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Propósito e metodologia 



Objetivo 
 

 Compreender em profundidade os fatores de ordem 
institucional que constrangem a execução acelerada 
dos investimentos em infraestrutura no Brasil 
contemporâneo, contribuindo para a melhoria da 
ação governamental 
 
 Atrasos nos cronogramas 
 Estouros de orçamento 

 

Apresentador
Notas de apresentação
Regras formais, organizações, procedimentos. Análise mezzo



Metodologia 
 

 Estudo e comparação de casos 
 Análises aprofundadas dos fatores críticos 
 Survey com a burocracia federal do setor 

 

Modalidade de execução 
Casos do tipo A 

(eixo) 
Casos do tipo B 

(eixo) 

Direta  UTE Candiota III 
(energia) 

Pavimentação da BR 163/PA 
(logística) 

Indireta  BRT DF Eixo Sul 
(urbano-social) 

Metrô de Salvador 
(urbano-social) 

Privada  UHE Teles Pires 
(energia) 

Nova Transnordestina 
(logística) 

Apresentador
Notas de apresentação
Seleção em parceria com a equipe SEPACUTE Candiota III: 1 ano de atraso (5 anos), 20% de elevação no orçamento (R$1, 2 bi para R$ 1,5 bi)BRT Sul DF: 1 ano de atraso (2,5 anos), entrega de 87% da obra, aditamento de cerca de 20% no contratoUHE Teles Pires: entrega da usina sem atrasos (5 anos), aumento de 7% no orçamentoBR 163/PA: a partir da entrada no PAC (2007), previsão de entrega em 4 anos; obra ainda em andamento, previsão de entrega em 2017; aumento de custo de 25%.Metrô SSA (linha 1): entrega prevista da linha em 2003, entrega de 1 tramo em 2014; aumento de custos de 65% no Tramo 1.Ferrovia Transnordestina: entrega prevista para 2010, novo prazo em 2017 ; de R$5,4 bi para R$ 11,2 bi (107%)



 Variáveis analisadas 
 

1. Qualidade dos projetos 

2. Coordenação e gestão governamental 

3. Licenciamento ambiental  

4. Atuação dos órgão de controle 

5. Contratos administrativos 

6. Participação da sociedade 

Apresentador
Notas de apresentação
Variáveis identificadas por meio de pesquisa exploratória: literatura e entrevistasAvaliação de implementação, levando em conta o contexto. Entendimento dos processos, como e por que. Fornece exemplos e insights, mas não é generaliza (validade interna).



Principais achados 



Participação social 
 

 A mobilização dos grupos afetados não foi o 
fator causador de atrasos e majoração de 
custos nos casos estudados 
 O único instrumento formal de participação da 

sociedade, a audiência pública, é pouco efetiva. 

Apresentador
Notas de apresentação
Corroboração dos achados da Professora Hochstetler, que a maioria das obras não apresentam baixo nível de conflito com a sociedade civilCasos em que a mobilização da sociedade foi para que as obras saíssem (Metrô, Candiota) III)Mesmo nos casos mais contenciosos, como a Transnordestina (desapropriações e quilombolas) esta não foi a variável crítica.Audiências: caráter informativo e burocrático, não representam um mecanismo de diálogo e cogestão, melhorando a qualidade dos projetos e antecipando conflitos. Ocorre depois da decisão ter sido tomada.predomínio de interesses particulares em detrimento dos interesses sociais (BRT e as floriculturas e estação Park Way)



Licenciamento ambiental 
 

 O licenciamento ambiental não foi o fator 
crítico para os atrasos e os aumentos de 
custos observados 
 O processo de licenciamento é sobrecarregado por 

demandas sociais que extrapolam a esfera 
ambiental. 

Apresentador
Notas de apresentação
Teles Pires: questão de Terras Indígenas. Ação do MP (atraso de 90 dias), mas a segmentação do processo no complexo de UHE fez com que a questão fosse avaliada na UHE São ManoelBR 163: quando a obra entra no PAC, as LP e LI já tinha sido concedidas. o componente indígena, que exigiu ações não previstas inicialmente, como a ligação da rodovia a terras indígenas localizadas fora das áreas de impacto do empreendimento. Caso da BR Sustentável (antecipação de demandas e conflitos)Transnordestina: o processo de licenciamento (estudos e emissão das licenças 2008-9) aconteceu em um momento posterior ao início da execução (2006). Problemas de gestão ambiental e com cumprimento das condicionantes ambientais. Morosidade e de discordâncias em relação aos valores das compensações pelas desapropriações. Mas não foi a variável crítica...Em Candiota: o tempo de licenciamento da fase III foi considerado realtivamentecurto, mas houve  a questão das emissões nas Fases I e II que foi solucionada com a implantação de um sistema de monitoramento de emissões nas três fases do empreendimento e um acordo que prevê a retirada de operação da Fase I da termelétrica, a partir de 2017, por ser uma planta defasada tecnologicamente.O licenciamento ambiental é uma etapa que demanda intensa coordenação, pois, além de envolver o órgão ambiental, abrange também burocracias setoriais e o empreendedor do projeto (gestão de diversas condicionalidades)



Contratos 
 

 O tipo e os incentivos previstos nos contratos 
têm impacto direto no desempenho da 
execução dos projetos 
 Transnordestina (concessão): risco de construção 

com o governo, financiamento predominantemente 
público. Novo contrato assinado em 2014. 
 
 

Apresentador
Notas de apresentação
Candiota: EPC turn key lump sum com empresa Chinesa (empresa foi contratada para o empreendimento como um todo, a preço fixo e prazo determinado)Teles Pires: Concessão com riscos de construção transferidos ao parceiro privado e comprometimento de capital próprio (o concessionário contratou o projeto)



Controles 
 

 A atuação dos órgãos de controle não 
impactou negativamente nos prazos de 
execução e custos dos projetos analisados 
 Mecanismos de monitoramento e articulação entre 

controle e controlados aparecem como fatores 
relevantes que distinguem positivamente as obras 
estudadas 

 

Apresentador
Notas de apresentação
Candiota III contou com sistema de gestão e informação que facilitou as auditorias do TCU.BR 163: no período do PAC, o TCU fiscalizou recorrentemente o empreendimento, desde as contratações das obras, de forma preventiva. Não houve paralização ou atrasos devido às fiscalizações. O fato de as fiscalizações terem ocorrido desde o início dos contratos permitiu que as obras transcorressem sem passivos futuros.Olivieri (2016): a baixa capacidade dos órgãos gestores de monitorarem custos e prazos inibe a realização de um controle pautado no desempenho do empreendimento. A execução fica refém dos controles. O controle de varejo, de legalidade, em vez de desempenho



Coordenação e gestão 
 

 A atuação da Sepac permitiu que soluções e 
aperfeiçoamentos surgissem a partir da 
interação entre órgãos com atuações e 
competências diversificadas 
 Carência de capacidades técnicas e administrativas 

em órgãos executivos federais e subnacionais  

Apresentador
Notas de apresentação
Transnordestina: a Sepac promoveu a articulação com a STN para diminuir o tempo de tramitação dos processos orçamentários; liderou a intermediação entre o empreendedor, o Ibama e os demais órgãos vinculados ao licenciamento ambiental no objetivo de agilizar os procedimentos do licenciamento ambiental; agilização os processos de desapropriação junto ao DNIT.UTE Candiota III: a SEPAC coordenou a resolução de conflito entre o empreendedor e o MPl durante o processo de licenciamento ambiental, que culminou no acordo de que a fase I da usina será desativada no ano de 2017, por ser defasada tecnologicamente.Metrô Salvador: a sua inclusão da obra no âmbito do programa permitiu a garantia dos recursos para a obra da Linha 1.BRT: papel relevante da Caixa Econômica Federal em promover a articulação entre atores e fomentar a relação interfederativa.BR-163: no DNIT, carência de recursos humanos, sobretudo nas Unidades LocaisCapacidades locais: BRT (Casa Civil), Metrô (planejamento e projeto)



Projetos 
 

 A temporalidade e qualidade dos projetos foi o 
principal fator para o mal desempenho da 
execução das obras  
 Nos projetos de melhor desempenho, o 

planejamento de longo prazo e a análise da 
viabilidade técnica, econômica e ambiental dos 
projetos foi efetuado previamente à tomada de 
decisão de investir  

 

Apresentador
Notas de apresentação
Projetos incompletos, desatualizados ou mal elaborados (ex. BR-163, Metrô SSA)Projetos ausentes no momento da tomada de decisão (Transnordestina)Muitos problemas poderiam ter sido identificados na fase de planejamento e elaboraçãoPlanejamento e regulação: casos em que a obra ficou pronta, mas os serviços não foram entregues (ex. BRT DF e UHE Teles Pires)



Conclusões 



Recomendações 
 

 Garantir a participação das partes interessadas desde 
o início dos processos decisórios 
 

 Afastar do processo de licenciamento ambiental 
demandas sociais que não são responsabilidade dos 
órgãos ambientais 
 

 Otimizar a alocação de riscos, prover de incentivos 
adequados e prever penalidades significativas nos 
contratos 

Apresentador
Notas de apresentação
Participação: inclusive os entes subnacionais (impactos territoriais). Consultas prévias, utilizar os mecanismos participativos já existentes, antecipar problemas e conflitos. Minorar as falhas das análises de custo-benefício, estudos de viabilidade e avaliação de impacto  eficiência e legitimidadeLicenciamento: se os conflitos não forem tratados em outra instância, eles não desaparecerãoContratos: concessão não é panaceia! Capacitação dos órgãos executivos para desenhar e fiscalizar contratos por desempenho. Preparação das propostas, análise das PMIs, gestão das contratadas. No caso das concessões, se o financiamento for predominantemente público, é possível que haja uma redução dos incentivos à eficiência do setor privado na sua execução (desobriga a concessionária de maiores preocupações com o custo da obra ou sua viabilidade econômica financeira)Controles administrativos internamento aos projetos desde a elaboração para identificar e corrigir processos, impedir irregularidades e justificar as ações aos controladores. O PAC ficou sobrecarregado. Ação reativa. Controle tardio, no varejo e com foco na leglidade, em vez do desempenho (resultados)



Recomendações 
 Fortalecer as estruturas de controle e 

monitoramento interno dos projetos, inclusive para 
facilitar a interlocução com o controle externo 
 

 Manter o foco do PAC na atuação estratégica e 
utilizar o aprendizado para qualificação da 
Administração Pública Federal 
 

 Adoção de procedimentos consistentes e 
sistemáticos de planejamento, elaboração, avaliação e 
seleção de projetos  
 

Apresentador
Notas de apresentação
O trabalho conjunto e antecipatório entre controle e gestoreso efeito nocivo de se privilegiar a execução em detrimento do planejamento é o anúncio de obras sem o devido embasamento técnico para sua execução, resultando em atrasos e majoração de custos. hoje, na carteira do PAC se encontram cerca de 40 mil obras
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