
RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO NO PPP AMÉRICAS 2021

A 10ª edição do PPP Américas, realizada nos dias 9 e 10 de dezembro, em São Paulo, foi
organizada em formato  híbrido  pelo  Banco Interamericano de Desenvolvimento  (BID),
reunindo líderes do poder  público e investidores para discutir  experiências e catalisar
projetos que impactarão mais de 500 milhões de pessoas na América Latina e Caribe.

Em convocatória aberta em março de 2020, inscreveram-se mais de 200 especialistas,
profissionais,  consultores  e  acadêmicos da  região  para  participar  da  iniciativa.  Foram
selecionados e colaboraram mais de 90 pessoas, de mais de 11 nacionalidades diferentes
e com ampla atuação nos principais mercados de PPP. Nas discussões realizadas entre
junho  de  2020  e  abril  de  2021,  cada  tema  trabalhado  nos  oito  grupos  originou  um
documento  que  reúne  as  reflexões  compartilhadas  por  técnicos  envolvidos  no
planejamento, identificação, estruturação e gestão de projetos.

Sob a coordenação de especialistas do BID, os grupos debruçaram-se sobre os principais
temas  da  área  a  fim  de  trocar  experiências  e  debater  casos  de  sucesso  e  lições
aprendidas nos projetos que acompanham na região. Essa iniciativa buscou contribuir
para a consolidação de um ambiente de intercâmbio de experiências e melhores práticas
em  PPPs  na  região  e  teve  como  propósito  principal  servir  de  contribuição  para  as
discussões que viriam a ser realizadas no PPP Américas.

Os “Documentos de Discussão – PPP Américas 2021” compõem uma série de dados
elaborados previamente à 10ª edição do PPP Américas, o mais importante fórum sobre
PPPs da América Latina e do Caribe, organizado a cada dois anos pelo BID. Para a
edição de 2021,  foram reunidos especialistas em projetos de PPP dos mais diversos
países  e  foram  propostas  soluções  sobre  diversos  temas,  a  exemplo  dos  impactos
causados pela pandemia da Covid-19 em projetos desta natureza.

Atuei  como colaborador  na elaboração do Texto para Debate IDB-DP-00909 (Impacto
Fiscal das PPPs na América Latina e no Caribe). Além desse, foram publicados outros 7
documentos relacionados aos temas a seguir:

# TEMA LINK PARA O DOCUMENTO

1 Confiabilidade dos pagamentos estatais https://publications.iadb.org/pt/o-estado-
como-bom-pagador-estruturacao-de-
garantias-e-outros-instrumentos-de-
pagamento-para-atracao

2 Critérios de seleção de projetos: drivers de geração de
valor em projetos de PPP

https://publications.iadb.org/pt/criterios-de-
selecao-de-projetos-ppp-determinantes-da-
criacao-de-valor-na-utilizacao-de-recursos

3 Melhores  práticas  em gestão  de  contratos  de  PPP:
comunicação,  engajamento  social  e  empoderamento
de usuários e de comunidades afetadas

https://publications.iadb.org/es/reflexiones-
sobre-la-importancia-de-la-gestion-de-
contratos-app-y-sus-posibles-carencias-en-la

4 Diversificação da estrutura de capital  de projetos de
PPP

https://publications.iadb.org/es/
financiamiento-de-asociaciones-publico-
privadas

5 O dia seguinte: as regras de terminação de contratos e
suas consequências para a viabilidade de projetos

https://publications.iadb.org/pt/o-dia-
seguinte-regras-de-terminacao-de-contratos-
de-ppp-e-suas-consequencias-para-
viabilidade-de

6 Planejamento e priorização de projetos de PPP https://publications.iadb.org/pt/planejamento-
e-priorizacao-no-desenvolvimento-da-
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# TEMA LINK PARA O DOCUMENTO

infraestrutura-e-o-papel-das-parcerias-
publico

7 Impactos fiscais dos projetos de PPP https://publications.iadb.org/publications/
portuguese/document/Impacto-Fiscal-das-
PPPs-na-America-Latina-e-no-Caribe.pdf

8 Papel dos órgãos de controle https://publications.iadb.org/pt/ppps-e-os-
orgo-de-controle-na-america-latina-e-no-
caribe-papeis-e-desafios

É recomendável que os técnicos que atuam em auditorias de contratos de PPP leiam,
principalmente, os documentos dos temas 3, 5, 7 e 8.

Salvador, 13 de dezembro de 2021.
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