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A entrega de projetos está ficando cada vez mais colaborativa

Refletindo uma tendência em direção a uma 
abordagem mais integrada a processos de 
projeto e construção, a indústria de AEC está 
priorizando o desenvolvimento de processos 
colaborativos com partes externas e também a 
análise detalhada de modelos alternativos de 
entrega de projetos.

O modelo de Projeto/Oferta/Construção (DBB, 
na sigla em inglês) é o modelo de entrega 
de projetos tradicional e utilizado com mais 
frequência. Formado por três fases lineares, 
projeto, oferta e construção, ele cria uma 
separação bem definida entre as fases de 
projeto e construção.

Em primeiro lugar, os proprietários do projeto 
nomeiam uma equipe de arquitetos para 
preparar os documentos de projeto e oferta, 
incluindo desenhos, especificações técnicas 
e cronogramas de trabalho. Em seguida, eles 
convidam os empreiteiros a responder a uma 
Solicitação de proposta (RFP) para gerenciar 
a construção, geralmente seguindo uma 
abordagem competitiva que ocorre em uma 
única etapa. Normalmente, mas nem sempre, 
o critério para a seleção de um empreiteiro é o 
menor preço. 

Esse modelo testado e comprovado tem 
algumas importantes vantagens para os 
proprietários. Por serem os responsáveis 
por aprovar os desenhos antes do início do 
processo de oferta, eles têm uma boa ideia da 
qualidade final dos projetos, além de manterem 
um grande nível de controle e poderem ajustar 
os projetos para alterar o resultado quando 
estes estiverem em andamento, ainda que por 
um custo adicional. Além disso, o DBB tem um 
risco relativamente baixo, pois os empreiteiros 
assumem a responsabilidade financeira pela 
fase de construção. 

No entanto, esse modelo tem suas limitações. 
Não há oportunidade para a colaboração do 
arquiteto e do empreiteiro durante a fase 
de projeto. A falta de comunicação entre o 
proprietário, o arquiteto e o contratado é 
muito comum. Por conta disso, os custos de 
construção podem sair do controle, já que 
possíveis conflitos de projeto apenas de 
tornam aparentes e precisam ser resolvidos 
durante a fase de construção. Além disso, 
alguns acreditam que selecionar o concorrente 
mais barato compromete a qualidade, já que o 
empreiteiro seleciona materiais e abordagens 
com a intenção voltada aos lucros.

Embora ainda haja espaço para o DBB, 
proprietários, arquitetos e empreiteiros estão 
cada vez mais selecionando alternativas mais 
colaborativas para modelos de entrega de 
projetos. Nesses modelos, todas as partes 
trabalham juntas na fase de projeto, o que 
lhes permite enfrentar e resolver possíveis 
problemas antes do início da construção, 
entregando edifícios mais bem projetados de 
maneira mais rápida e econômica.

Elaboramos este guia essencial para 
ajudar você a conhecer melhor esses 
modelos menos familiares. Ele descreve 
as vantagens das abordagens mais 
populares, bem como as possíveis 
armadilhas, para ajudar você a avaliar a 
relevância dos modelos de entrega de 
projetos alternativos e decidir se o seu 
próximo projeto é mais adequado para 
uma abordagem mais colaborativa.
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PROJETO/CONSTRUÇÃO
O que é o modelo de 
Projeto/construção?

Ao contrário de uma abordagem tradicional de 
Projeto/Oferta/Construção, na qual o arquiteto 
e o empreiteiro fazem ofertas separadamente, o 
modelo de Projeto/Construção (DB (Design-Build), 
na sigla em inglês) exige que ambas as partes 
façam juntas uma única oferta em um projeto. 
Contratos de DB podem assumir muitos formatos, 
podendo ser administrados pelo empreiteiro ou 
pelo arquiteto, integrados ou joint-ventures. 

Geralmente, os projetos de DB são administrados 
pelo empreiteiro, com base em um acordo entre 
ele e o proprietário, com o primeiro indicando 
uma equipe de arquitetos para concluir o projeto. 
O proprietário pode contratar o empreiteiro para 
supervisionar o trabalho de projeto ou, caso queira 
ter mais influência, pode empregar uma equipe 
de arquitetos para produzir um projeto inicial e 
então nomear um empreiteiro para finalizar e, em 
seguida, executar a construção. 

Outra alternativa, embora menos comum, são 
projetos de DB administrados pelo arquiteto, com 
base em um contrato entre ele e o proprietário, 
no qual este último nomeia um arquiteto para 
supervisionar tanto o projeto quanto a construção.

Benefícios do DB

Com o DB, o arquiteto ou o empreiteiro 
assume total responsabilidade pela entrega 
do projeto, o que é uma proposta atraente 
para muitos proprietários. Lidar com apenas 
uma parte poupa bastante o tempo do 
proprietário e pode reduzir o número de 
erros resultantes da falta de comunicação.

A abordagem do BD é particularmente 
adequada para projetos com cronogramas 
muito apertados, porque a fase de 
construção pode começar antes da conclusão 
da fase de projeto. Os projetos podem ser 
divididos e entregues de maneira modular 
para serem concluídos. Por exemplo, pode 
haver várias alas em um edifício de hospital. 
Com o DB, é possível projetar uma ala e dar 
início aos procedimentos de construção 
antes de passar para o projeto da ala 
seguinte.

Como o arquiteto e o empreiteiro trabalham 
juntos durante todo o projeto, ambos têm 
maior capacidade de prever e controlar 
os custos. Isso traz vantagens para o 
proprietário, pois este pode estabelecer um 
preço fixo máximo garantido logo no início. 
Mudanças de orçamento subsequentes são 
raras e ocorrem em geral apenas devido 
a circunstâncias imprevistas ou quando o 
proprietário faz uma solicitação adicional. Os 
proprietários também podem se beneficiar 
dos menores custos durante a fase de 
construção, pois a equipe do arquiteto 
leva em consideração a possibilidade de 
economizar enquanto trabalha no projeto. 
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Limitações do DB
O DB ainda é um modelo relativamente 
desconhecido para muitos proprietários, 
arquitetos e empreiteiros. Colaborar logo 
no início da fase de projeto significa que 
todas as partes devem assumir novas 
responsabilidades e descobrir novas 
maneiras de trabalhar. É importante que 
todos definam e comuniquem claramente as 
expectativas desde o início, para minimizar 
conflitos mais adiante ao longo do caminho. 

Os proprietários devem aceitar o fato de que 
estão escolhendo a melhor equipe, e não 
o melhor arquiteto e o melhor empreiteiro 
individualmente. A confiança também é um 
fator importante. Como há poucas verificações 
em relação a pedidos de mudança, pagamentos 
e negociações com subcontratados, todas as 
partes devem estabelecer um alto grau de 
confiança entre si.

Ir. Ives Veelaert, Especialista em vendas 
técnicas da Autodesk (AEC na região da Europa, 
Oriente Médio e África), diz que os projetos 
de DB podem, por sua própria natureza, 
proporcionar resultados mais padronizados. 
“O empreiteiro principal provavelmente 
tem uma lista de subcontratados com os 
quais ele trabalha regularmente, o que pode 
significar que todos os projetos começarão a 
parecer iguais. Eles usam as mesmas portas, 
as mesmas janelas e assim por diante. O 
proprietário pode preferir um estilo diferente 
de porta, mas, com o DB, ele tem pouca 
influência sobre essas decisões”, conta ele.

Embora os projetos de DB sejam geralmente 
considerados mais estáveis em termos de 
minimizar as mudanças e evitar custos 
adicionais, quando revisões são necessárias, 
eles podem acabar sendo caras. Teoricamente, 
os empreiteiros podem cobrar o que quiserem, 
já que os custos adicionais não estão sujeitos à 
concorrência.

Julien Drouet, Especialista sênior em vendas 
técnicas da Autodesk (AEC na região da Europa, 
Oriente Médio e África), conta que “o DB nem 
sempre oferece o melhor preço, pois a ausência 
de um processo de oferta entre as fases de 
projeto e construção significa que não há tanta 
concorrência para começo de conversa”.

Usos ideais do DB
O DB é mais apropriado para projetos grandes, 
muito especializados ou altamente técnicos, 
nos quais o proprietário tem uma visão 
clara do que é necessário antes da fase de 
projeto. Alguns exemplos incluem hospitais 
e instalações nucleares ou militares. 

“Com esses projetos, os custos podem 
mudar significativamente, dependendo das 
escolhas feitas no início da fase de projeto. 
Faz todo o sentido selecionar uma rota de 
entrega de DB, para que os empreiteiros 
se comprometam desde cedo e possam 
aconselhar sobre as implicações das 
escolhas de projeto”, conta Julien Drouet.

Ives Veelaert acrescenta: “Esses projetos são 
muito complicados e extremamente caros. Se 
os proprietários não tiverem uma visão e um 
projeto claros previamente acordados, eles 
acabarão tendo que fazer mudanças durante 
a cara fase de construção. Essas mudanças 
podem ser tão incapacitantes a ponto de 
fazerem com que eles corram o risco de 
descarrilhar ou até mesmo arruinar o projeto”. 

O DB também é uma ótima abordagem quando 
os prazos são apertados, pois não há um 
processo de oferta demorado entre as fases de 
projeto e de criação.

“Com esses projetos, os 
custos podem mudar 
significativamente, dependendo 
das escolhas feitas no início 
da fase de projeto. Faz todo o 
sentido selecionar uma rota 
de entrega de DB, para que os 
empreiteiros se comprometam 
desde cedo e possam 
aconselhar sobre as implicações 
das escolhas de projeto.”

Julien Drouet
Especialista sênior em vendas técnicas
AEC na região da Europa,  
Oriente Médio e África
Autodesk
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O modelo de Entrega de projetos integrados 
(IPD) é relativamente novo, apenas ganhando 
popularidade na última década. Ele é como o 
modelo de Projeto/Construção (DB) no sentido 
de que todas as partes trabalham juntas 
desde o início. A principal diferença é que o 
proprietário assume um papel muito mais 
ativo e deve permanecer altamente envolvido. 
Em uma abordagem de IPD, o proprietário, o 
arquiteto e o empreiteiro celebram um contrato 
e funcionam como uma equipe colaborativa 
para conceber e construir o projeto. 

“A IPD representa um afastamento radical dos 
métodos tradicionais de entrega, que isolam 
responsabilidades, deveres, comunicações, 
riscos e recompensas com contratos que 
muitas vezes carecem de incentivos para o 
trabalho em um projeto de sucesso para todos”, 
explica Gregory R. Andre, sócio da Chicago 
Law Firm K&L Gates. “As partes de uma equipe 
de IPD têm incentivos para fazer o que é 
melhor para o projeto, e não o que é melhor 
para elas mesmas. Para motivar as equipes 
de projeto e construção e obter o melhor 
desempenho delas, a IPD geralmente favorece 
uma abordagem de “incentivo”, enquanto os 
métodos tradicionais de entrega geralmente 
usam uma abordagem de “imposição”.1 

Usando os talentos e a experiência de 
todos os participantes e normalmente 
aplicando processos de BIM (Modelagem 
das informações da construção), a IPD 
pode proporcionar uma entrega de projetos 
altamente eficiente e simplificada. A tecnologia 
contribuiu para o aumento da popularidade 
desse modelo, reunindo equipes distintas e 
permitindo que elas colaborassem em torno de 
uma meta em comum.

“A IPD é um método de entrega em evolução, 
baseado em conceitos amplos que podem ser 
personalizados para cada projeto. Não existe 
uma única maneira de criar um projeto com 
a IPD e não há necessidade de uma definição 
rigorosa para esse modelo. Quando um grupo 
decide formar uma parceria e atuar como 
parceiros, eles são livres para definir esse 
relacionamento como quiserem, e a IPD  
segue praticamente o mesmo esquema”,  
diz Gregory R. Andre.

Entrega de projetos integrados 
O que é a Entrega de projetos integrados?
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ARQUITETO
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Benefícios da IPD
A IPD oferece oportunidades para aumentar 
a eficiência e melhorar os resultados por 
meio de uma colaboração interfuncional. 
As responsabilidades e as decisões são 
compartilhadas, resultando em metas também 
compartilhadas. Uma melhor comunicação 
reduz o risco de erros e omissões no projeto. 
Quando os membros da equipe se reúnem 
regularmente, no mundo real ou virtual, para 
compartilhar suas ideias, todas as partes 
mantêm-se atualizadas, o que significa, em 
teoria, que não haverá atrasos inesperados ou 
custos repentinos. A IPD acelera a entrega do 
projeto, já que o tempo desperdiçado é mantido 
em níveis mínimos. O uso de processos de BIM 
significa que os proprietários dos projetos 
se beneficiam com eficiências ainda maiores, 
por meio da economia inicial, e bem mais 
além, com a redução dos custos durante a 
operação e a manutenção do edifício. Como 
há um repositório central de informações, as 
partes consideram mais fácil levar adiante os 
aprendizados de um projeto para o projeto 
seguinte.

Limitações da IPD
Como muitos arquitetos e empreiteiros ainda 
não estão familiarizados com o modelo 
de entrega IPD, e aqueles que já estão 
familiarizados podem ainda não ter trabalhado 
em um projeto de IPD, para a maioria, esse 
modelo envolve um processo de aprendizado. 
Em alguns casos, isso implica treinamentos 
em novas tecnologias e, muitas vezes, uma 
boa dose de persuasão. Os empreiteiros estão 
envolvidos na fase de projeto e os arquitetos, 

na fase de construção. Essa fusão de funções 
tradicionalmente distintas significa que os 
contratos de IPD vinculam legalmente ambas 
as partes em uma única entidade, e o risco 
que geralmente é atribuído a uma das partes 
agora abrange as duas. Em alguns casos, 
arquitetos e empreiteiros altamente capazes 
podem se recusar a participar de uma IPD 
devido aos riscos de que sua remuneração 
varie dependendo do sucesso do projeto 
como um todo, alguns fora de seu controle. 

Usar o modelo de IPD não significa 
automaticamente que os membros das 
equipes confiam uns nos outros. Todas 
as partes precisarão investir um tempo 
significativo para se conhecerem, inclusive 
reconhecendo os estilos de trabalho umas 
das outras e se perdoando por suas fraquezas 
para desenvolver um bom relacionamento de 
trabalho. Uma forte estratégia de gestão e 
liderança é essencial para garantir que todas as 
partes participem ativa e igualmente.

Os proprietários podem ter problemas no 
financiamento de projetos, uma vez que a 
IPD também é um conceito novo para os 
credores, e alguns podem ainda não confiar 
nessa abordagem. Além disso, fazer com que 
todos os principais membros das equipes da 
IPD concordem sobre uma forma de acordo 
multipartidário é um processo inerentemente 
problemático que pode levar tempo. “A falta 
de uma estrutura legal para a IPD pode ser 
muito desanimadora, e muitos têm medo de 
firmar um contrato sem esse tipo de orientação 
padronizada”, conta Ives Veelaert. “Porém, na 
realidade, isso pode ser feito, e as recompensas 
tornam o processo mais do que compensador.”

“A falta de uma estrutura legal 
para a IPD pode ser muito 
desanimadora, e muitos têm 
medo de firmar um contrato 
sem esse tipo de orientação 
padronizada. Porém, na 
realidade, isso pode ser feito, 
e as recompensas tornam 
o processo mais do que 
compensador.”

Ir. Ives Veelaert
Especialista em vendas técnicas
AEC na região da Europa,  
Oriente Médio e África
Autodesk



Vantagens para os usos da 
IPD
“A IPD é mais apropriada para projetos do 
setor privado em grande parte indefinidos, 
complexos ou exclusivos, nos quais que 
o proprietário tem ideias ou requisitos 
específicos sobre como o edifício será 
operado e utilizado. Por exemplo, sedes 
corporativas, museus, hospitais, instalações 
de pesquisa e desenvolvimento e instalações 
industriais, como linhas de produção”, 
explica Julien Drouet. “Esse tipo de projeto, 
especialmente se existem restrições de 
tempo, terá mais vantagens com a abordagem 
colaborativa de trabalho em equipe da IPD.” 

Por esses motivos, alguns não consideram a 
IPD um método de entrega apropriado para 
projetos menores com um desenho fixo e de 
alto volume, como conjuntos habitacionais, 
supermercados e outros grandes varejistas. 
Ives Veelaert discorda: “Projetos residenciais 
menores tendem a ser muito repetitivos. Se um 
sistema funcionar bem com uma construção, 
ele poderá ser reutilizado para projetos 
futuros. A IPD, com seu repositório central de 
informações, facilita o compartilhamento de 
conhecimento entre projetos. Embora seja mais 
fácil comprovar o retorno sobre o investimento 
em projetos maiores, a IPD ainda oferece 
enormes vantagens para projetos menores.”

Os projetos públicos geralmente são 
excluídos da rota da IPD pela ausência de um 
componente de oferta.
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“A IPD é mais apropriada para 
projetos do setor privado em 
grande parte indefinidos, complexos 
ou exclusivos, nos quais que 
o proprietário tem ideias ou 
requisitos específicos sobre como 
o edifício será operado e utilizado. 
Por exemplo, sedes corporativas, 
museus, hospitais, instalações 
de pesquisa e desenvolvimento e 
instalações industriais, como linhas 
de produção”.

Julien Drouet
Especialista sênior em vendas técnicas
AEC na região da Europa, Oriente Médio e África
Autodesk
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Uma Joint-Venture (JV) é uma iniciativa 
colaborativa e comercial empreendida em 
conjunto por duas ou mais partes. Cada parte 
geralmente tem uma necessidade ou traz 
habilidades e conhecimentos que são centrais 
para o desenvolvimento e o sucesso do negócio 
que está sendo empreendido; por exemplo: o 
proprietário, o arquiteto e o empreiteiro. Cada 
parte compartilha os riscos e as recompensas 
associadas. 

É vital que as partes tenham uma “visão 
compartilhada” sobre os objetivos da JV 
e que a equipe dedique tempo e esforços 
para cultivar fortes relacionamentos de 
trabalho. Para garantir o sucesso, também 
é recomendável que as partes envolvidas 
implementem práticas de trabalho colaborativo 
e compartilhem plataformas de tecnologia.

O surgimento de grandes projetos de 
construção no Oriente Médio e na Ásia, bem 
como o PF2, a mais recente versão da Iniciativa 
de financiamento privado no Reino Unido, 
estão aumentando a popularidade do modelo 
de entrega de projetos de JV.

As JVs podem ser estabelecidas de várias 
maneiras, usando diferentes estruturas 
corporativas, dependendo do grau em que as 
partes desejam se integrar. 

É muito importante que a estrutura, os 
recursos e a governança da JV sejam claros 
desde o início. Algumas das estruturas mais 
comuns das JVs são:

●  Uma companhia limitada (Ltda), na qual as 
empresas A e B se unem para criar juntas 
uma nova empresa com identidade separada 
e divisão do capital social, como 50/50

●  Uma parceria convencional, na qual o 
patrimônio líquido é de propriedade de 
duas ou mais partes, que são coletiva e 
separadamente responsáveis por todas as 
dívidas do negócio

●  Uma sociedade limitada (LLP), na qual a 
responsabilidade pelas dívidas é limitada ao 
valor do investimento

●  Um acordo contratual

Joint-Venture 
O que é uma Joint-Venture?
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Além da estrutura, também é importante 
que as partes envolvidas considerem as 
diversas implicações fiscais

Rupert Rawcliffe, Diretor de finanças 
corporativas da empresa de consultoria 
e impostos Grant Thornton, explica: “Se 
a JV incluir conselhos ou governos locais 
e centrais, é necessário tomar cuidados 
extras, já que esses órgãos normalmente 
se beneficiam de isenções fiscais quando 
realizam suas próprias atividades. Essas 
isenções fiscais também podem ser 
estendidas a impostos de instrumentos 
legais sobre a compra de terrenos. 

“Enquanto uma empresa JV (Ltda) 
esteja sujeita a impostos como pessoa 
jurídica distinta, outros tipos de JV, 
como parcerias convencionais e LLPs, 
são transparentes em termos fiscais. 
Isso significa que a JV não está sujeita 
a impostos propriamente ditos, mas 
sim que os parceiros da JV pagam 
os impostos de acordo com suas 
próprias circunstâncias. Portanto, 
entidades com transparência fiscal são 
frequentemente favorecidas. Dito isso, 
as empresas limitadas oferecem outras 
vantagens comerciais e o benefício de 
agrupamentos de impostos (sujeito a 
porcentagens de controle acionário).”2

Vantagens de uma JV
As JVs são uma maneira eficaz para as 
empresas menores entregarem projetos 
de grande porte por meio de habilidades, 
recursos e experiências combinadas. 
Ao fazerem isso, elas podem garantir o 
trabalho em projetos que, de outra forma, 
não conseguiriam operar sob seu próprio 
controle. Ives Veelaert observa que, na sua 
terra natal, a Bélgica, muitos arquitetos e 
empreiteiros menores começam a formar 
JVs com parceiros confiáveis quando 
desejam passar de projetos residenciais 
menores para trabalhar em construções de 
escala muito maior. 

Às vezes, o custo de iniciar um novo 
projeto é extremamente alto. Nesses 
casos, uma JV pode ajudar a reduzir o 
risco, compartilhando-o entre duas ou 
mais partes igualmente autorizadas. Essas 
partes compartilham então os lucros 
resultantes.

Limitações de uma JV
Os motivos mais comuns para o fracasso 
de uma JV são o compartilhamento 
ineficaz de informações e a falta de um 
procedimento efetivo para lidar com 
problemas antes que eles adquiram 
proporções críticas. Um relatório da 
empresa de consultoria imobiliária EC 
Harris adverte que um em cada cinco joint-

ventures de construção no Reino Unido 
termina em uma disputa entre as partes.

Isso ocorre principalmente pela falha em 
administrar adequadamente o contrato, 
incompreensão ou falta de conformidade 
com as obrigações contratuais, mudanças 
impostas pelo proprietário, interesses 
conflitantes e reivindicações incompletas 
ou não comprovadas.3 

As JVs podem ser bem-sucedidas, mas, 
para isso, é essencial delinear as  
funções e as responsabilidades de  
cada parte desde o início e  
implementar uma boa governança  
para resolver quaisquer  
problemas antes que eles se  
tornem críticos. “Enquanto uma empresa JV (Ltda) 

esteja sujeita a impostos como 
pessoa jurídica distinta, outros tipos 
de JV, como parcerias convencionais 
e LLPs, são transparentes em termos 
fiscais. Isso significa que a JV não 
está sujeita a impostos propriamente 
ditos, mas sim que os parceiros da JV 
pagam os impostos de acordo com 
suas próprias circunstâncias.”

Rupert Rawcliffe
Diretor de finanças corporativas
Grant Thornton



Usos ideais de uma JV
As JVs são mais adequadas para entregar 
projetos muito grandes que se beneficiam com 
uma combinação de conhecimentos e recursos. 
São um veículo muito útil para pequenas 
empresas de nicho que desejam garantir a 
participação em projetos maiores. Por outro 
lado, também são vantajosas para empresas 
maiores que desejam adquirir novos recursos 
ou se beneficiar com a experiência de uma 
empresa menor.

Como diferentes países têm leis e regulamentos 
diferentes, formar uma joint-venture com 
uma empresa local é uma abordagem útil para 
qualquer empresa que deseja acessar projetos 
de construção em mercados estrangeiros.

As JVs também são uma maneira eficaz de 
compartilhar custos e riscos e de permitir 
que empresas menores se beneficiem da 
credibilidade e da estabilidade financeira de 
empresas maiores. 

Rupert Rawcliffe explica: “Por exemplo, um 
problema que as empresas enfrentam em uma 
recessão é como manter um balanço geral 
saudável. Empresas com uma abundância 
de experiência e credenciais quase perfeitas 
podem ser recusadas para o trabalho devido a 
um balanço geral deficiente. Particularmente 
na indústria da construção, um cliente deseja 
saber que, se algo der errado, a empresa 
poderá ‘compensar’.” 

Ao formar uma JV com uma empresa maior que 
mantém um balanço geral sólido, é possível 
que uma empresa menor se apresente como 
tendo um balanço geral mais saudável, para 
garantir a participação no trabalho.
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“um problema que as empresas 
enfrentam em uma recessão é como 
manter um balanço geral saudável. 
Empresas com uma abundância de 
experiência e credenciais quase 
perfeitas podem ser recusadas para 
o trabalho devido a um balanço 
geral deficiente. Particularmente na 
indústria da construção, um cliente 
deseja saber que, se algo der errado, 
a empresa poderá “compensar”.”

Rupert Rawcliffe
Diretor de finanças corporativas
Grant Thornton
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PARCERIA
PÚBLICA/
PRIVADA

AGÊNCIA
PÚBLICA

EMPRESA
PRIVADA

+

CONTRATOS DE
CONCESSÃO

INICIATIVAS DE
FINANCIAMENTO PRIVADO

PPP
INSTITUCIONAL

Uma Parceria pública/privada (PPP ou P3), ou 
Financiamento e aquisição alternativos (AFP), 
como o termo é conhecido no Canadá, é uma 
parceria entre uma entidade governamental, 
que pode ser central ou local, e uma empresa 
privada, que então financia, constrói e, em 
muitos casos, opera e mantém infraestruturas 
ou edifícios públicos. Em troca, a entidade 
pública efetua um pagamento anual e 
pode fazer ajustes para manter a operação 
adequada.

As PPPs apareceram pela primeira vez no 
Reino Unido por volta dos anos 90, concebidas 
com base na premissa de que as corporações 
privadas estão mais bem posicionadas e são 
mais eficientes na prestação de serviços que as 
entidades públicas, gerando assim maior valor 
pelo dinheiro dos contribuintes. 

Agora, as PPPs são populares em todo o Reino 
Unido, na Irlanda, na Holanda, em Portugal e 
na Espanha. Além da Europa, as PPPs estão 
crescendo em popularidade no Oriente Médio, 
na África do Sul, no Japão, na Austrália e no 
Canadá. Porém, nos Estados Unidos, elas estão 
ganhando terreno lentamente. 

Existem três categorias principais de PPP:

●  Contratos de concessão, em que uma 
empresa privada concede uma concessão 
em nome de uma autoridade pública, que é 
paga com o dinheiro público. Por exemplo, 
uma empresa privada pode concordar em 
financiar a construção de uma rodovia 
mediante o acordo de que receberá uma 
porcentagem específica da receita gerada 
pelos pedágios dos usuários;

●  Iniciativas financeiras privadas (PFI), em 
que uma empresa do setor privado financia 
e presta um serviço público, que pode incluir 
construção, manutenção e operação, pelos 
quais ela é paga por uma autoridade pública 
no decorrer de um determinado período;

●  PPP institucional, na qual um 
empreendimento conjunto é estabelecido 
por uma entidade pública e uma empresa 
privada para prestar um serviço público.

Parcerias públicas/privadas 
O que é uma Parceria pública/privada?



MODELOS DE ENTREGA DE PROJETOS COLABORATIVOS - PARCERIAS PÚBLICAS/PRIVADAS | 16

Vantagens de uma PPP
JMuitos acreditam que as PPPs proporcionam 
construções e infraestruturas de maior 
qualidade em comparação aos tradicionais 
modelos sob administração exclusiva do 
governo. Julien Drouet explica: “Em uma PPP, 
os empreiteiros estão envolvidos desde o 
início e são sensíveis ao fato de terem que 
usar materiais e projetos de alta qualidade, já 
que também são responsáveis pela operação 
e manutenção a longo prazo. Eles sabem que 
instalações melhores resultam em lucros 
maiores”. 

Para a entidade pública, as principais 
vantagens são financeiras. Não há 
necessidade de pagar antecipadamente, 
os custos podem ser distribuídos ao longo 
de vários anos. Isso permite que eles 
financiem projetos amplos de construção e 
infraestrutura sem aumentos substanciais 
nos impostos e sem que o investimento 
apareça como dívida do governo. 

No passado, sem um acordo de PPP, os 
projetos de construção do setor público 
tendiam a estourar pesadamente o 
orçamento. Com uma PPP, a entidade 
governamental mede o desempenho da 
corporação privada na entrega de um 
projeto até uma data estipulada e por um 
preço fixo. Se eles se desviarem desse 
cronograma de alguma forma, deverão pagar 
uma indenização à entidade pública. Isso 
proporciona uma enorme motivação para a 
conclusão dos projetos dentro do prazo.

Limitações de uma PPP
Há muitas vantagens no modelo de PPP, 
mas também há desvantagens associadas 
à participação em uma parceria, e a maioria 
delas parece recair sobre a entidade 
pública. Por exemplo, as motivações que 
levam as corporações privadas a operar da 
maneira mais eficiente possível também 
podem resultar em cortes de custos e na 
subsequente redução da qualidade quando 
se trata de procedimentos de operação e 
manutenção. Isso pode causar problemas 
mais adiante no caminho, especialmente 
quando, em algum momento, a entidade 
pública assume a operação da construção 
ou infraestrutura ou tenta encontrar um 
novo operador quando o contrato termina.

Os parceiros públicos também precisam 
ter cuidado com parcerias desiguais, nas 
quais a especialização está principalmente 
concentrada na empresa privada. Isso 
poderia dificultar a avaliação da precisão de 
propostas e custos por parte da entidade 
pública. Além disso, os parceiros públicos 
devem ficar atentos ao conceder contratos 
de PPP extensos e exclusivos. Como pode 
haver apenas um número selecionado 
de empresas privadas suficientemente 
grandes ou especializadas para assumir 
o projeto, a falta de competitividade 
pode resultar em custos mais altos.

Usos ideais de uma PPP
O modelo de entrega de PPP é mais 
adequado para projetos de construção em 
grande escala do setor público, com um custo 
de capital de mais de US$ 25 milhões, ou 
projetos de infraestrutura, como pontes ou 
rodovias, em que é possível cobrar pedágios.

“Em uma PPP, os empreiteiros 
estão envolvidos desde o início 
e são sensíveis ao fato de terem 
que usar materiais e projetos de 
alta qualidade, já que também 
são responsáveis pela operação 
e manutenção a longo prazo. Eles 
sabem que instalações melhores  
resultam em lucros maiores”.”

Julien Drouet
Especialista sênior em vendas técnicas
AEC na região da Europa, Oriente Médio e África
Autodesk
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CONCLUSÃO

Escolher o melhor modelo de entrega para 
o seu projeto é uma decisão importante, 
e você pode se sentir tentado, ou mesmo 
pressionado, a recorrer a rotas testadas e 
comprovadas. Às vezes, modelos tradicionais, 
como o de Projeto/Oferta/Construção (DBB), 
podem ser os mais apropriados. No entanto, 
em outros momentos, pode ser que haja um 
modelo mais colaborativo que atenda melhor 
às metas e aos requisitos do seu projeto.

A decisão deve basear-se em vários fatores, 
incluindo o orçamento e o cronograma, a 
complexidade do projeto, o nível do proprietário 
e suas áreas de especialização, bem como a 
quantidade de riscos que eles estão preparados 
para assumir. Espero que este guia tenha 
explicado as várias opções disponíveis e como 
elas são aplicadas da melhor maneira possível. E, 
da próxima vez, você pode optar por ser inovador, 
desafiar os seus e experimentar algo novo.

Descubra como a tecnologia da Autodesk 
pode sustentar seu modelo colaborativo 
de entrega de projetos, fornecendo acesso 
centralizado aos dados de BIM na nuvem.

 
Projeto/Construção
Por via de regra, um projeto 
administrado por um  
empreiteiro com base em um 
acordo com o proprietário, no  
qual o empreiteiro nomeia e 
gerencia a equipe do projeto

Entrega de projetos integrados (IPD)
O proprietário, o arquiteto e o 
empreiteiro celebram um contrato 
e trabalham como uma equipe 
colaborativa para conceber e 
construir um projeto 

Joint-Venture (JV)
Iniciativa comercial e colaborativa 
empreendida em conjunto 
por duas ou mais partes, que 
compartilham os riscos e as 
recompensas

Parceria pública/privada 
(PPP ou P3)
Parceria entre uma entidade 
governamental e uma empresa 
privada que financia, constrói e 
pode operar infraestruturas ou 
construções públicas

A colaboração logo no início 
da fase de projeto ajuda 
a gerenciar os custos e o 
cronograma

Responsabilidades, decisões 
e metas compartilhadas, 
agilizando a entrega do 
projeto 

Maneira eficiente para 
as empresas menores 
entregarem grandes projetos, 
combinando habilidades com 
outras empresas

Envolver os empreiteiros 
desde o início pode contribuir 
para construções de maior 
qualidade. Os custos podem 
ser distribuídos ao longo do 
tempo e não aparecem como 
dívidas do governo

MODELO DE ENTREGA DE 
PROJETOS VANTAGENS MELHOR PARA

Projetos grandes, muito 
especializados ou altamente 
técnicos

Projetos complexos do 
setor privado em que o 
proprietário tem ideias ou 
requisitos específicos

Projetos muito grandes 
que se beneficiam com 
uma combinação de 
conhecimentos e recursos

Projetos de construção 
em grande escala do setor 
público, com capital investido 
acima de USD 25 milhões

Resumo dos modelos de entrega
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SAIBA MAIS SOBRE  
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COLABORAÇÃO DA 
BIM HABILITADA PARA  
NUVEM

O BIM 360 Design é um produto de colaboração em projetos e 
compartilhamento de trabalhos na nuvem, desenvolvido para equipes 
multidisciplinares distribuídas. Trabalhe na coautoria de modelos do 
Revit, controle atividades de compartilhamento de trabalho e coordene 
o intercâmbio de produtos e resultados entre as equipes.

Gerenciamento de documentos de construção desenvolvido 
para equipes de projetos. Mantenha sua equipe no rumo certo 
com os desenhos de construção, documentos e modelos mais 
recentes.
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