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PPPs e concessões na prática – Estudo de casos avançados 
Turma I 

 
Carga horária: 40 horas 

 
Coordenador: Carlos Alexandre Nascimento 

 
II.  OBJETIVOS  

 
 
A - Objetivos gerais do curso 

 

O objetivo deste curso é promover uma discussão prática e avançada sobre programas 
e projetos de Parcerias Público-Privadas (PPP) e concessões a partir de uso intensivo 
de estudos de casos reais, seja para analisar as diferentes fases do ciclo de projetos de 
infraestrutura ou para compreender as especificidades técnicas e institucionais em 
setores específicos de interesse.   

 

B – Objetivo específicos do curso 

 

O curso tem como objetivo habilitar o/a aluno/a a analisar criticamente os aspectos 
técnicos, políticos e institucionais envolvidos nas diversas fases e setores de programas 
e projetos de PPPs e concessões. 

Busca também fornecer conteúdo de qualidade para apoiar a tomada de decisão 
assertiva por gestores públicos e privados, estruturadores, consultores, operadores, 
fornecedores, financiadores, investidores, reguladores e controladores, no que diz 
respeito aos conceitos e práticas envolvidos em projetos de PPP e concessões.  

Por ser fortemente baseada em estudos de casos reais e contar com experts 
que fazem PPPs e concessões na prática, o curso contribui ainda para formar 
uma cultura sobre alguns elementos chave das políticas públicas, estruturas de 
governança,  estudos setoriais em alguns segmentos selecionados da 
infraestrutura econômica e social, bem como nas fases de gestão de contratos 
e avaliação/controle 
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III. EMENTA  

 

PPPs e concessões na prática. Decisões estratégicas em PPPs e concessões. Estudos 
de caso do ciclo dos projetos de infraestrutura. Estudos de caso setoriais.  

 

IV. CONTEÚDO SELECIONADO  

 

● Aspectos Estratégicos para utilização de PPPs e Concessões 
● Governança Institucional em PPPs e concessões 
● Planejamento e priorização de projetos 
● Definição da melhor alternativa para a estruturação de projetos  
● Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) 
● Licitação do projeto de PPP ou concessão 
● Execução contratual do projeto de PPP ou concessão 
● Tomada de decisão pelos financiadores de projeto 
● Tomada de decisão pelos investidores de projeto 
● Estudos de casos setoriais: saneamento (água e esgotos), iluminação pública e 

resíduos sólidos urbanos 
 
 
V. METODOLOGIA  

 

O curso será ministrado com base em aulas expositivas e estudos de casos reais com 
grandes especialistas do setor, sejam eles do setor público ou privado. O curso será 
realizado a distância, por meio da plataforma Zoom, em cronograma específico de aulas. 
Não haverá apostilas neste curso. Serão apenas disponibilizadas as apresentações 
utilizadas pelos professores ao longo do curso. 

 

VI. AVALIAÇÃO  

 

Será aplicada avaliação final, por meio de trabalho em grupo, sendo necessário o 
conceito 7,0 (sete), para aprovação. 

 

 

 



 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INFRAESTRUTURA E INDÚSTRIAS DE BASE 
Praça Monteiro Lobato,36 - 05506-030 - São Paulo - SP - Tel: 11-3094.1974 - Fax: 11-3094.1970  

 

 

VII. BIBLIOGRAFIA  

 

Como o curso será baseado em estudos de casos práticos, não haverá referências 
bibliográficas disponibilizadas. Serão apenas compartilhados eventuais slides e 
materiais de apoio disponibilizados e/ou indicados pelo Corpo Docente do curso. 

 

VIII. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

Horário das aulas: 19:00 às 21:00 horas 

Aula 1 

(27/10)  

Aula Magna – Ministro Tarcísio de Freitas ou representante do Ministério 
da Infraestrutura ou Martha Seillier (Secretária Especial do Programa de 
Parcerias de Investimento - PPI) – postergada. Nova data será informada 
oportunamente. 

Aula 2 

(29/10)   

Aspectos Estratégicos para utilização de PPPs e Concessões 

Professor Carlos Alexandre Nascimento (Coordenador do curso) - confirmado 

Aula 3 

(3/11)  

Governança Institucional em PPPs e concessões: estudo de caso sobre 
como estruturar um programa estadual de PPPs 

Professor Rogério Princhak, Secretário Executivo de PPPs do Governo do 
Estado da Bahia - confirmado       

Aula 4 

(5/11)  

Planejamento e priorização de projetos: estudo de caso sobre definição  

da carteira governamental de projetos  

Professor Bruno Vanuzzi, Secretário Especial de Parcerias do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul - confirmado      

Aula 5 

(10/11)  

Definindo a melhor alternativa para a estruturação de projetos: estudo de 
caso sobre parâmetros para a tomada de decisão na escolha do 
mecanismo de estruturação 

Professora Gabriela Engler, Secretária Executiva de Parcerias do Estado de 
São Paulo – confirmada 

Aula 6 

(12/11) 

Aspectos-chave a serem considerados na elaboração dos Estudos de 
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA): estudo de caso 

Ewerton de Souza Enriques (Vice-Presidente do Banco Fator) – confirmado 
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Aula 7 

(17/11) 

 

Aspectos-chave a serem considerados na fase de licitação do projeto de 
PPP ou concessão: estudo de caso  

Professor Marco Aurélio Barcelos (Ex-Secretário de Articulação para 
Investimentos e Parcerias do Programa de Parcerias de Investimentos e Ex-
Secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais. 
Atualmente é Diretor-Presidente da Associação Brasileira de Concessionárias 
de Rodovias - ABCR) - confirmado 

Aula 8 

(19/11) 

Aspectos-chave a serem considerados na fase de execução contratual do 
projeto de PPP ou concessão: estudo de caso  

Professora Priscila Romano Pinheiro, Coordenadora de Projetos Especiais 
PPP e Concessões - Governo do Estado da Bahia; Secretária Executiva da 
Rede PPP - Rede Intergovernamental PPP – confirmada 

Aula 9 

(24/11) 

Aspectos-chave a serem considerados na tomada de decisão dos 
financiadores de projeto de PPP ou concessão: estudo de caso  

Representante do Banco Santander – a confirmar 

Aula 10 

(26/11) 

Estudo de caso setorial: iluminação Pública 

Prof. Thiago Barros Ribeiro (Secretário de Parcerias de Porto Alegre) – 
confirmado 

Aula 11 

(1/12) 

Aspectos-chave a serem considerados na tomada de decisão de 
investidores de projeto de PPP ou concessão: estudo de caso  

Professor Luís Fernando Moran (Head de Produtos da EQI Investimentos / BTG 
Pactual) – confirmado 

Aula 12 

(3/12) 

Estudo de caso setorial: saneamento (água e esgotos) 

Prof. André Salcedo (Diretor de Novos Negócios da Iguá Saneamento) – 
confirmado 

Aula 13  

(8/12) 

Estudo de caso setorial: resíduos sólidos urbanos 

Prof. Bruno Aurélio (Sócio das práticas de Infraestrutura e Regulatório do 
Demarest Advogados) - confirmado 

Aula 14 

(10/12) 

Estudo de caso transversal: gestão de stakeholders em projetos de PPPs 
e concessões 

Fernando Pieroni (Diretor Executivo do Instituto Semeia) – confirmado 

Aula 15 

(15/12) 

Sessão preparatória dos trabalhos em grupo I 

Com supervisão da tutoria 
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Aula 16 

(16/12) 

Sessão preparatória dos trabalhos em grupo II 

Com supervisão da tutoria 

Aula 17 

(17/12) 

Encerramento: banca de avaliação dos projetos de grupos 

Banca: Professores Carlos Alexandre Nascimento, Igor Rocha (Diretor de 
Planejamento da ABDIB) e Antonio Sodré (Gestor Acadêmico do MBA PPP e 
Concessões e tutor do curso) - confirmados 

 

 

Coordenador do Curso 

Carlos Alexandre Nascimento é Diretor de Programas da LSE Custom 
Programmes e Coordenador Geral do MBA PPP e Concessões. Bacharel em 
Administração Pública pela FGV/SP e Mestre em Gestão e Políticas Públicas 
pela London School of Economics and Political Science (LSE). Foi Secretário do 
Trabalho na Prefeitura de São Paulo e também foi Diretor Acadêmico da Escola 
do Parlamento da Câmara de SP. É também Sócio das empresas PPP Connect, 
Infraconnect, América Licenciamentos e Contcont. É consultor para 
organizações públicas e privadas, palestrante e professor convidado da Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades da USP (EACH-USP) e do Centro de 
Liderança Pública (CLP), ministrando disciplinas na área de Finanças Públicas 
e PPPs. 
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IX. VALOR DO INVESTIMENTO  

 

R$ 2.600,00 para não associados da ABDIB / mercado em geral 
 
R$ 2.300,00 para associados da ABDIB 
 
R$ 2.300,00 para ex-alunos e alunos do MBA PPP e Concessões 
 
Forma de pagamento: parcelamento em até 3 vezes 
 
Consulte-nos para verificar condições especiais para compras de vagas para grupos 
 

Promoções especiais: 

Promoção especial: Alunos que se matricularem na 5ª turma do MBA PPP e 
Concessões com início em outubro de 2020 poderão participar deste curso de estudos 
de casos de PPP da ABDIB gratuitamente*. As aulas do MBA PPP tiveram início em 
01/10/2020, mas ainda estamos com as matrículas abertas e você poderá iniciar seu 
MBA ainda neste semestre.   

*A participação gratuita no curso da ABDIB se aplica aos alunos que se matricularam no MBA PPP e 
Concessões pagando o valor cheio (R$ 45.000,00). A promoção não é válida ou cumulativa caso a 
contratação do MBA PPP já tenha sido efetuada com descontos de parcerias ou de quantidade. Ainda 
assim, nestes casos os interessados poderão adquirir o curso da ABDIB pelo preço especial para alunos e 
ex-alunos do MBA PPP e Concessões, bem como para associados da ABDIB. 

 

 

 

   
 


