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Introdução 
A parceria entre o setor público e o privado pode ser constatada no Brasil 

principalmente a partir dos anos 90, com a flexibilização do monopólio estatal, privatizações e 
concessões para empresas privadas prestarem serviços públicos e explorarem atividades até 
então reservadas ao Estado. 

Latu senso, pode-se dizer que as parcerias público-privada são múltiplas e contínuas 
relações negociais estabelecidas entre o poder público e a iniciativa privada, proporcionando, 
por responsabilidade destes, o desenvolvimento de atividades que sejam de alguma forma de 
interesse geral. 

Nesse contexto, as parcerias entre a Administração Pública e as empresas privadas – 
concessões públicas, contratos de gestão com organizações sociais (OSs) e termos de parceria 
com organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs) – se diferenciam dos 
contratos entre ambas, pois estes ou não constituem relação contínua ou não instituem 
interesses comuns juridicamente relevantes1. 

Entretanto, há demandas sociais e infraestruturais em relação as quais este tipo de 
parceria não se mostra vantajosa ou atrativa para a iniciativa privada e a Administração 
Pública não possui recursos para desenvolver. Por isso, inicialmente em âmbito estadual e em 
seguida federal, surgiram projetos de lei instituindo um novo modelo de parceria, a Parceria 
Público-Privada, stricto senso. 

O Estado de Minas Gerais foi o primeiro a editar lei sobre o assunto, a Lei Estadual nº 
14.868/2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privada, um ano 
antes da edição da Lei Federal nº 11.079/2004, a denominada “Lei das PPPs”. 

Do mesmo modo, em 2006, o Estado de Minas Gerais realizou o primeiro programa de 
PPP no Brasil na área de infraestrutura rodoviária, com a licitação para a concessão 
patrocinada2 da exploração de dois trechos da Rodovia MG-050, que liga a região 
metropolitana de Belo Horizonte ao Estado de São Paulo. 

O setor de infraestrutura rodoviária é de suma importância para o desenvolvimento de 
um país em que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Logística, aproximadamente 63% 
do total de carga transportada ocorre por via rodoviária. Entretanto, a Administração Pública 
não possui recursos para ampliar, reformar e conservar todas as rodovias existentes ou 
construir novas para interligar regiões. 

Por isso, a concessão da prestação do serviço público de manutenção e ampliação de 
rodovias revela-se como alternativa interessante para o poder público. Porém, existem 
rodovias ou trechos de rodovias em que a concessão pública regida pela Lei nº 8.987/1995 
não é atrativa para a iniciativa privada, sendo necessário um complemento às tarifas cobradas 
dos usuários, que será arcado pelo poder concedente. 

                                                           
1 SUNDFELD, Carlos Ari. Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas. In. Parcerias Público-Privadas. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 18. 
2 A Lei nº 11.079/2004 cria duas modalidades de PPPs: a concessão patrocinada é a concessão de serviços 
públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, 
enquanto que a concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública 
seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 
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Objetivos 
Com evidência de ser desfavorável às empresas privadas a exploração de rodovias tendo 

como remuneração somente as tarifas cobras dos usuários, visa-se analisar as PPPs como uma 
maneira para desenvolver o setor de infraestrutura rodoviária nacional, em especial a partir do 
exemplo relativo à Rodovia MG-050. 

Metodologia 
Inicialmente, serão apresentadas as especificidades da contratação dos entes privados 

realizada pela Administração Pública por meio das modalidades de PPP. 
Em seguida, restringindo-se ao setor de infraestrutura rodoviária, analisar-se-á o 

relevante papel das PPPs como incentivo às empresas privadas investirem neste setor, 
proporcionando a expansão e manutenção da malha rodoviária nacional. 

Por fim, examinar-se-á o contrato de concessão da Rodovia MG-050, primeiro exemplo 
de PPP no sistema rodoviário no Brasil. 

Conclusões 
A exploração de algumas rodovias brasileiras não se revela como atividade lucrativa e, 

portanto, atrativa para os entes privados. Por outro lado, o Estado não dispõe de verbas para 
manter, reformar e expandir a malha rodoviária brasileira. Assim, as concessões regidas pela 
Lei nº 8.987/1995 não são um meio eficiente para promover o avanço deste segmento do setor 
de infraestrutura. 

A utilização de programas de PPP para a expansão e manutenção da malha rodoviária 
nacional parece ser a solução para o desenvolvimento do setor rodoviário, uma vez que o 
poder público é responsável por complementar a tarifa paga à concessionária pela utilização 
da rodovia concedida, tornando sua exploração vantajosa para o ente particular. 

Referências 
ARAGÃO, Joaquim José Guilherme de. Parcerias sociais para o desenvolvimento nacional e 
fatores críticos para o seu sucesso. Natal: EDUFRN, 2004. 
GUERRA, Evandro Martins; BARBOSA, Luiz Felipe Mucci. Parcerias público-privadas: 
análise do contrato de concessão patrocinada da rodovia MG-050. In. Biblioteca Digital 
Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP. Belo Horizonte, ano 9, nº 108, dez. 2010. 
RIGOLIN, Ivan Barbosa. Comentário às Leis das PPPs, dos Consórcios Públicos e das 
Organizações Sociais: Leis nº 11.079/2004, 11.107/2005 e 9.637/98. São Paulo: Saraiva, 
2008. 
SUNDFELD, Carlos Ari (coordenador). Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2005. 


