, a formação
da Sociedade de Propósito Específico (SPE), o contrato entre a Pessoa
Jurídica e o financiador.
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A PPP da Habitação é um contrato administrativo, firmado com a
Administração

Pública.

A

diferença

mais

relevante

entre

contratos

administrativos e contratos de direito privado é a não paridade entre as partes.
A Administração Pública age com supremacia de poder sobre a contratada, em
razão de usufruir de prerrogativas especiais. O caráter multidisciplinar de um
empreendimento habitacional leva à subcontratação, de maneira a criar
interfaces com múltiplos contratos para a concretização das entregas. Neste
ambiente, os contratos são de direito privado, firmados entre a concessionária
e os diversos subcontratados. A Figura 22 mostra outros contratos acessórios
que gravitam em torno do contrato principal.
Figura 22 - Ambiente de contrato da PPP da Habitação.

Fonte: a autora (2022).

Durante a execução do projeto, ocorrerão eventos que podem ocasionar
disputas que são frequentes e típicas de qualquer contrato (AMARAL, 2006).
Para Miguel (2009), essa cadeia de contratos em que as partes nem sempre
são as mesmas – em que a celebração destes contratos se dá em tempos
distintos, e uns conviverão com outros e serão por estes afetados, mas sem
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condições de procederem a quaisquer ajustes – corresponde a um risco de um
evento em uma relação contratual, podendo impactar os demais contratos.
O risco de contrato na PPP da Habitação é o tentar trazer para o mesmo
campo tanto as reivindicações solicitadas pelos subcontratados como as
reinvindicações feitas pela concessionária. No primeiro caso, as partes podem
pactuar ou repactuar livremente, restringindo-se apenas ao que é ilegal; o
contrário ocorre no segundo caso, em que os órgãos de controle – quer em
âmbito federal, estadual ou municipal – definem diretrizes a serem cumpridas.
Ademais, o gerente do contrato da concessionária pode correr o risco de
atuar como cobrador das obrigações feitas pela contratada – a Administração
Pública (AMARAL, 2006). A especificação de serviços sem o devido estudo
técnico acarreta a readequação das relações entre concessionária e demais
subcontratados, firmadas a partir do acordo entre Administração e
concessionária. Assim, a aplicação de técnicas de gerenciamento de projetos
pode, com efeito, contribuir para a identificação de pontos relevantes que
devem ser objeto de cláusulas específicas (RIBEIRO et al., 2014). Outro fato
recorrente é a tendência que o cliente tem em sempre desejar melhorar o
produto. Cabe ao gerente do contrato a boa gestão do escopo, com o objetivo
de influenciar para manter o contrato no âmbito dos limites pré-estabelecidos
(AMARAL, 2006).
6.3.9 Suprimentos
Como já mencionado anteriormente, o setor da construção civil possui
uma extensa cadeia de suprimentos. Para a execução das obras de uma
edificação, verifica-se que há uma gama considerável de insumos, ao contrário,
por exemplo, de um obra de pavimentação, em que os insumos são de grande
consumo, mas com pouca variação.
A exemplo de uma concessão de rodovia, Ribeiro et al. (2014) chamam
a atenção para a variação de um único insumo, cuja representação financeira
nos custos da concessão é extremamente relevante: o asfalto. Os autores
discorreram sobre o assunto da seguinte forma:
Todo concessionário de rodovias contrata com construtoras a
realização de obras de engenharia de implantação de rodovias
novas (greenfield) ou de restauração das faixas de rodovias
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existentes ou expansão de sua capacidade (brownfield). Por
isso, ao tratarmos do custo do asfalto há uma diferença
relevante entre o impacto do custo do asfalto para o construtor
e para o concessionário. Estima-se que o preço do asfalto é
responsável por em média 40% a 50% do custo direto das
obras para o construtor no caso da implantação de rodovias
novas e em torno de 70% do custo das obras para o construtor
no caso de reabilitação de rodovias existentes. Para o
concessionário da rodovia, 10% do preço do EPC (sigla em
inglês, representativa do contrato de empreitada integral por
preço global contratado pelo concessionário para a
implantação das obras da concessão) está relacionado ao
custo de ligantes betuminosos, e de 10% a 15% do preço do
EPC a outros insumos para a pavimentação asfáltica. Portanto,
em torno de 20% a 25% do custo total da obra e serviços de
engenharia para o concessionário está relacionado ao preço
do asfalto. Isso significa que, em uma concessão de rodovia,
variações relevantes no custo do asfalto que não possam ser
repassados para os usuários ou para o Poder Concedente
podem significar a diferença entre uma concessão lucrativa e
a quebra do concessionário (RIBEIRO et al., 2014, p. 142).

As disfunções mercadológicas podem impactar negativamente o
resultado do empreendimento. A Figura 23 mostra a considerável variação
ocorrida no período de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021 em relação ao preço
do minério de ferro, matéria-prima do aço.
Figura 23 - Variação dos preços do minério de ferro – jan. 2020 a fev. 2021.

Fonte: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (2021, p. 39).

A COHAB, por meio do edital da Concorrência Internacional nº COHABSP 001/2018, alocou para a concessionária o risco da variação dos custos de
insumos, operacionais, de manutenção, de compra, de investimentos, dentre
outros dessa natureza.
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6.3.10 Operacional
Neste trabalho, os riscos operacionais se referem às atividades da fase
de implantação: execução das obras para entrega das unidades habitacionais;
e operação: atividades de apoio à gestão condominial, apoio à gestão da lista
de beneficiários, de trabalho técnico social de pré e pós-ocupação e
manutenção predial da PPP da Habitação. Por consumir a maior parte dos
recursos humanos e materiais, a fase de execução é a que também concentra
o maior número de ocorrências que causam desvios nos objetivos dos
empreendimentos (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).
Em PPPs de Infraestrutura, os riscos operacionais estão relacionados a
falhas na operação e manutenção do projeto e correspondentes perdas de
receitas, penalidades ou indenizações, bem como risco da demanda em razão
de os serviços serem inferiores ou superiores à estimada. A exemplo de uma
PPP metroviária, os riscos de manutenção e de modernização estão
relacionados ao porte do empreendimento e à especificidade da tecnologia,
pois demandam a existência de diversos outros contratos acessórios, os quais
operam em torno do contrato principal, o que faz com que a concessionária
dependa de terceiros para a execução dessas atividades. Abrange também os
riscos de mudanças nas ordens de serviço, ao quais estão associados às
alterações das especificações estabelecidas nos estudos técnicos elaborados
(SÃO PAULO, 2015).
No que diz respeito aos projetos de PPPs Habitacionais, o Governo de
São Paulo, em seu Manual de Parcerias, recomenda que estes contratos
devam conter dados acerca dos serviços propostos de natureza social que
complementam o projeto habitacional, assim como os princípios e requisitos
que serão adotados para o modelo de gestão do empreendimento quando sua
implantação estiver conclusa. A definição clara do papel da concessionária no
acompanhamento do empreendimento e a forma como os serviços serão
integrados e acompanhados pela concessionária constituem fator relevante e
podem minimizar futuras reinvindicações (SÃO PAULO, 2015).
O grau de maturidade da concessionária na condução dos serviços para
implantação das unidades habitacionais será elemento determinante na
alocação dos riscos operacionais, já que a construção é a parte menos
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complexa do modelo contratual. A expertise da concessionária poderá diminuir
os riscos quanto à variabilidade referente às entregas. Exemplos de riscos de
variabilidade são: produtividade acima ou abaixo do planejado; número maior
ou menor do que o esperado no que se refere a erros encontrados durante os
testes; ou condições meteorológicas atípicas durante a fase de construção
(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).
Ao analisar o edital da Concorrência Internacional nº COHAB-SP
001/2018 da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (2018),
verifica-se a existência de riscos operacionais, a saber:
Prejuízos decorrentes de erros na realização das obras,
inclusive de subcontratados, no que se incluem danos
decorrentes de falha na segurança no local de sua realização;
Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, de
negligência, de inépcia ou de omissão na implantação e na
prestação dos serviços objeto da concessão;
Custos com roubo, furto, destruição, ainda que parcial,
oriundos de qualquer evento, ou perda de bens reversíveis
alocados à concessão;
Atraso no cumprimento do Cronograma de Implantação dos
Empreendimentos. (COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO, 2018, p. 191).

A concessionária pode ter um risco de ambiguidade, ou seja, uma lacuna
de conhecimento em uma das etapas de serviço da PPP; por exemplo, uma
construtora pode ter menos conhecimento na gestão condominial. O alto grau
de conflito que pode caracterizar a prestação de serviços de gestão
condominial pode ser minimizado por meio da implantação de uma cultura de
convivência e de manutenção das infraestruturas. Um bom plano de gestão
condominial poderá ser um instrumento para garantir a funcionalidade das
unidades habitacionais em médio e longo prazo (SÃO PAULO, 2015).
6.4 A análise dos riscos na PPP de Habitação
Os componentes do risco: evento, probabilidade e impacto auxiliam na
condução dos processos de análise qualitativa e quantitativa dos riscos.
A análise qualitativa e quantitativa dos riscos permitem ao gerente de
projetos e às demais partes interessadas dar o tratamento prévio, com o intuito
de atingir os objetivos definidos. Descrever o evento de risco por meio da
correta definição de suas causas e efeitos é de extrema utilidade, uma vez que,
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para definir as probabilidades, faz-se uso das causas e, para definir impacto,
usa-se os efeitos (JOIA et al., 2013).
Prever a probabilidade de um evento causa insegurança; determinar o
grau de possibilidade de ocorrência de um evento causa grande desconforto.
No entanto, há necessidade de se proceder a alguma estimativa, mesmo que
de forma imprecisa. Ou seja, alguma previsão precisa ser feita, mesmo que de
forma inexata. É melhor ter alguma estimativa do que não ter estimativa
alguma. As empresas tendem a demonstrar uma relativa dificuldade em
estimar, de forma quantitativa: a probabilidade e o impacto, em razão da
ausência de dados históricos, de experiências passadas, de referências tidas
como benchmarks; uma análise estratégica das melhores práticas usadas por
empresas do mesmo setor; ou da não existência de especialistas com
experiência em Gerenciamento dos Riscos, que sejam integrantes da equipe
do projeto. As análises quantitativas dos riscos exigem um certo dispêndio de
recursos. Assim, critérios qualitativos são mais usados na condução da análise
do risco (JOIA et al., 2013).
Ferramentas que auxiliem a equipe a avaliar os riscos do projeto devem
ser utilizadas. Como exemplo, Zhai, Ding e Ding (2021) elaboraram indicadores
de avaliação de risco de investimento do projeto de PPP de um novo
loteamento no interior da China. Os principais indicadores de risco podem ser
vistos no Quadro 4. As respostas para as perguntas-problema do projeto
contribuem para a tomada
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Quadro 4 - Indicadores de risco de investimento e desenho de problemas da
construção da Cidade Nova usando PPP.

Fonte: Adaptado de Zhai, Ding e Ding (2021, p. 6).

6.4.1 A análise quantitativa dos riscos na PPP da Habitação e o valor esperado
do risco
A análise quantitativa fornece informações mais precisas quanto aos
riscos do projeto. Essas análises têm por objetivo suprir com informações todo
o processo decisório. As decisões de maior impacto costumam ser tomadas
logo no início do ciclo de vida do projeto (JOIA et al., 2013).
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É relativamente fácil subestimar o tempo e o custo necessários para
estruturar e projetar adequadamente esses projetos complexos de longo prazo
(BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, 2017). No contrato
de PPP da Habitação, o custo da assunção dos riscos deve refletir na
modelagem financeira.
Nesta seção, discorreu-se sobre as fontes de riscos, de modo a
categorizá-los. A sugestão para os futuros licitantes é a de justamente
quantificar esses riscos e trazê-los para uma base comum. Pode-se transformar
qualquer variável de efeito em valor monetário (JOIA et al., 2013).
Alocar o valor esperado do risco na modelagem financeira da proposta
de uma PPP da Habitação é um mecanismo que coloca todos os impactos dos
riscos em uma mesma unidade – a financeira. Os riscos mais sensíveis ao
projeto devem ser identificados, qualificados, quantificados e alocados,
independentemente da categoria a que pertencem (JOIA et al., 2013).
Os projetos na modalidade de PPP têm seu valor-base em resultado
financeiro esperado, que é a diferença entre tudo o que se presume faturar e o
que se prevê gastar. Neste tipo de projeto, as ameaças reduzirão os resultados,
e as oportunidades os potencializarão. Neste sentido, as empresas licitantes
precisam elaborar um plano de negócio que considere o potencial de retorno
financeiro, visando analisar se a taxa de retorno esperada compensa o risco no
montante mínimo desejado (JOIA et al., 2013).
Um contrato de PPP é projetado para contabilizar os resultados e os
custos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, permitindo que o setor
privado reduza custos e melhore a qualidade do serviço (BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, 2017). A Figura 24 mostra,
sinteticamente, essa situação.
Figura 24 - Valor-Base com foco na análise de resultado.

Fonte: Adaptado de Joia et al. (2013, p. 111).

69

7 CONCLUSÕES
Como visto neste trabalho, a Parceria Público-Privada é aplicável para a
provisão habitacional e visa criar um mercado atrativo, tal como as PPPs
destinadas à mobilidade urbana. A fim de viabilizar esta atratividade, o Estado
e o munícipio de São Paulo mantêm um ambiente institucional estável capaz
de fornecer maior confiança ao modelo. Assim, tanto o Estado como o
Município de São Paulo possuem uma carteira de projetos de PPP em
andamento, o que traz prontidão a projetos futuros pelo fato de já existirem
agências e regulações específicas.
O Gerenciamento dos Riscos tem ganhado extrema relevância nos
contratos firmados com a Administração. A matriz de riscos, nos contratos de
PPP, é uma cláusula contratual relevante. E esta prática foi ampliada por meio
da nova Lei das Licitações, a Lei Federal n° 14.133/21 (BRASIL, 2021).
A divisão e a alocação do risco constituem um dos fatores mais
relevantes em contratos de PPP. Os riscos abordados no presente trabalho
foram discutidos no intuito de: aumentar a percepção de riscos por parte da
concessionária; produzir um material que possa contribuir para a gestão do
conhecimento das empresas; disseminar lições e avaliações de outros
segmentos. Há de se considerar que a ocorrência do risco e o grau de impacto
podem inviabilizar o projeto e, por conseguinte, ocasionar o destrato do
contrato.
Outro ponto que merece reflexão mais aprofundada diz respeito a atribuir
um risco para a parte que não tem como controlá-lo. Esta má divisão do risco
pode acarretar uma proposta de preços além dos custos reais, o que pode
efetivamente ocasionar contraprestações elevadas para o poder concedente,
já que a tendência da parte que alocou o risco é provisionar uma reserva
financeira, caso o risco ocorra.
As múltiplas interfaces internas e externas, os acordos comerciais e as
dependências externas, bem como o grau jurídico e financeiro, dão à PPP da
Habitação um caráter complexo. A Estrutura Analítica do Risco (EAR)
apresentada pela pesquisadora mostra que os riscos externos são os mais
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relevantes e exigem maior concentração de esforços, quer no gerenciamento,
quer na quantificação do custo desses riscos.
Os riscos apresentados e comentados neste trabalho são os
considerados mais recorrentes e relevantes para a execução do escopo, ou
seja, a implantação e operação de unidades habitacionais. Riscos pouco
tangíveis à PPP da Habitação, como é o caso de riscos tecnológicos, não foram
aqui abordados, já que estes envolvem fatores como obsolescência do produto
e transferência da tecnologia, como é o caso da PPP da Iluminação.
Por se tratar de um contrato administrativo, o risco contratual é um ponto
extremamente sensível na PPP da Habitação. Não há paridade entre as partes:
a Administração Pública age com supremacia de direitos.
Quando se compara a PPP com uma empreitada convencional, verificase que o tema risco é crucial. Enquanto na empreitada convencional o único
risco é, basicamente, o de não recebimento das faturas, algo rapidamente
mitigado com a paralisação da obra ou do serviço, na PPP, os investimentos
são antecipados pelo parceiro privado, em regra, na sua integralidade, e a
remuneração dependerá da conformidade da execução contratual.
Gonçalves e Bandeira (2020), no que se refere ao equilíbrio econômico
e financeiro, entendem que a matriz de riscos não pode ser alterada em
condições normais, já que ela existe para permanecer – e não para ser
modificada por uma vontade. No entanto, diante de situações extremas, tais
autores julgam ser possível alterar a matriz de alocação de riscos.
A participação do setor privado no processo de modelagem do projeto
pode contribuir para a expansão deste instrumento jurídico-contratual na
provisão habitacional, bem como pode proporcionar melhor entendimento e
alocação dos riscos contratuais.
A construção de unidades habitacionais é a parte menos complexa em
contratos de PPP. O maior esforço se encontra na tentativa de quantificar os
riscos mais relevantes do contrato e trazê-los para uma base comum – a
monetária. Portanto, elaborar um Plano de Negócios consistente do ponto de
vista econômico-financeiro e dos riscos envolvidos talvez seja o fator mais
relevante neste tipo de contrato.
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A Estrutura Analítica do Risco (EAR) apresentada para a PPP da
Habitação pouco se difere da estrutura de outros segmentos, tais como
saneamento básico e rodovias. Ocorre que as concessionárias – os licitantes –
já não são as mesmas. Neste sentido, as construtoras podem ter uma
percepção diferente de risco em relação a uma empresa de concessão
rodoviária, por exemplo. Portanto, o presente trabalho trouxe uma visão
holística dos riscos contratuais como forma de contribuir, de melhorar e de
expandir a percepção dos riscos dos licitantes.
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