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PARCERIAS ESTRATÉGICAS

 Parcerias estratégicas são contratos de concessão ou parcerias

público-privadas (PPPs) de longo prazo, regidos por legislação específica, entre 

os setores público e privado, em que o público estipula um conjunto de obrigações e 

oferece algum tipo de receita em contrapartida, associada ao próprio negócio ou paga  

diretamente

 Concessões e PPPs não são privatizações: os bens e serviços continuam com a 

titularidade pública, tendo apenas seus direitos de uso e obrigações de serviço 

transferidas à gestão privada por determinado período de tempo

 A responsabilidade final pelo bem ou serviço concedido segue com o Poder 

Público, por meio da regulação e fiscalização do contrato

O que são?
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS

 Entregas mais ágeis e eficientes à população

 Prestação dos serviços por especialistas

 Criação de novos paradigmas dentro da esfera pública

 Diminuição das amarras burocráticas

 Transparência e segurança jurídico-institucional

 Manutenção do poder regulador e fiscalizador do município

 Desoneração dos cofres públicos

 Receitas extraordinárias revertidas em mais entregas

Por que apostar em concessões e PPPs?
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Tendência já consolidada no Brasil

Intenção 
Pública 

Anunciada

Modelagem  
Iniciada

Modelagem  
Encerrada

Consulta  
Pública 
Aberta

Consulta 
Pública 

Encerrada

Licitação  
Iniciada

Licitação 
Encerrada

219

75

206 80

59 18 79 73 49

281

139

Estudos Liderados 
pelo Setor Público

PMI

Total

Fonte: 
Radar PPP

Atualmente, existem 858 projetos de concessões e PPPs em 
desenvolvimento no país, dos quais 639 com modelagem iniciada e 
219 já colocados em Consulta Pública

5



PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Municípios com forte expansão na carteira de contratos

319 contratos assinados por municípios entre 
2017 e 2020, mais do que triplicando o total

Estacionamentos  
86

Unidades Administrativas e  
Serviços Públicos, 38

Água e esgoto, 37Iluminação Pública, 34

Sistema funerário, 28

Terminais Rodoviários 
26

Cultura, Lazer e Comércio 
23

Meio Ambiente 
10

Resíduos Sólidos 
14

Mobilidade e Mobiliário 
15

3
Aeroportos Eficiência Energética e

Tecnologia  
3

Habitação e Urbanização 
2

Fonte: 
Radar PPP
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Tendência já consolidada no Brasil

Fonte: 
Radar PPP

Novos projetos verificados nos primeiros meses de 2021 
são superiores aos dos anos anteriores, retomando 

trajetória interrompida no 2º semestre de 2020
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 Por englobarem setores subaproveitados pela gestão pública direta, processos de concessões
garantem investimentos e valores de outorga vultosos ao Poder Público

 Com leilões realizados ao longo do mês de abril, governo federal obteve R$ 3,9 bilhões em
outorga e garantiu R$ 24 bilhões em investimentos nos próximos 35 anos

 22 aeroportos (R$ 3,3 bi em outorga e R$ 6,1 bi em investimentos), 5 terminais portuários (R$ 216,3
mi em outorga e R$ 600 mi em investimentos), BR-153-GO/TO (R$ 320 mi em outorga e R$ 14 bi em
investimentos) e FIOL (R$ 32,7 mi em outorga e R$ 3,3 bi em investimentos)

 Por meio de 5 contratos assinados entre 2019 e 2021, Porto Alegre arrecadou R$ 106 
milhões em outorga e garantiu R$ 906 milhões em investimentos

 Recife não captou os efeitos positivos desse tipo de contrato: ainda não estruturou 
uma concessão ou PPP de longo prazo

PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Valores investidos e arrecadados atingem a casa dos bilhões
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 Tornar Recife referência nacional em concessões e PPPs

 Captar R$ 1 bilhão em recursos privados por meio de concessões em PPPs até 2024

 Buscar o máximo interesse público ao longo da estruturação do processo licitatório

 Ser agente ativo e não passivo na contratação de concessões e PPPs

 Potencializar o mecanismo de Consulta Pública como real momento de participação 
ampla da sociedade para o melhoramento dos projetos

 Dar segurança jurídica e institucional para atrair os maiores grupos investidores do 
Brasil e do mundo para os processos licitatórios da cidade

PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Criação da Secretaria Executiva de Parcerias Estratégicas, 
com os seguintes objetivos:
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 O Recife Parcerias contempla três grandes eixos de atuação:

 Infraestrutura Urbana
 Projetos associados ao mobiliário urbano municipal, a equipamentos públicos e à 

infraestrutura da cidade, podendo englobar desde relógios digitais, parques urbanos ou obras 
de melhoramento da rede municipal de drenagem.

 Infraestrutura Social
 Trazendo novos projetos para a construção e manutenção de novas unidades escolares.

 Sustentabilidade
 Que se destacam os projetos de expansão, recuperação e conservação de parques urbanos e 

de incentivo à mudança da matriz energética, com foco em fontes limpas, como a energia 
solar e a energia gerada a partir do processamento de resíduos sólidos.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Eixos e Projetos
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 INFRAESTRUTURA URBANA 

 Concessão dos novos Relógios Eletrônicos Digitais (REDs)

 Concessão de ESPM (Equipamentos de Serviços Públicos em Mobiliário)

 Concessão do Complexo Multiuso do Geraldão

 INFRAESTRUTURA SOCIAL 

 PPP de Educação Infantil

 PPP de Atenção Primária à Saúde

 PPP de Habitação Social

 SUSTENTABILIDADE 

 PPP de Energia Fotovoltaica 

 Concessão dos Parques Urbanos

PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Carteira de Projetos
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