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INTRODUÇÃO: Os governos são responsáveis por disponibilizar os serviços de infra-
estrutura, para os cidadãos. No entanto, devido a problemas orçamentários ou pelo mau
gerenciamento dos recursos públicos há históricas dificuldades para a provisão destes tipos
de serviços. Paula et al (2006) afirmam que as parcerias público privadas (PPPs ou 3Ps)
podem ser consideradas como um mecanismo que tem por objetivo atrair o capital privado
para obras de execução pública e serviços através de concessões, bem como para a
prestação de serviços em que a administração pública atue de forma direta ou indireta
cobrindo a falta de recursos públicos no curto prazo. O presente trabalho visa mostrar
importância deste tipo de parceria, principalmente no que diz respeito à formação de
políticas públicas e aos gargalos enfrentados pelos governos devido às restrições fiscais
para a prestação de serviços de infra-estrutura.

METODOLOGIA: Buscou-se na literatura fundamentos teóricos que permitissem avaliar
estas características das 3Ps. Assim, Hillbercht e Scharmm (2009), destacam que as 3Ps
tendem a ser mais eficientes em relação aos custos. Rothschild e Stiglitz (1976), bem como
outros autores tratam os problemas de seleção adversa, risco moral e sinalização, sendo
estes importantes para avaliar as dificuldades governamentais ao selecionar o agente
privado para a formação de uma nova parceria. Além disso, avalia-se como os problemas
políticos como rent-seeking3 e grupos de interesse e processos de reeleição podem alterar o
comportamento do setor público ou gerar favorecimento na decisão da empresa vencedora
do processo de licitação.

RESULTADOS E DISCUSSÕES: Percebe-se que o processo de assimetria informação é
muito relevante na formação das 3Ps. Dentro destas negociações há problemas, bem como,
de risco moral (mudança de comportamento do agente, quando a obra está em andamento),
seleção adversa (maquiagem nos processos de licitação), sinalização (onde a empresa
privada, dá um sinal ao agente governamental). Já, a relação principal-agente tem um
grande poder para explicar arranjos contratuais entre os parceiros públicos e privados.
Além disso, entende-se que nestas transações, há problemas relacionados à corrupção,
favorecimento de grupos de interesse, conluio e rent-seeking.

CONCLUSÕES: Em suma, viu-se que os contratos são incompletos, por problemas de
assimetria de informação, dificuldade de previsão de todos os possíveis eventos e que a
gestão sobre o risco destes é muito complexa e exigirá bastante habilidade dos membros
que estarão participando deste processo. Assim, as 3Ps, se mostram como uma boa solução
para as deficiências de infra-estrutura, e se bem conduzidas podem apresentar resultados
frutíferos e beneficiar ambas as partes envolvidas neste arranjo.
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