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APRESENTAÇÃO 

O Brasil carece de grandes investimentos em 
infraestrutura a fim de alcançar desenvolvimen-
to competitivo e sustentável. No entanto, o or-
çamento público direto - tanto federal, estadual 
e municipal – não é suficiente para financiar as 
necessárias obras de rodovias, ferrovias, portos, 
aeroportos, energia, comunicações, saneamen-
to, iluminação pública, transporte urbano, trata-
mento de resíduos sólidos etc.

Um dos maiores desafios atualmente do se-
tor público é buscar novas formas para destravar 
os nós da infraestrutura e alavancar urgente-
mente os investimentos no setor. Para isso, novas 
opções estão sendo pensadas e implementadas 
nos últimos anos, a exemplo das concessões de 
serviços públicos e das Parcerias Público-Priva-
das – PPP.

Por conta do ineditismo e da complexidade 
dessas novas formas de financiamento da in-
fraestrutura pelo setor privado, muitas dúvidas 
surgem durante o processo de contratação das 
concessões e das PPPs. Este momento é crucial 
para o êxito do processo, pois se contratam estu-
dos técnicos econômico-financeiros, escolhe-se 
a forma de desestatização do serviço por meio 
de concessão ou de PPP, constrói-se a matriz de 
repartição de riscos, define-se o parâmetro de 
equilíbrio econômico-financeiro da concessão 
e a rentabilidade do contrato – TIR, desenha-se 
o edital e a minuta do contrato, dentre outros 
pontos. Estudos mal elaborados e poucos robus-
tos atrasam o processo de concessão e compro-

metem a qualidade do certame licitatório, bem 
como contaminam a execução contratual.

Tais preocupações são potencializadas quan-
do o governo tenta imprimir uma aceleração nas 
concessões e PPPs. É sabido que todo o processo 
recebe uma avaliação do Tribunal de Contas da 
União – TCU, no âmbito federal, e dos tribunais de 
contas estaduais, no âmbito subnacional, quanto 
à legalidade, regularidade e conformidade técni-
ca e econômico-financeira. Portanto, encurtar 
tempo é ter projetos e processos de licitações ro-
bustos, bem fundamentados e elaborados dentro 
do arcabouço legal do setor e, sobretudo, livre de 
erros cometidos em processos anteriores, muitos 
desses já apontados pelos órgãos de controle em 
diversas análises dos vários setores submetidos 
às parcerias públicas com a iniciativa privada.

Com o curso, os participantes poderão se 
atualizar e se aperfeiçoar sobre o tema conces-
sões e PPPs, percorrendo desde os preparativos 
a serem realizados pelo poder concedente para 
ofertar ao mercado um projeto técnico econômi-
co-financeiro robusto, atrativo e amparado nas 
normas legais e técnicas de cada setor até a ou-
torga do serviço à iniciativa privada e a execução 
do contrato.

Como não poderia deixar de ser, tendo em vista 
a carreira profissional do instrutor, o curso forne-
ce uma visão ampla sobre o controle e fiscalização, 
tanto o realizado por tribunais de contas quanto o 
acompanhamento realizado por parte de entes re-
guladores setoriais, nacionais e subnacionais.

OBJETIVOS 

• Compreender o histórico da regulação no 
Brasil e as principais premissas que funda-
mentam as concessões e as PPPs;

• Apresentar o marco legal federal de conces-
são e de PPP;

• Diferenciar concessão tradicional de con-
cessão patrocinada (PPP patrocinada) e ad-
ministrativa (PPP administrativa) e, ainda, 
essas três formas de desestatização da lici-
tação de obra pública;

• Diferenciar orçamentos de investimentos em 

concessão e em PPP de orçamento de inves-
timentos em obras públicas;

• Compreender o fluxo de caixa de uma con-
cessão ou PPP, apresentado em uma planilha 
eletrônica em Excel;

• Apresentar como ocorre o controle externo 
exercido pelo TCU nas concessões e PPPs e 
os principais objetos de controle;

• Compreender a repartição e a alocação de 
riscos em contratos de concessão e de PPP 
(construção da matriz de repartição de riscos);
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PÚBLICO-ALVO 

• Profissionais, gestores e membros de equi-
pes técnicas, que atuam ou ingressando em 
atividades relacionadas ao universo das Par-
cerias Público-Privadas, concessões públi-
cas e/ou regulagem e controle dos serviços 
públicos, dos setores públicos e do setor pri-
vado;

• Controladores e Auditores Internos Federais, 
Estaduais e Municipais;

• Auditores e servidores dos Tribunais de Con-
tas;

• Membros dos Ministérios Públicos;
• Conselheiros e Magistrados;
• Procuradores e Advogados Públicos;
• Consultores Técnicos e Jurídicos;
• Demais profissionais interessados no as-

sunto.

• Compreender como se dá o equilíbrio, dese-
quilíbrio e o reequilíbrio econômico-finan-
ceiro de um contrato de concessão ou de 
PPP;

• Possibilitar aos alunos a debaterem casos 
práticos de concessões, ilustrados em sala;

• Atualizar entendimentos, orientações e ju-
risprudência acerca dos procedimentos que 
envolvem as concessões e as PPP;

• Apresentar e debater os principais pontos 
polêmicos de matéria em questão;

• Estudar todas as fases de estruturação de 
uma concessão ou de uma PPP;

• Possibilitar aos participantes fixar, compre-
ender e entender os principais conceitos le-
gas e infra legais desses instrumentos e suas 
correlações com o fluxo descontado a valor 
presente.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Breve Contextualização da infraestrutura Na-
cional;

2. O Programa de Parcerias de Investimentos 
da Presidência da República – PPI;

3. Regulação de Serviços Públicos;
4. Breve revisão de avaliação de ativos;
5. Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico-

-financeira e ambiental – EVTEA e Fluxo de 
Caixa;

6. Fluxo de Caixa Descontado a Valor Presente 
– FC de uma concessão de serviço público de 
infraestrutura e de uma PPP;

7. Concessão de serviços públicos de infraes-
trutura;

8. Parceria Público-Privada – PPP;
9. Avaliação de Orçamentos de Investimentos;
10. O equilíbrio (EEF) e o reequilíbrio econômico-

-financeiro de um contrato de concessão de 
serviço público de infraestrutura ou de uma 
PPP;

11. A construção da matriz de repartição de ris-
cos;

12. Sistema de Aferição de indicadores de de-
sempenho de uma PPP;

13. Estruturação de uma concessão de infraes-
trutura e de uma PPP;

14. Acompanhamento por parte do TCU do pro-
cesso de desestatização/concessão/PPP;

15. Arbitragem;
16. Relicitação;
17. Discussão aberta com temas propostos pela 

turma ou perguntas, tipo talk show, em 
que o facilitador debaterá com os alunos.

OBS: Em todos os tópicos, quando cabí-
vel, serão ressaltados o foco e a forma 
de atuação do controle e fiscalização 
em cada etapa e como o gestor deve 
proceder para a melhor estruturação 
dos projetos e destravar o setor de PPP.
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ALGUMAS PERGUNTAS A SEREM RESPONDIDAS DURANTE O CURSO

1. Qual a necessidade de investimentos em infra-
estrutura no Brasil?

2. Qual a importância do setor privado como pro-
vedor de infraestrutura?

3. Qual o nível de governança das agências regu-
ladoras?

4. Como está o planejamento de infraestrutura no 
Brasil?

5. O que foi o Programa Nacional de Desestatiza-
ção – PND e qual sua relação com concessão e 
PPP?

6. Por que se deve regular mercados de infraes-
trutura?

7. Como se deu a criação dos entes reguladores?
8. Como se dá o controle externo nas concessões e 

PPP?
9. Qual a diferença entre concessão tradicional, 

regida pelo Lei 8.987/1995, e PPPs regidas pela 
Lei 10.079/2004?

10. Qual a diferença entre concessão patrocinada e 
concessão administrativa?

11. Quais são os princípios aplicados à concessão 
de serviços públicos?

12. O que é e onde se aplica o Estudo de Viabilidade 
Técnica e Econômico-financeira – EVTE?

13. O que é e como se aplica o Fluxo de Caixa Des-
contado a Valor Presente?

14. É obrigado fazer uma avaliação de concessão e 
PPP por meio do Fluxo de Caixa?

15. Qual a importância de se entender o Fluxo de 
Caixa para projetar, conceder e controlar con-
cessões e PPP?

16. O que é e como calcular o custo de oportunida-
de do negócio?

17. Qual a diferença entre custo de oportunidade e a 
Taxa Interna de Retorno do Investimento – TIR?

18. Deve-se usar o custo de oportunidade ou a TIR 
em uma concessão ou PPP?

19. Quais são e como deve-se projetar os prin-
cipais componentes do Fluxo de Caixa?

20. Qual a diferença entre o fluxo de caixa alavan-
cado e o desalavancado?

21. Como se dá o equilíbrio (EEF) e o desequilíbrio 
econômico-financeiro de uma concessão?

22. Como escolher o parâmetro de EEF do contrato?
23. Quais os principais mecanismos de recompo-

sição do equilíbrio econômico-financeiro em 
contratos de concessão e de PPP?

24. Como se tratar os vícios ocultos de uma conces-
são ou PPP?

25. Como é representado uma concessão tradicio-
nal, uma PPP patrocinada e uma PPP adminis-
trativa no fluxo de caixa descontado a valor pre-
sente no Excel?

26. O que é concessão tradicional e quais suas 
principais características?

27. O que é uma PPP? Uma concessão patrocina-
da? Uma concessão administrativa? E quais as 
principais características de cada uma dessa 
forma de desestatização? E como representá-
-las e identifica-las no fluxo de caixa em Excel?

28. Qual a legislação de referência das concessões 
tradicionais e das PPP?

29. Quais os objetivos do marco regulatório das 
PPP?

30. Quais são os elementos críticos e os elementos 
conceituais das PPP?

31. Por que as PPP não decolam no âmbito federal?
32. Qual o foco do controle externo da avaliação das 

concessões e das PPP?
33. Quais as principais características das PPP?
34. Como contratar uma PPP?
35. Como estruturar uma PPP patrocinada e uma 

PPP administrativa?
36. Quais as vantagens das PPP?
37. Quais as garantias de um contrato de PPP?
38. Deve-se obrigatoriamente utilizar o Project fi-

nance nas PPP?
39. O que é o fundo garantidor de uma PPP?
40. É obrigatório a constituição de uma SPE 

nos contratos de concessão e nos de PPP?
41. O modelo “value for money” é aplicado no Brasil 

para definição da concessão de uma PPP?
42. Como se dá a avaliação dos orçamentos de in-

vestimentos em infraestrutura e quais são os 
impactos no fluxo de caixa do projeto?

43. Qual o foco do controle externo quando avalia 
os orçamentos de uma concessão ou de uma 
PPP?

44. Quais são as diferenças e quando se exige em 
um projeto de parceria Elementos de Projeto 
Básico, Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto 
Executivo?

45. Qual a importância e como se constrói uma ma-
triz de repartição de riscos em concessão e em 
PPP?
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46. O que é risco?
47. Os contratos são instrumentos completos?
48. Quais são as etapas de gestão de risco?
49. Como identificar e avaliar qualitativamente os 

riscos?
50. Qual o objetivo da matriz de riscos?
51. Como se faz a alocação de forma eficiente de 

riscos na matriz?
52. Como se aplica a Teoria da Imprevisão na exe-

cução de contratos de concessão e de PPP?
53. Quais são as etapas para se projetar uma PPP?
54. O que é e como se calcula/defina a contrapres-

tação pública?
55. Como se dá a licitação de uma PPP?

56. Como se dá o controle externo das PPP por par-
te do TCU na outorga?

57. Quais os momentos e as formas de atuação do 
controle externo?

58. Quais os documentos analisados pelo TCU?
59. Quais são os estágios de acompanhamento?
60. Quais são os prazos de encaminhamento de do-

cumentos ao TCU?
61. Como se deve reequilibrar um contrato de con-

cessão afetado?
62. Quais são os mecanismos de restabelecimento 

do EEF em contratos de concessão de serviços 
públicos?

63. O que é uma revisão tarifária e como se dá?
64. O que é o reajuste do contrato e como se dá?

INSTRUTOR

• O instrutor é um dos maiores especialistas do 
tema do Brasil, sendo que ficou à frente das 
secretarias do Tribunal de Contas da União - 
TCU que acompanhou as privatizações, con-
cessões e PPP de serviços públicos por mais 
de 15 anos (18 anos na Secretaria de Fisca-
lização de Desestatização) e também ficou à 
frente do Programa de Parcerias de Investi-
mentos da Presidência da República de julho 
de 2016 a julho de 2019, experiências que lhe 
conferem ser o único profissional com as duas 
visões em cargos máximos do controle e de 
gestor.

• É Auditor Federal de Controle Externo do Tri-
bunal de Contas da União – TCU, em gozo de 
Licença para Tratar de Interesses Particulares 
- LIP.

• Foi requisitado pela Presidência da República de 
maio de 2016 a julho de 2019, onde ocupou os 
seguintes cargos: Secretário Especial do Progra-
ma de Parcerias de Investimentos – PPI da Pre-
sidência da República (fevereiro de 2017 a julho 
de 2019) e Secretário-Executivo Adjunto da Se-
cretaria do PPI (julho de 2016 a janeiro de 2017).

• No TCU, foi o titular da Secretaria de Fiscali-
zação de Desestatização e Regulação (SEFID) 
no período de 2007 a 2012, assumindo, em se-
guida, o cargo de Coordenador-Geral da Área 
de Infraestrutura e da Região Sudeste do TCU 
(2013-2014), com a função de coordenar todas 
a secretarias de obras (SECOB) e de desesta-
tizações (SEFID) do TCU, além das secretarias 
localizadas na região sudeste do Brasil.

• Foi dirigente do TCU por mais 15 anos, tendo 
ocupado, além dos mencionados cargos, os de 
assessor do secretário da então 9ª Secretaria 
de Controle Externo, que acompanhava as em-
presas estatais e as privatizações; Gerente do 
Projeto de acompanhamento de concessões de 
rodovias federais; Diretor da área de transpor-
tes na Secretaria de Fiscalização de Desesta-
tização – SEFID; e Secretário da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico.

• Foi membro do grupo que acompanhou, pelo 
TCU, as privatizações conduzidas pelo governo 
federal a partir da década de 90 e contribuiu 
na construção e estruturação da área de acom-
panhamento das concessões e PPP pelo TCU, a 
então Secretaria de Fiscalização de Desestati-
zação e Regulação – SEFID.

Adalberto Santos de Vasconcelos
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• É graduado em Engenharia Mecânica pela Uni-
versidade de Brasília, Pós-Graduado em Con-
trole Externo pela Fundação Getúlio Vargas e 
em Regulação de Serviços Públicos Concedidos 
pelo Instituto Serzedello Corrêa do Tribunal de 
Contas da União (TCU).

• Professor de concessões de serviços públicos 
de infraestrutura e PPP, regulação e de Acom-

panhamento de concessões e de PPP pelo Con-
trole Externo. Instrutor, expositor, debatedor, 
palestrante em diversos seminários nacionais 
e internacionais, audiências públicas na Câ-
mara dos Deputados e no Senado Federal, no 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, na OCDE e 
em diversos eventos nacionais e internacionais 
relativos ao tema concessão de serviço público 
de infraestrutura, regulação e PPP.

DADOS PARA PAGAMENTO/
EMPENHO

Yanne Cursos Ltda - ME
CNPJ nº 19.033.824/0001-96
Banco: 756 -  Banco Cooperativo do Brasil
Agência: 3300-6 / Conta Corrente: 2544-5

Efetue o pagamento por meio do link do Pagsegu-
ro, por meio de boleto bancário ou parcelado no 
cartão de crédito:

DATA/HORÁRIO

Data: 26 e 27 de novembro de 2020

Horário: das 8h30 às 17h

Carga horária: 16h

Almoço no hotel: das 12h30 às 13h30

Coffee-break: 10h e 15h40

LOCAL DO CURSO

Hotel Comfort Suites Brasília - SHN Q. 4, Bloco D - 
Asa Norte - Brasília/DF.

Pagar com

Site: www.yannecursos.com.br
E-mails: yannecursos@uol.com.br ou contato@yannecursos.com.br

CONTATO:(62) 3311-3545
(62) 98256-7617 (TIM) / (62) 99634-1879 (VIVO)

INVESTIMENTO

CURSO PRESENCIAL:

Opção (1): R$ 2.650,00, para inscrições e paga-
mentos até 9 de novembro de 2020;
Opção (2): R$ 2.950,00, para inscrições e paga-
mentos a partir de 10 de novembro de 2020.

CURSO EAD/AO VIVO:

Opção (1): R$ 1.650,00, para inscrições e paga-
mentos até 9 de novembro de 2020;
Opção (2): R$ 1.950,00, para inscrições e paga-
mentos a partir de 10 de novembro de 2020.

Incluso: 2 (dois) almoços e 4 (quatro) coffee-bre-
aks, material didático completo: módulos (apre-
sentação, material e estudos de casos), canetas, 
bloco, pasta executiva, crachá e certificado.

O Certificado de participação emitido pela Yanne 
Cursos são para aqueles que cumprirem no míni-
mo 85% da carga horária total.


