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I. APRESENTAÇÃO

As Parcerias Público-Privadas (PPPs), nos moldes como são conhecidas nos 
tempos atuais, foram concebidas no Reino Unido. O período era de crise econômica 
e importantes restrições orçamentárias. As PPPs tornaram-se alternativa para que 
o Estado mantivesse e incrementasse os investimentos em infraestrutura, fomen-
tando o desenvolvimento econômico e social, atraindo o setor privado para parcerias 
em áreas onde a atuação do setor governamental não é necessariamente exclusiva 
e a escassez de recursos públicos permite o investimento e participação do setor 
privado, oferecendo também novas experiências na gestão dos recursos, equipa-
mentos e serviços públicos.

No Brasil, o estatuto das PPPs é ainda recente. Seu ordenamento jurídico iniciou-se 
em 2004 (Lei 11.079/2004). Nesse período, houve avanços na quantidade e qualidade 
de projetos de PPP implementados pelos Estados e Municípios brasileiros.

No entanto, percebe-se que há ainda muito a evoluir. Um dos principais gargalos 
para o amadurecimento deste mercado é a formação técnica de especialistas em 
Parcerias PúblicoPrivadas.

A capacitação de servidores públicos ou agentes do setor privado, interessados na 
realização ou condução de projetos de PPP, se dá em diferentes áreas de estudo, 
sejam elas na Gestão Pública, no Direito, na Economia, etc. O intercâmbio de infor-
mações se dá ainda por meio de eventos esporádicos, tais como fóruns, simpósios, 
seminários e palestras, além de projetos governamentais ou intergovernamentais 
que buscam o compartilhamento de informações e de conhecimento. Contudo, 
pode-se dizer que é ainda insuficiente, dada as necessidades que o País apresenta 
para o melhor desenvolvimento e realização de projetos de PPP.

A realização de projetos de PPP e Concessões cria novos desafios para os gestores 
nas diferentes unidades federativas. Ao mesmo tempo que tais projetos trazem a 
possibilidade de agregar o capital privado para a realização de investimentos em 
infraestrutura, o alívio inicial nos cofres públicos pode se transformar em uma 
cilada fiscal de longo prazo, caso os projetos de PPP não sejam pensados conside-
rando a sustentabilidade fiscal futura. Também, questões relacionadas à transpa-
rência, gestão, eficiência e contratos, colocam desafios adicionais à administração 
pública, demandando conhecimento e ações estratégicas inovadoras.
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Nota-se ainda que existe um alto índice de “mortalidade” dos projetos de PPP, hora 
por questões de ordem política, outras por perceptíveis falhas na modelagem dos 
projetos, resultado, muitas vezes, da falta de qualificação e capacitação dos agentes 
responsáveis pela elaboração dos projetos.

Importante destacar que persiste ainda, seja entre os agentes públicos, seja entre 
os agentes do mercado, um desconhecimento sobre a formação política e econômi-
ca do Brasil e sobre a estruturação do Estado brasileiro. Ainda que exista o desejo, 
nos setores interessados, em fomentar com maior sucesso os projetos de Parceria 
Público-Privada no Brasil, mantém-se a carência por conhecimento sobre a cons-
trução histórica e social sobre a influência das instituições privadas na formação do 
Estado e também do papel deste Estado na construção do capitalismo brasileiro.

Nesse contexto, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo - FESPSP, 
com sua longa tradição, importância histórica e conhecimento acumulado a partir 
dos estudos sobre o pensamento e formação social, política e econômica do Brasil, 
pode colaborar e contribuir para o desenvolvimento de projetos de Parceria Público-
Privada, oferecendo capacitação e formação de especialistas capazes de elaborar 
projetos de PPP que atendam ao interesse coletivo e possam colaborar para a pres-
tação de serviços públicos com qualidade, eficiência e transparência. Em parceria 
com a Rede PPP (Rede Intergovernamental para o Desenvolvimento das Parcerias 
Público-Privadas) e a LSE Enterprise, braço de educação executiva e consultoria da 
London School of Economics and Political Science (LSE), o MBA PPP e Concessões 
se propõe a ser uma iniciativa pioneira e que venha a contribuir significativamente 
para a formação teórica, técnica e prática neste campo.
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II. SOBRE OS REALIZADORES

Realização

Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Criada em 1933, graças aos esforços liderados pelo empresário e intelectual Rober-
to Simonsen — que a concebia como integrante de um projeto de modernização do 
Estado apoiado na intelectualidade, no empresariado e na sociedade brasileira em 
geral —, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) partici-
pou dos principais eventos da história das Ciências Sociais no Brasil. Responsável 
pela implantação das primeiras instituições brasileiras no ensino de Sociologia e de
Biblioteconomia, a FESPSP promoveu experiências inéditas em pesquisas de 
campo da realidade social do País.

Intelectuais e políticos de renome passaram pela Fundação e seu corpo diretivo — 
Fernando Henrique Cardoso, Luiza Erundina, Florestan Fernandes, Adelpha Rodri-
gues de Figueiredo, Lourival Gomes Machado, Rubens Borba de Moraes, Oracy 
Nogueira, Donald Pierson, L. A. Costa Pinto, Darcy Ribeiro, EgonSchaden e Emilio 
Willems são alguns dos nomes sempre lembrados, e seus diplomados destacam-se 
nos setores da administração privada e pública, do jornalismo, da pesquisa, da 
gerência de recursos humanos e de materiais, da propaganda, da documentação e 
das artes, entre outros. A experiência acumulada pela FESPSP permite enfrentar o 
grande desafio de nosso tempo: a capacitação de bons profissionais com sólida 
formação conceitual e que atendam com excelência às exigências do mercado de 
trabalho.

A Pós-Graduação iniciou suas atividades em 1939, pelo sociólogo norte-americano 
Donald Pierson veio de Chicago lecionar na então Escola Livre de Sociologia e Políti-
ca, a convite de seu diretor Cyro Berlinck. Pierson organizou o Departamento de 
Sociologia e Antropologia, que depois se transformou em Divisão de Estudos Pós-
-Graduados. Em 1941, surgiu a Escola Pós-Graduada de Ciências Sociais. Ao longo 
dos anos 40, reuniu-se na EPG um seleto grupo de professores — como Florestan 
Fernandes, Oracy Nogueira e Darcy Ribeiro — que conquistou estudantes de todo o 
Brasil.

Desde a criação, em 1941, os estudos desenvolvidos na Pós-Graduação (EPG), aos 
poucos, foram reorientados da quantificação de problemas sociais urbanos para a



6

pesquisa de campo com apoio da Antropologia e da Psicologia Social. O interesse 
dos pesquisadores da EPG deslocou-se para a investigação dos aspectos básicos da 
nossa cultura e sua diversidade étnica e para a compreensão do processo de mo-
dernização e desenvolvimento da sociedade brasileira. Ao longo dos anos, foi orga-
nizado um moderno programa de pós-graduação, cujo tema principal era o Estado 
e Desenvolvimento, que influenciou fortemente o perfil acadêmico das unidades 
mantidas pela FESPSP e seus projetos e pesquisas.

Os cursos Lato Sensu implantados desde 1986 cumprem a sua vocação para o 
desafio das investigações empíricas, em especial aquelas voltadas aos temas do 
Estado e do desenvolvimento social, político e econômico.

Nessa perspectiva, a Escola de Sociologia e Política de São Paulo fundou o Núcleo 
de Pesquisa em Ciências Sociais, que tem como propósito elaborar projetos e 
desenvolver pesquisas que abordam a realidade econômica, social e política brasi-
leira, bem como a gestão pública. Uma de suas características é agregar docentes 
em torno das pesquisas.A contribuição do Núcleo tem sido expressiva para o apri-
moramento, em caráter multidisciplinar, dos corpos docente e discente da comuni-
dade da FESPSP.
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Módulo Executivo Internacional

London School of Economics and Political Science (LSE) 
e LSE Custom Programmes
A London School of Economics and Political Science (LSE) é um centro mundial de 
renome pela sua concentração de pesquisa e ensino em todo o espectro das Ciên-
cias Sociais, Políticas e Econômicas. Desde a sua fundação em 1895, a LSE tem 
objetivo de ser um laboratório das Ciências Sociais, um lugar onde ideias são 
desenvolvidas, analisadas, avaliadas e divulgadas em todo o mundo. De acordo com 
o Research Excellence Framework 2014, a LSE é considerada a primeira colocada 
entre as universidades britânicas para disciplinas das Ciências Sociais e a quarta 
colocada mundialmente. O ranking mais recente do renomado QS World University 
Rankings (2017-18) colocou a LSE como a segunda melhor universidade do mundo 
em Ciências Sociais, com base em revisões de pares acadêmicos. A LSE é o lar de 
18 ganhadores do Prêmio Nobel, 37 líderes mundiais, bem como de 31 atuais mem-
bros da Câmara dos Comuns e 42 representantes da Câmara dos Lordes do Reino 
Unido.

O corpo docente da LSE, assim como seus estudantes de Pós-Graduação e Douto-
rado, é internacional em sua composição, dando à Escola uma perspectiva única 
sobre pesquisas e estudos em um contexto internacional e comparativo. Uma 
equipe de mais de 1.000 docentes e pesquisadores em 23 departamentos e 22 cen-
tros de pesquisa compõem os pontos fortes da LSE e a tornam uma Escola de lide-
rança em seus respectivos campos.

Situada no coração do Centro de Londres, a Escola é cercada por uma das cidades 
mais cosmopolitas do mundo. A uma curta distância dos centros financeiros, jurídi-
cos e culturais da Europa, a LSE se situa em uma posição única no debate interna-
cional, fundamental para a sua identidade como uma instituição voltada para o exte-
rior com uma participação ativa nos assuntos britânicos, europeus e mundiais. A 
Escola se orgulha de ter a maior biblioteca de Ciências Sociais no mundo.

A equipe da LSE tem extensos laços acadêmicos com as mais prestigiadas universi-
dades e instituições de pesquisa mundiais. Internacionalmente, a equipe da LSE 
está envolvida em projetos de pesquisa em todos os seis continentes, abordando os 
problemas do mundo real num contexto de rápida mudança global.
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Por sua vez, a LSE Enterprise foi criada pela LSE em 1993 para permitir e facilitar a 
aplicação comercial dos conhecimentos e recursos intelectuais da Escola, princi-
palmente através dos seus programas de Educação Executiva e Consultoria. Uma 
subsidiária integral da LSE, a empresa oferece uma relação profissional com a 
comunidade acadêmica, com uma gama completa de gerenciamento de projetos e 
recursos de apoio. A LSE Enterprise é o ponto de acesso a todos os docentes da LSE 
para consultoria externa e trabalho comercial.

A LSE Custom Programmes faz parte da LSE Enterprise, uma subsidiária integral 
da LSE. Ele projeta e fornece programas internacionais com base na considerável 
experiência de acadêmicos da LSE em economia, política e ciências sociais. Os Pro-
gramas Personalizados da LSE têm uma vasta experiência na concepção, entrega e 
gestão de projetos internacionais que envolvem especialistas líderes mundiais da 
LSE.

A LSE Custom Programmes projeta programas feitos sob medida em torno das 
necessidades específicas de seus clientes e participantes, sempre promovendo o 
caráter investigativo da Escola. Diferente das escolas de negócios, os Programas 
Personalizados da LSE trabalham para ajudar os participantes a pensar de forma 
global e independente, levando em consideração o ambiente em que suas organiza-
ções operam e facilitando-os na concepção e escolha das ferramentas necessárias 
para gerenciamento, estratégia e implementação de políticas. Nossa lista de clien-
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tes inclui departamentos governamentais do Reino Unido (Tesouro, Departamento 
de Comércio e Indústria - DIT, Escritório Nacional de Auditoria – NAO, Foreign and 
Commonwealth Office - FCO e Escola Nacional de Governo), departamentos e agên-
cias governamentais estrangeiras (DIT da África do Sul, Escritório Executivo de
Dubai, Ministério dos Assuntos Econômicos de Taiwan, Gabinete do Serviço Civil de 
Hong Kong e Alto Comissariado da Tanzânia), organizações internacionais e supra-
nacionais (a União Europeia, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
Commonwealth Business Council e World Trade Organisation) e grandes empresas 
de serviços financeiros e profissionais (RBS, Pfizer, Boehringer Ingelheim, BP, Citi-
group, Honeywell, RUSAL, Johnson & Johnson, ExxonMobile, ABN AMRO, Accentu-
re, UBS, PWC, Deloitte & Touche e Santander).

Cooperação Institucional

RedePPP
A Rede Intergovernamental para o Desenvolvimento das Parcerias Público-Privadas 
(RedePPP) tem por finalidade promover ações necessárias à elaboração de políti-
cas, fixação de diretrizes e harmonização de procedimentos e normas relacionadas 
às parcerias público-privadas, bem como promover a colaboração mútua entre os 
estruturadores e gestores públicos de PPP da Federação.

Hoje o grupo conta com mais de 50 organizações, sendo representados 19 Estados 
da Federação e o Distrito Federal. São eles: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambu-
co, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa 
Catarina, São Paulo e Sergipe. Destaca-se as participações das Procuradorias 
Gerais dos Estados da Bahia, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rondônia e São Paulo. Já são registrados como membros 16 municípios, a 
saber: Aracaju/SE, Feira de Santana/BA, Fortaleza/CE, Maceió/AL, Niterói/RJ, Para-
ty/RJ, Porto Alegre/RS, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Santa Luzia/MG, Soroca-
ba/SP, Teresina/PI, Tímon/MA, Uberaba/MG, Vila Velha/ES e Vitória/ES, tendo, no 
caso de Salvador também a participação da Procuradoria Geral do Município - PGM.
A RedePPP foi criada em 2014 sob a coordenação da Secretaria Executiva do Pro-
grama de PPP da Bahia, vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), e 
teve o regulamento – que define sua composição e suas diretrizes – aprovado em 
2014.
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III. OBJETIVOS

O objetivo do MBA PPP e Concessões, pós-graduação na modalidade EAD, é apri-
morar conhecimentos e qualificar profissionais que já compõem ou que venham a 
compor as equipes técnicas relacionadas a projetos de Parcerias Público-Privadas, 
atuando na gestão pública ou no setor privado, para o exercício de suas funções. 
Para isso, o curso é composto de conteúdos avançados, elaborados em colaboração 
com proeminentes docentes, especialistas e técnicos com experiência e dedicação 
no mercado das PPPs, estando eles lotados nas estruturas governamentais ou 
empresariais, com notável produção de estudos e pesquisas acadêmicas relaciona-
das ao universo das PPPs. O curso terá atenção permanente aos processos de 
formação do Estado brasileiro e suas transformações, no contexto da globalização, 
com ênfase nas inovadoras práticas no processo de cooperação e colaboração entre 
o setor público e o setor privado. 

Os objetivos específicos do curso são: 

• Capacitar profissionais que estejam aptos a formular, implementar, monitorar e 
avaliar projetos de PPPs e Concessões, com vistas a melhorar a qualidade da pres-
tação dos serviços públicos em infraestrutura econômica e social. 

• Proporcionar o desenvolvimento dos mecanismos de regulação afim de garantir 
melhor prestação dos serviços e gestão dos contratos com maior eficiência, trans-
parência e controle social. 

• Proporcionar a interação de saberes, organizando o conhecimento acumulado na 
realização de projetos de PPP no Brasil, comparando com as experiências interna-
cionais em PPP, em especial com a expertise do Reino Unido, por meio da colabora-
ção acadêmica entre a Fundação Escola de Sociologia de São Paulo (FESPSP) e a 
LSE Enterprise, braço de educação executiva e consultoria da London School of 
Economics and Political Science (LSE) e da cooperação técnica com a Embaixada 
Britânica no Brasil, levando em conta os projetos já realizados em parceria com a 
FESPSP. 

• Dotar os profissionais/alunos de conhecimentos relativos à formação política do 
Brasil, compreendendo os processos de interação entre o público e o privado na 
formação das instituições brasileiras.
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• Atender e alcançar profissionais/alunos das diferentes regiões brasileiras por 
meio das ferramentas de ensino à distância (EAD) e da parceria com a RedePPP, 
organização que congrega as Unidades de PPP a agências de desenvolvimento de 
estados, municípios e governo federal.

IV. COORDENAÇÃO

O curso tem a Coordenação Geral do Prof. Carlos Alexandre Nascimento em coope-
ração com o Coordenador Acadêmico Prof. Moisés Marques. Participam ainda do 
Comitê de Coordenação um representante da RedePPP e um representante adicio-
nal da FESPSP.

Carlos Alexandre Nascimento é Bacharel em Administra-
ção Pública pela Fundação Getulio Vargas-SP e Mestre em 
Gestão e Políticas Públicas pela London School of Economi-
cs and Political Science (LSE), Londres, Reino Unido. Foi 
Secretário-Adjunto do Trabalho na Prefeitura de São Paulo, 
ocupando outros cargos nesta Secretaria. Trabalhou 
também na Câmara Municipal e na Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo, tendo ocupado o cargo de Diretor

Acadêmico da Escola do Parlamento da Câmara. Atualmente, é Sócio Diretor das 
empresas América Licenciamentos e PPP Connect, Diretor de Programas da 
London School of Economics Enterprise (LSE Enterprise), consultor para organiza-
ções públicas e privadas, professor convidado da Escola de Artes, Ciências e Huma-
nidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP) e do Centro de Liderança Públi-
ca (CLP), ministrando disciplinas na área de Finanças Públicas para os cursos de 
Graduação e Pós-Graduação, e palestrante.

Moisés da Silva Marques é graduado em Tecnologia, Enge-
nharia Civil e Ciências Sociais. Possui MBA Controller e 
Mestrado e Doutorado na Área de Ciência Política. Atuou 
mais de 25 anos no Mercado Financeiro, além de lecionar, 
em cursos de Graduação e Pós-Graduação, há quase 15 
anos, na FESPSP e em outras entidades. Atualmente con-
sultor e professor, já atuou em consultorias de políticas 
públicas, além de atualmente conceder entrevistas e pales-
trar, constantemente, para essa área.
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V. PÚBLICO-ALVO

O público alvo do curso é constituído por profissionais, gestores e membros de equi-
pes técnicas, que atuam ou estejam ingressando em atividades relacionadas ao 
universo das Parcerias Público-Privadas, concessões públicas e/ou regulação e 
controle dos serviços públicos, sendo os mesmos do setor governamental ou do 
setor privado.

VI. DINÂMICA

Tecnologia
O curso utiliza majoritariamente o ensino a distância, em plataforma especialmente 
construída e customizada para ele. É requerido que os alunos tenham acesso aos 
computadores e internet em tempo adequado à realização do curso.

Formato das Aulas
As aulas são gravadas em vídeos pelos professores do curso. Os vídeos têm duração 
entre 25 e 30 minutos cada, sendo elucidativos a respeito do conteúdo dos demais 
materiais formadores das aulas. Esses materiais são: apostilas, com o conteúdo de 
cada aula; roteiros em formatos de slides, que explicitam melhor cada um dos 
pontos discutidos nas aulas; exercícios de fixação, desenvolvidos para avaliar o 
entendimento dos conceitos básicos e fundamentais para a “passagem de fase” 
para o aluno; e também “chats” e “fóruns”, comandados pelos tutores, conforme a 
realização de atividades participação.

O conjunto de vídeo-aula, apostila, roteiro e exercício de fixação, corresponde a 3 
horas/aula.

Serão considerados presentes às aulas, os alunos que fizerem os exercícios proje-
tados para cada uma delas, lembrando sempre que há um limite estabelecido pelo 
MEC de 25% de faltas possíveis.

O aluno terá conceitos atribuídos aos exercícios, bem como à participação em chats 
e fóruns, que serão somados às notas dos relatórios de desempenho e das avalia-
ções realizadas presencialmente.

A plataforma tecnológica prevê todos os recursos para vídeos, com playlists e sem
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playlists, gráficos de acompanhamento do desenvolvimento do aluno no curso, 
transmissão ao vivo, quizzes com gabarito, prova online, enquetes, fóruns temáticos 
e uploads de arquivos. Além disso, haverá integração da secretaria virtual, tutoria 
online e acesso à coordenação via plataforma, possibilitando grande dinamismo e 
inovação para a gestão acadêmica do curso.

Carga Horária: 420 horas/aula, sendo 40 horas realizadas no Módulo Executivo 
Internacional na LSE.

Módulo Internacional na London School of Economics and Political Science (LSE)
Será realizado módulo específico no Reino Unido no qual os participantes do curso 
terão aulas expositivas na LSE com renomados acadêmicos e especialistas interna-
cionais em infraestrutura e PPPs, além de estudos de caso e trabalhos em grupo. 
São 40 horas de curso e os participantes são certificados pela LSE.

Sistemas de avaliação
A avaliação é apoiada no processo de interação entre coordenação e alunos. A dire-
ção promove uma reflexão dos alunos sobre os diversos aspectos que influenciam 
sua vivência acadêmica, incluindo a avaliação de professores, da coordenação, do 
ambiente virtual, do material didático, entre outros aspectos.

As avaliações de cada disciplina são presenciais, realizadas no campus da Funda-
ção Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), em datas definidas pela 
coordenação do curso.

Durante o curso, a tutoria acompanha os alunos e busca identificar os aspectos 
positivos e negativos relativos ao curso.

O conceito médio para aprovação em cada disciplina, assim como no trabalho de 
conclusão de curso, é de 7,0 (sete) pontos. 
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VII. MATRÍCULA E INVESTIMENTO*

Critério de seleção dos alunos e pré-requisito para ingresso no curso
É condição necessária, a todos os participantes, que sejam portadores de certifica-
dos de cursos de graduação, tecnólogo ou de certificados equivalentes reconheci-
dos no território nacional. Cada um dos candidatos deverá apresentar o certificado 
de conclusão de curso, juntamente com o histórico escolar e curriculum vitae (CV).

Investimento
O valor total do curso é R$ 45.000,00.
As despesas de deslocamento para as atividades presenciais em São Paulo e Lon-
dres são de responsabilidade dos participantes.

Formas de pagamento
Boleto à vista ou:
- Pessoa Jurídica: até 08 parcelas
- Pessoa Física: até 18 parcelas

Condições especiais
Associados ABDE, ABDIB, ABES, ATRICON, CBIC, IBEJI ou Instituto InfraBrasil: 
10% de desconto
Membros da RedePPP: 20% de desconto

Consulte-nos sobre descontos para grupos.
Desconto não cumulativo.

*Informações válidas até 31 de dezembro de 2019.
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VIII. PLANO DE ENSINO¹

Módulo 1: Relações entre o Estado, sociedade civil e cultura política no Brasil 
(28 horas)
i. Formação do Estado nacional
ii. Formação do mercado interno
iii. Estado patrimonial e Estado gerencial
iv. Patrimonialismo, clientelismo e fisiologismo
v. Tecnocracia, burocratização e racionalização
vi. Modernização, industrialização, urbanização
vii. Público e privado: patrimonialismo, personalismo e privatismo
viii. Políticas Públicas: conceituações, federalismo e ciclo

Módulo 2: Conceitos Básicos (32 horas)
A. Introdução a Projetos de Infraestrutura (8 horas)
i. Definição de projeto de infraestrutura
ii. Setores de infraestrutura – Infraestrutura econômica e social
iii. Fases de projetos de infraestrutura: planejamento, estruturação e execução

B. Implementação de Projetos de Infraestrutura (12 horas)
i. Tipologias: papel do Estado e do setor privado
ii. Modelo tradicional (obras públicas)
iii. PPPs/Concessões
iv. Análise comparativa PPPs x modelo tradicional
v. Quando e como as PPPs/Concessões podem ajudar?
vi. Histórico da utilização de PPPs/Concessões no Brasil e no Mundo

C. Estruturação de Projetos de PPP/Concessão: Experiências no Brasil e no Mundo 
(12 horas)
i. Mecanismos de Estruturação: Equipe interna do governo, Contratação de consul-
tores e os Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI)

1 Este Plano de Ensino poderá sofrer alterações no decorrer do curso.
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Módulo 3: Planejamento de Projetos de Infraestrutura (60 horas)
A. Legislação Aplicada às PPPs/Concessões (20 horas)
i. Análise da legislação específica (Leis 8.987, 11.079, 8.666)
ii. Requisitos legais da estruturação de projetos de PPP/Concessão – etapas do Pro-
cedimento Licitatório
iii. Documentos Jurídicos da Licitação – Edital, Contrato e Anexos

B. Finanças Públicas Aplicada às PPPs/Concessões (20 horas)
i. Conceitos de Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA)
ii. Conceitos de Planejamento, Gestão e Responsabilidade Fiscal
iii. Receita Corrente Líquida (RCL)
iv. Operações de PPP/Concessão: Critérios Previstos pela Legislação, Operações via 
Administração Direta, Indireta e através de Fundos e Outras Estruturações
v. Sustentabilidade fiscal em PPPs e Concessões
vi. Transparência orçamentária em PPPs e Concessões

C. Governança e Planejamento de Projetos (20 horas)
I. Planejamento setorial e a Identificação do Projeto:
i. Identificação da necessidade e prioridade do projeto
ii. Enquadramento nas políticas de governo / prioridade política
iii. Orçamento
iv. Análise das variáveis chave dos projetos candidatos
v. Definição da carteira de projetos
II. Governança de PPPs/Concessões:
i. Responsabilidades Institucionais
ii. Unidades de PPP/Núcleos de gestão de contratos

Módulo 4: Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (64 horas)
A. Desenvolvimento dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 
(EVTEA) (42 horas)
i. Estudos de Demanda: Identificação da demanda pelos serviços do projeto, Proje-
ção da demanda e criação de cenários
ii. Estudos de Engenharia e Operacional (Capex e Opex): Avaliação de custos e 
etapas de implantação (projetos referenciais e custos unitários), Investimentos 
mandatórios e implantação modular para atender ao crescimento da demanda 
(gatilhos de investimento)
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iii. Estudos de viabilidade socioambiental: Impactos ambientais decorrentes do pro
jeto (Alternativas de engenharia com menores impactos – e seus custos), Medidas 
mitigadoras – e seus custos, Necessidade de remoção e relocação de populações

B. Modelagem Econômico-Financeira de Projetos de PPP/Concessão (22horas)
i. A dimensão econômica dos Projetos sob Concessão
ii. A dimensão financeira dos Projetos
iii. Investimentos Diretos (Equity) e Indiretos (Dívida)
iv. Investimentos em Capital (CAPEX) e em Operação (OPEX)
v. Taxas de Risco e Retorno de Investimentos
vi. Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Custo Ponderado de 
capital próprio e de terceiros (WACC)

Módulo 5: Regulação Econômica (32 horas)
A. Regulação Econômica de Infraestruturas (12 horas)
i. Mercados competitivos e o conceito de Monopólio natural
ii. Regulação Discricionária e o Papel da Revisão Tarifária Periódica
iii. Regulação por Contrato: Flexibilidade Contratual e Reequilíbrio Econômico-Fi-
nanceiro

B. Decisões Regulatórias na Estruturação de PPPs/Concessões (20horas)
i. Definição do projeto (modalidade, escopo, prazo)
ii. Mecanismos de Remuneração
iii. Regulação da Qualidade de serviço e Regulação do investimento
iv. Matriz de riscos e reequilíbrio econômico-financeiro
v. Regras do edital (barreiras de entrada, desenho do leilão e bid mínimo)

Módulo 6: Execução e Acompanhamento de Contratos (32 horas)
A. Acompanhamento de Contratos de PPP (12horas)
i. Fiscalização e acompanhamento do contrato pela Administração pública
ii. Verificador Independente
iii. Governança de acompanhamento dos contratos

B. Renegociação de Contratos de PPP (20 horas)
vi. Conceitos básicos
vii. Motivos para renegociação
viii. Como renegociar?
ix. Experiência no Brasil e no mundo
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Tópicos Avançados (120 horas)
O objetivo do Módulo Avançado é permitir que os participantes possam desenvolver 
plenamente o conhecimento aplicado em PPPs e Concessões. Serão explorados 
muito estudos de casos para sempre manter a aplicação prática como eixo central 
do curso.

Módulo 7: Tópicos Avançados em Modelagem Jurídica em PPPs e Concessões (60 
horas)
Neste módulo o objetivo será apresentar todos os fatores jurídicos que condicionam 
a modelagem jurídica de projetos de infraestrutura, especialmente as Parcerias 
Público-Privadas. Portanto, serão analisados os aspectos jurídicos necessários ao 
ambiente jurídico-institucional favorável à estruturação de PPP, as principais 
características da licitação de projetos de infraestrutura e os fatores principais dos 
contratos de concessão a serem firmados para implementação dos projetos.
I. Mecanismos de contratação pública
II. Aspectos jurídicos dos projetos de PPP
 i. Desapropriação
 ii. Aspectos ambientais
 iii. Repartição de Riscos
 iv. Seguros e Garantias
 v. Mecanismos de solução de conflitos
 vi. Mecanismos de pagamento
 vii. Extinção de contratos de concessão/PPP
 viii. Aspectos societários da participação privada
 ix. Reequilíbrio contratual
III. Direito econômico e regulação
IV. Regulação econômica: revisões e reequilíbrio contratual
V. Estruturação de processos licitatórios, aspectos controversos e tendências con-
temporâneas

Módulo 8: Tópicos Avançados em Modelagem Econômico-Financeira em PPPs e 
Concessões (60 horas)
No módulo econômico-financeiro serão discutidos e aplicados os principais concei-
tos necessário à estruturação econômico-financeira de projetos de Parcerias Públi-
co-Privadas, tais como o custo de capital, taxa de retorno, fluxo de caixa, as alterna-
tivas de financiamento, dentre outros aspectos que condicionam a estruturação dos
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projetos. Espera-se que ao final desta disciplina o aluno seja capaz de compreender 
plenamente a estruturação econômico-financeira de projetos de PPP, bem como 
desenvolver modelos básicos nesse segmento.

I. Project Finance
II. Aspectos regulatórios e estruturais do mercado de capitais brasileiro
III. Estrutura de financiamento do BNDES
 i. Garantias durante a fase de implantação (seguros, fianças, garantias cor-  
 porativas)
 ii. Garantias na fase de operação (seguros operacionais, contrato de conces- 
 são, penhor dos recebíveis, contas reserva)
 iii. Prazos de carência e de amortização
 iv. Sistema de amortização (SAC, PRICE etc)
 v. Fontes diferentes e custos (TJLP, mercado, moedas estrangeiras)
 vi. Spread Remuneração básica do banco
 vii. Spread de risco (depende da avaliação de risco do projeto, do implantador  
 do projeto e das estruturas de garantias)
 viii. Índices de monitoramento: índice de cobertura do serviço da dívida  
 (ICSD), PL/AT
IV. Empréstimo ponte
 i. Garantias
V. Participação de bancos privados
 i. Fianças
 ii. Empréstimo ponte
 iii. Repassadores de recurso do BNDES, com assunção de riscos (avaliar o   
 impacto no custo final do projeto)
VI. Emissão de debêntures
 i. Incentivo fiscal para debêntures de infraestrutura
 ii. Estruturas de garantia para as debentures, incluindo a Linha de Suporte à  
 Liquidez do BNDES e outras
VII. Autofinanciamento
 i. Fluxo de caixa do projeto pode cobrir parte dos aportes de capital
 ii. Relação entre a SPE e a construtora, Alocação de custos, financiamentos 
e retornos
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Atelier de Projetos/Metodologia de Elaboração de Projetos (12 Horas)
Trata-se de disciplina preparatória para apresentação dos Trabalhos de Conclusão 
de Curso (TCC), o qual será a modelagem de um projeto de PPP hipotético ou real. 
Desse modo, a proposta do Ateliê de Projetos é acompanhar e auxiliar os alunos no 
desenvolvimento deste trabalho final.

Módulo Executivo Internacional em Londres (LSE) (40 Horas)
Combina aulas expositivas, estudos de caso e trabalhos em grupo, com a participa-
ção de renomados acadêmicos e especialistas globais do mercado de infraestrutura 
e PPPs. O curso será ministrado e certificado pela London School of Economics and 
Political Science (LSE), considerada uma das principais instituições de ensino do 
mundo.

Trabalho de Conclusão do Curso (TCC)
A. O TCC será essencialmente prático, objetivando apoiar os alunos no seu cotidiano 
e, portanto, será a modelagem de um projeto de PPP hipotético ou real.
B. O TCC será iniciado no último semestre do Curso. Todas as regras relativas ao 
TCC serão definidas e apresentadas, ainda durante o andamento do curso, de modo 
a deixar claro ao aluno os critérios de avaliação desse trabalho.
C. Contará com orientação de professores e coordenadores do Curso.
D. Haverá uma data especificada, ao longo do curso, para a apresentação dos TCCs. 
Essa apresentação deve ser pública e avaliada por uma banca de professores do 
curso. O formato dessa apresentação vai ser designado previamente.
E. Pode-se vir a publicar os trabalhos (escolhidos por uma Comissão de Avaliadores 
do curso).
F. Frequência mínima de 75% das aulas e entrega do TCC são pré-requisitos para a 
conclusão do MBA PPP e Concessões.
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