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Maio de 2016 



Agenda 

• O papel de bancos de desenvolvimento na 
preparação de projetos de infraestrutura 

 

• Experiência do BNDES na Estruturação de 
Concessões e PPPs 

 

• O papel do BNDES no Programa de Parcerias de 
Investimentos - PPI 
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Cenário de Países em Desenvolvimento: Facilities 
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• Ausência de bons projetos 

representa um gargalo no 

investimento em infraestrutura 

a nível global 

 

• PMI (Unsolicited proposals) 

não tem se mostrado uma 

solução efetiva 

• Tendência global:  

Criação  e Fortalecimento de Facilities 

por bancos de desenvolvimento 

nacionais e multilaterais  Apoio 

técnico e financeiro para a 

estruturação de projetos 

 

• Bancos de desenvolvimento 

possuem equipes estáveis e com 

boa capacidade técnica, além do 

funding necessário para a 

estruturação dos projetos. 

Problema Solução 



BNDES  na Estruturação de Projetos de PPP/Concessão  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Relatório com Recomendações do HLP e de 

bancos de desenvolvimento multilaterais 

para o G20. Foco: Facilities  

EBP é citada como referência 

G20 decidiu criar 

o HLP on 

Infrastructure. 

Objetivo: 

identificar como 

estimular 

investimento em 

infraestrutura Relatório de Avaliação das 

Facilities na África 

Relatório de 

Avaliação das 

Facilities na Ásia 

Estudo Fórum 

Econômico Mundial 

sobre Facilities 

BNDES é citado como 

referência 

 

Criação de 

Novas 

Facilities 

Em 2007/2008, o BNDES participou da criação 

da Facility com IFC/BID e da EBP.  



Relatório Facilities – Fórum Econômico Mundial 
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Exemplo de Novas Facilities 
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• African Development Bank - Africa50 Project Development - 2014 

 

• European Bank for Reconstruction and Development – IPPF - 2014 

 

• European Investment Bank - MED 5P Project Preparation Facility - 2014 

 

• World Bank - Global Infrastructure Facility (GIF) - 2015 

 

• Asian Development Bank – Asia Pacific Project Preparation Facility (AP3F) - 2014 



BNDES – Resumo Carteira 
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Total de Projetos de 

PPP/Concessão 
Projetos Concluídos Projetos em Andamento Projetos Suspensos 

44 26 8 10 

Impacto Estimado no 

Investimento em 

Infraestrutura 

Taxa de Sucesso 
Concorrência no Leilão 

(média) 

Tempo de Estruturação 

(média)   

 R$ 67 Bilhões  72% 4,3 Licitantes 23 meses 



BNDES – Projetos Concluídos 
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Aeroportos 

Educação 

Mobilidade 

Urbana 

 
 Concessão dos Aeroportos de Guarulhos, Viracopos (SP) e Brasília (DF) 

 Concessão dos Aeroportos do Galeão (RJ) e de Confins (MG) 

 

 Concessão de Rodovias: BR-040 (DF/MG); BR-101 (RJ-ES a BA); BA-093 

(BA) ; BR–116/324 (BA) ; BR–050 (GO/MG); BR 163 (MT); BR–060/153/262 

(DF/GO/MG); BR-163 (MS); BR 153 (TO/GO)  

 

 Saneamento no Rio de Janeiro (RJ) e na Serra (ES)  

 COPASA – Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) 

 

 Centro de Diagnóstico Por Imagem (BA) 

 Hospital do Subúrbio (BA) 

 Hospital Metropolitano em BH (MG) 

 Unidades Básicas de Saúde (BH) 

 

 Educação Infantil e Fundamental em BH (MG) 

 

 Nova Rodoviária de Belo Horizonte (MG) 
      

 Estádio Mineirão em Belo Horizonte (MG) 

 

 Circuito de Compras (SP) 

 

 Bloco 1 – Fase 1 (Macuco, Paquetá, Ponta da Praia) 

 

 
 

Saneamento 

Arenas 

Saúde 

Rodovias 

Outros 

Portos 



Papel do BNDES no Programa de Parcerias de Investimentos - PPI 

 O BNDES teve papel relevante na preparação dos projetos de logística em âmbito 

federal (aeroportos, rodovias e portos). A nível subnacional, o BNDES estruturou projetos 

de grande porte, principalmente em saneamento, e projetos inovadores com alto 

potencial de replicação, como a PPP de Educação de BH, a PPP de Diagnóstico por 

Imagem da BA, a PPP de Iluminação Pública de BH e a PPP de Unidades Básicas de 

Saúde de BH 

 

 A atuação do BNDES durante esses 8 anos permitiu a formação de uma equipe 

especializada em PPPs e Concessões 

 

 É possível alavancar o impacto do PPI ao aproveitar a expertise que foi desenvolvida no 

BNDES relacionada à desestatização desde a década de 90 e a relacionada a concessões 

desde 2007 

 

 O BNDES  terá um importante papel para viabilização e operacionalização do PPI: 

 Gestão do Fundo de Apoio à Estruturação de Parcerias e do BNDES Pró-estruturação 

 Apoio técnico à Secretaria-executiva do PPI 

 Participação nas decisões estratégicas do PPI 
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Governança – Criação do Conselho do PPI 
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  CEF 

• Presidente da República 

 

• Secretário-Executivo do Programa de 

Parceria de Investimentos (secretaria 

executiva do conselho) 

 

• Ministros Casa Civil, Fazenda, Planejamento, 

Transportes e Meio Ambiente 

 

• Presidente BNDES 

Membros 

Recomendar ao Presidente da República:  

 

• Aprovação de políticas de longo prazo para o 

investimento por meio de parcerias 

 

• Inclusão dos projetos no PPI e suas diretrizes 

estratégicas 

 

• Cronograma de estruturação dos projetos 

 

• Acompanhamento da execução do PPI 

 

• Políticas federais de fomento às parcerias em 

estados e municípios 

Função 

  BNDES 

  Agências reguladoras   Presidência 

  
Secretaria-Executiva 

do PPI - SEPPI 
  Planejamento   Fazenda   

Ministérios 

setoriais 

  Casa Civil 

Conselho 

do PPI 

Ministros setoriais, presidente da CEF e presidentes 

de agências serão convidados a participar quando 

houver matérias sob sua responsabilidade 



Fluxo de Estruturação de Projetos 
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Recomendar a inclusão 

dos projetos e o 

cronograma de 

estruturação 

Propor, com apoio da SEPPI e 

com base no plano de longo 

prazo, os projetos a serem 

incluídos no PPI 

Publicação de decreto com a 

inclusão de projeto no PPI e o 

seu cronograma 

Ministério 

Setorial 

Conselho do 

PPI 

Presidência 

da República 

In
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Fundo de Apoio à 

Estruturação de Parcerias 

do BNDES 
Indicar os meios a serem 

utilizados para estruturação: 

Procedimento de 

Autorização de Estudos 

Autoridade 

Competente 

Recomendar decisões 

estratégicas dos projetos 

Coordenar, com o apoio da SEPPI e 

do BNDES, a estruturação do projeto 

no âmbito de grupos executivos 

interministeriais 

Aprovar decisões 

estratégicas 

Autoridade 

Competente 

Conselho do 

PPI 

Presidência 

da República 

ou 

P
re

p
a
ra

ç
ã
o

 

In
ic

ia
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BNDES Pró-estruturação 

de Projetos 
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Mecanismos de Estruturação (1/2) 
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Fundo de Apoio 

à Estruturação 

de Parcerias 

• A União, estados, Distrito Federal, municípios ou entidades da Administração 

Indireta poderão celebrar diretamente com o Fundo contrato oneroso para 

estruturação integrada de empreendimentos no âmbito do PPI 

 

• Fundo de natureza privada e patrimônio próprio administrado pelo BNDES que 

aportará o volume inicial podendo receber mais recursos de outros entes públicos, 

organismos internacionais e pessoas físicas ou jurídicas de direito privado 

 

• O Fundo destinará parcela do preço recebido por seus serviços como remuneração 

ao BNDES pela administração  

 

• O Fundo poderá contratar estudos de viabilidade técnica, jurídica, ambiental, de 

engenharia e econômico-financeira, e estudos e serviços de relações públicas. 

  

• A contratação de serviços técnicos pelo Fundo será realizada mediante regime de 

contratação a ser instituído de acordo com lei específica 

 

• Autores dos projetos e estudos ficarão proibidos de participar, direta ou 

indiretamente, da futura licitação do empreendimento 

 

• Fundo possuirá prazo inicial de dez anos, renovável por iguais períodos 

 

Descrição 



Mecanismos de Estruturação (2/2) 
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BNDES Pró-

Estruturação de 

Projetos 

Descrição 

• Linha de apoio no âmbito do FEP recém-criada para financiar o desenvolvimento 

de estudos técnicos por consultorias autorizadas pela administração pública no 

modelo de PAE descrito acima 

Procedimento 

de Autorização 

de Estudos 

•  A administração pública, quando previsto no edital de chamamento, poderá expedir 

autorização única para a realização de estudos de estruturação integrada, desde 

que o requerimento do interessado inclua a renúncia da possibilidade de atuação, 

direta ou indiretamente, na licitação do empreendimento 

 

• A autorização para a estruturação integrada poderá incluir o fornecimento, pelo 

autorizado, de estudos e subsídios à administração pública até a celebração da 

parceria.  

 

•  O edital do chamamento poderá prever que, além de compensação das despesas, 

que o ressarcimento ao autorizado inclua recompensa pelos riscos assumidos e 

pelo resultado dos estudos.  



Criação de Nova Categoria do FEP: BNDES Pró-estruturação de Projetos 
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BNDES Consultoria 

2. Apoio Financeiro e 

Acompanhamento do 

Contrato  

Governo 

1. Autorização para 

o desenvolvimento 

dos estudos 

Hipótese de Apoio:  Procedimentos de 

Autorização de Estudos (PAEs) em que: (i) 

há um único autorizado e (ii) que este se 

comprometeu a não participar, direta ou 

indiretamente, da licitação. 

 

 

Vencedor da 

Licitação 

3. Ressarcimento dos 

Estudos 



BNDES Pró-estruturação de Projetos 

Empresa Integradora 

Consultor 

Econômico-

Financeiro 

Consultor 

Engenharia e 

Ambiental 

Consultor  

Jurídico 

Beneficiários: 

Projetos Elegíveis: concessões e PPPs da União, estados, capitais, municípios 

ou consórcio de municípios com no mínimo 400.000 habitantes 

 

Limite de apoio: R$ 15 milhões por projeto  

 

Itens Apoiáveis: recursos humanos; viagens e diárias; aquisição de softwares, 

banco de dados e livros; road shows; contratação de serviços; revisão do estudo. 

Não há limites individuais de custo por rubrica como nas outras categorias do FEP. 



Convocação Pública de Projetos BNDES 
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Consultoria  Governo Projeto  

• Neutralidade (não 

participação na licitação); 

 

• Entendimento do Projeto; 

 

• Plano de Trabalho da 

Consultoria (equipe 

alocada, orçamento e 

cronograma); 

 

• Experiência na estruturação 

de concessões/PPPs; 

 

• Experiência no setor.  

 

• Planejamento 

Governamental; 

 

• Experiência em 

concessões/PPPs geral e 

no setor 

 

• Capacidade Fiscal e 

disponibilidade de 

Garantias; 

 

• Grau de prioridade do 

projeto; 

 

• Compatibilidade com 

“janelas eleitorais” 

• Benefícios e riscos do 

Projeto; 

 

• Informações de pré-

viabilidade; 

 

• Histórico de 

concessões/PPPs no 

setor; 

 

• Análise do mercado 

(existência de 

interessados, condições 

macroeconômicas etc) 

Critérios de 

Análise e Seleção  

Considerando os recursos limitados, o BNDES Pró-estruturação de 

Projetos deve priorizar projetos com maior probabilidade de êxito 

e/ou com maior grau de externalidades 
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Obrigado! 



BNDES Pró-estruturação de Projetos: Passo-a-Passo 
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Etapa 1:  
Canal de Comunicação BNDES 

Etapa 3:  
Convocação Pública de 

Projetos BNDES 

Etapa 4:  
Apoio Financeiro e 

Acompanhamento do 
Contrato Etapa 2:  

Planejamento Governo, Chamamento Público 
PMI e autorização consultoria 



Etapa 1: Canal de Comunicação BNDES 
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• Comunicação permanente com 

interessados, incluindo consultorias 

e governos (presencial e remota)  

 

• Realização de road shows, 

seminários etc 

Comunicação Página do Financiamento na Internet 

• Condições de Apoio 

 

• Custo da operação 

 

• Critérios para análise e seleção dos 

pedidos de apoio financeiro 

 

• Cronograma das Convocações Públicas de 

Projetos 

 

• Orçamento disponível atualizado 

 

• Roteiro para solicitação do apoio financeiro  

Objetivos: • Orientar Planejamento de Governo e Chamamento Público de PMIs 

 

• Esclarecer possíveis dúvidas sobre as regras do financiamento 

 

• Orientar sobre a financiabilidade dos projetos 



Etapa 2: Planejamento Governo, Chamamento Público PMI e autorização consultoria 
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• Planejamento setorial e 

identificação de projeto com 

potencial para PPP/Concessão 

 

• Definição do escopo dos estudos, 

elaboração do Termo de Referência 

e do edital de chamamento público 

do PMI 

 

• Publicação do edital de 

chamamento público do PMI 

 

• Análise dos pedidos de autorização 

recebidos e seleção de uma 

consultoria (ou consórcio) 

 

• Autorização única da consultoria 

(ou consórcio) 

Pontos de Atenção para o 

Chamamento Público do PMI 

• O valor de ressarcimento autorizado deve 

considerar os custos do financiamento 

BNDES e os custos da consultoria 

 

 

• Prever possibilidade de cessão de parcela 

do ressarcimento para entidade 

financiadora dos estudos 

 
 

• Prever compartilhamento dos estudos 

técnicos com BNDES 

 

Atividades Governo 



Etapa 3: Convocação Pública de Projetos BNDES 
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Convocação 

Pública 

• Possibilidade de seleção de diferentes propostas em 

uma mesma Convocação Pública, de acordo com 

capacidade de apoio do BNDES; 

 

• Apoio em qualquer segmento de infraestrutura; 

 

• Exigência de autorizada única e não participante da 

licitação; 

 

• Possibilidade de subcontratação 

 

• Obrigação de a consultoria ceder parcela do 

ressarcimento futuro ao BNDES 

 

• Seleção das propostas pela análise do (i) projeto, (ii) 

consultoria e (iii) aspectos institucionais; 

 Consultoria autorizada solicita apoio financeiro para o BNDES 
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Desenvolvimento dos Estudos 

• Consultoria elabora os estudos de acordo com 
Plano de Trabalho apresentado ao BNDES; 
 

• BNDES acompanha a realização do EVTE e 
aprova cada relatório; 
 

• Manifestação do BNDES sobre o estudo é 
independente do Governo; 
 

• Liberação de recursos condicionada à 
comprovação dos custos e aprovação dos 
relatórios; 
 

• Não aprovação dos estudos: obrigação de a 
consultoria ressarcir o BNDES 

• A publicação em Consulta Pública 
dos estudos pelo Governo cumpre 
função de publicidade do FEP; 
 

• Caso não haja consulta pública em 
até 1 ano após a aprovação dos 
estudos pelo BNDES, o banco 
deverá publicar os estudos. 

Publicação dos 
Estudos 

Etapa 4: Apoio Financeiro e Acompanhamento do Contrato 
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Etapa 4: Apoio Financeiro e Acompanhamento do Contrato 

• Beneficiária obrigada a 
acompanhar o projeto 
até o prazo de 24 meses 
para fins de eventual 
revisão do estudo; 
 

• Quitação em favor da 
consultoria após o 
ressarcimento do BNDES 
ou decorrido o prazo de 
24 meses; 

Revisão dos Estudos 
e Quitação 

Ressarcimento 
BNDES 

• Realização da licitação do Projeto 
 

• Vencedor da licitação realiza o 
ressarcimento ao BNDES e à consultoria 
 

• Depósito em conta vinculada ao BNDES, 
diretamente pelo vencedor da licitação 
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Principais Características: 

• Projetos Elegíveis: concessões e PPPs da União, estados, capitais e municípios com no mínimo 

400.000 habitantes (individualmente ou consórcio) 

• Limite de apoio: R$ 15 milhões por projeto.  

• Itens Apoiáveis: recursos humanos; viagens e diárias; aquisição de softwares, banco de dados e livros; 

road shows; contratação de serviços; revisão do estudo 

• Operacionalização: Consultorias submetem pedidos de apoio em resposta a Convocações Públicas de 

Projetos do BNDES 

• Critérios de Análise: a análise do pedido considera três dimensões: consultoria, governo e projeto. 

Priorização de projetos com maior probabilidade de êxito e/ou com maior grau de externalidades. 

• Quitação: a quitação das obrigações da consultoria ocorre após 24 meses da aprovação dos estudos pelo 

BNDES. Neste período de 24 meses a consultoria deve apoiar a revisão dos estudo técnicos quando 

necessário  

• Ressarcimento BNDES:  a consultoria deverá ceder ao BNDES direito ao ressarcimento a ser pago 

pelo vencedor da licitação 

BNDES Pró-estruturação de Projetos 



Estudo IFC/BNDES – Estruturação de Projetos 
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Dezembro/2015 

Objetivo: Realizar diagnóstico detalhado do 
modelo brasileiro de preparação de projetos, 
analisar a experiência internacional e apresentar 
propostas de aperfeiçoamento. 

Propostas: 
 Aperfeiçoamento dos PMIs 
 Aperfeiçoamento da contratação de 

consultores 



Características dos  PMIs 

 O governo precisa se mobilizar para:  

• Interagir com todos os interessados 

• Analisar todos os estudos entregues 

• Definir critérios e justificativas para selecionar os estudos 

• Consolidar os estudos 

 

 Esse processo exigirá um tempo maior de estruturação 

Custos de Transação – Vários Participantes 

 Falta de alinhamento entre agente privado (potencial licitante) e interesse público, o 

que é agravado pela assimetria de informações 

 

 Risco de prejudicar a isonomia no leilão com o suporte do potencial licitante ao 

poder público durante o procedimento licitatório 

 

 Dificuldade de ter o comprometimento do privado para entrega dos estudos e para 

realização de alterações 

Incentivos Econômicos 



Aperfeiçoamento do Modelo de PMI 
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Modelo 

Sugerido (2) Não permitir que o autor dos estudos 

participe do leilão (já previsto no decreto 

8.428/15)  

A solução mais eficiente para mitigar os conflitos de interesse é a preparação do 

projeto pela equipe técnica do governo com o apoio de consultores independentes. 

(1) Seleção de uma empresa para realizar os 

estudos no início do procedimento ao invés de 

receber vários estudos ao final 

Pequenas alterações poderiam melhorar o modelo de PMI: 

Modelo previsto na nova regulamentação de PMI do Estado de São Paulo – 
Decreto nº 61.371/2015 


