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RESUMO  
 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar se contratos de Parcerias Público-Privadas 
podem impactar positivamente na gestão de Suporte Logístico Integrado durante o 
ciclo de vida de Sistemas de Materiais de Emprego Militar. Para tanto, foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica em documentos oficiais e manuais da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte, do Departamento de Defesa Norte-Americano e do 
Ministério da Defesa e das Forças Armadas brasileiras, a fim de descrever os 
principais conceitos envolvidos. Após isso, com a finalidade de levantar as principais 
dificuldades nos contratos complexos de defesa amparados pela Lei 8.666/93 e as 
características das Parcerias Público-Privadas (PPP) que a poderiam tornar mais 
adequadas para esses tipos de contratos, tratou-se de realizar entrevistas, coletas 
documentais e pesquisa bibliográfica. Na apresentação dos resultados chegou-se à 
conclusão de que a Lei 11.079/04, que cria as modalidades de PPP no Brasil, pode 
ser mais adequada, para contratações complexas de defesa de Suporte Logístico 
Integrado durante o Ciclo de Vida do SMEM, baseado em princípios da Logística 
Baseada no Desempenho, impactando positivamente na gestão desses tipos de 
contratos. O trabalho encerra ao apresentar alguns princípios que poderiam ser 
seguidos para esse tipo de contratação. 
 

 

Palavras-chaves: Parcerias Público-Privadas. Suporte Logístico Integrado. Ciclo de 
Vida do Material. Logística Baseada no Desempenho. Sistemas de Materiais de 
Emprego Militar. Contratos de Defesa.  
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ABSTRACT 
 

 

 

This research aims to analyze if Public-Private Partnership contracts can impact 
positively in the Integrated Logistics Support Management during the lifecycle of 
weapons systems. Thus, a bibliographic research was carried out in oficial 
documents and manuals from North Atlantic Treaty Organization, American 
Department of Defense and Brazilian Ministry of Defense and Armed Forces in order 
to describe the main concepts involved. After this, with the purpose to raise the main 
difficulties under Law 8.666/93 and the characteristics of Public-Private Partnership 
that could make it more suitable for these types of contracts, it was conducted 
interviews, documentary gathering and bibliographic research. During the 
presentation of the results, the conclusion is that the Law 11.079/04, which 
establishes the modalities of PPP in Brazil, it may be more suitable for defense 
complex contracts during the weapons systems lifecycle, based on tenets os 
Perfomance-Based Logistics, positively impacting management of these types of 
contracts. This paper concludes exposing some principles that could be followed for 
this type of contract. 
 

 

Key-words: Public-Private Partnership. Integrated Logistics Support. Material 
Lifecycle. Perfomance-Based Logistics. Weapons Systems. Defense Contracts.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se insere dentro da linha de pesquisa Gestão de Defesa na área 

de Defesa Nacional. A intenção geral do trabalho é de analisar as Parcerias Público-

Privadas, a fim de concluir se podem, ou não, impactar positivamente nas 

contratações complexas de produtos e sistemas na área de defesa. 

Tem como tema principal a análise da utilização de Parcerias Público-

Privadas para Suporte Logístico Integrado durante o Ciclo de Vida de Sistemas ou 

Materiais de Emprego Militar. Além do tema proposto, a pesquisa ainda aborda os 

seguintes assuntos, ora de forma abrangente, ora de maneira mais específica: 

Estratégia Nacional de Defesa, Base Industrial de Defesa, Contratos de Defesa, 

Produtos de Defesa, Contratos de Desempenho, Gestão de Riscos em Contratos, 

Logística Baseada no Desempenho, Project Finance1 e Programas Estratégicos do 

Exército, para citar somente os principais. 

Dessa forma, pretende-se dividir o tema em partes, estudando cada uma 

delas para obter conclusões parciais que serão analisadas de forma a se chegar a 

uma conclusão. Para tanto, faz-se mister, primeiramente,  conceituar os termos do 

tema que serão utilizados na presente pesquisa para se evitar interpretações 

divergentes daquilo que se quer passar.  

Entende-se por Parcerias-Público Privadas (PPP), o previsto na Lei 11.079 de 

30 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004), em seu Art. 2º, que a define como “o 

contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa”. 

Essas duas modalidades de concessões serão definidas mais à frente.  

As Instruções Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e 

Materiais de Emprego Militar, aprovadas pela Portaria nº 233 do Comandante do 

Exército, de 15 de março de 2016, fornece as outras três definições. 

Segundo ela, Suporte Logístico Integrado (SLI): 

é uma função gerencial que provê controles de planejamento e 
funcionamento com o propósito de assegurar que o sistema ou material 
atinja os requisitos de desempenho, seja desenvolvido a um preço razoável 
e possa ser suportado durante todo o ciclo de vida (BRASIL, 2016a, p.46) 

                                                 
1
 Project Finance: em sua tradução literal, quer dizer “Projeto Financeiro”, mas não se resume a estruturar a 

parte financeira de um projeto e sim estruturar um projeto a partir de suas financças. Desta forma, a maior parte 

da literatura prefere adotar o termo em inglês [...]. Um projeto torna-se um Project Finance a partir do momento 

em que é criada uma Sociedade de Propósito Específico (CONCEIÇÃO, 2011) 
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‘Da mesma forma, o Ciclo de Vida é conceituado como: 

conjunto de procedimentos que abrange desde a identificação de uma 
lacuna de capacidade, necessidade ou carência, seu atendimento por 
intermédio de um sistema ou material, a confrontação deste com a COMOP 
(Compreensão das Operações) e os requisitos estabelecidos, a avaliação 
técnica e operacional, a oportuna revitalização, repotencialização ou 
modernização até sua desativação (BRASIL, 2016a, p.43) 

Os Sistemas e/ou Materiais de Emprego Militar são  

armamento, munição, equipamentos militares e outros materiais, sistemas 
ou meios navais, aéreos, terrestres e anfíbios de uso privativo ou 
característicos das Forças Armadas e seus sobressalentes e adicionais 
(BRASIL, 2016a, p. 45). 

Definidos os principais termos, seguir-se-á uma breve contextualização do 

tema da pesquisa. 

Lançada em 2008 e revista em 2012 pelo Ministério da Defesa, a Estratégia 

Nacional de Defesa (END) foi um grande avanço para a área de Defesa, ao 

estabelecer diretrizes para a adequada preparação e capacitação das Forças 

Armadas. Em um de seus eixos, a END aborda a reorganização da Base Industrial 

de Defesa “para assegurar o atendimento às necessidades de equipamento das 

Forças Armadas apoiado em tecnologias sob domínio nacional, preferencialmente 

as de emprego dual (militar e civil)” (BRASIL, 2012b, p.66). 

Nesse contexto, foi sancionada a Lei nº 12.598 de 2012 (BRASIL, 2012a), 

que estabelece mecanismos e fomento à indústria de defesa. A lei também define o 

que é Produto de Defesa (PRODE), Produto Estratégico de Defesa (PED), Sistema 

de Defesa (SD) e Empresa Estratégica de Defesa (EED). 

O Processo de Transformação do Exército, atualizado em 2012 e alinhado 

com a Estratégia Nacional de Defesa, definiu os vetores de transformação da Força 

e as capacidades a serem adquiridas para a sua modernização. Estabeleceu 

também prazos e metas a serem atingidas ao longo de trinta anos.  

Decorrentes dos estudos e do planejamento realizados, surgiram grandes 

projetos estratégicos, hoje já renomeados como Programas Estratégicos do 

Exército, com a finalidade de executar as ações necessárias para aquisição das 

capacidades necessárias para um Exército moderno. 

Esses programas foram consolidados no Portfólio Estratégico do Exército 

(PEE), coordenado pelo Escritório de Projetos do Exército (EPEx), subordinado ao 

Estado-Maior do Exército (EME).  Eles foram divididos em três subportfólios. No 

primeiro deles, o subportfólio Defesa da Sociedade, estão contidos os programas 
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Astros 2020, Aviação do Exército, Defesa Antiaérea, Defesa Cibernética, Guarani, 

Obtenção da Capacidade Plena (OCOP), Proteger e SISFRON. Outro subportfólio, o 

de Geração de Força, abrangeu a Amazônia Protegida, Gestão de TI e 

Comunicações, Logística Militar Terrestre, Sentinela da Pátria, Sistema de 

Engenharia e Sistema Operacional Militar Terrestre. Por último, mas não menos 

importante, há o subportfólio Dimensão Humana, sob o qual se encontram os 

programas Força da Nossa Força e o Sistema de Educação e Cultura. 

A maior parte desses programas envolve aquisição de novas capacidades 

para o Exército, resumidas pelo acrônimo DOAMEPI (Doutrina, Organização, 

Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura), que são os fatores 

requeridos para cumprir determinada missão ou tarefa (BRASIL, 2014, p.3-3). Muitos 

desses fatores se traduzem por construções, reformas e/ou adaptações de 

estruturas existentes nas Organizações Militares, além de aquisições e/ou 

desenvolvimento de Produtos de Defesa. Estes, na maioria dos casos, formam um 

sistema complexo que integra armamento e equipamento e que exige uma gama de 

serviços e suprimentos para que se mantenham disponíveis para emprego imediato.  

 

1.1 PROBLEMA 

 

Nesta seção, serão apresentados os antecedentes do problema, bem como 

sua formulação. 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

Logicamente, a gestão de um projeto para a aquisição de um PRODE, 

sobretudo, quando se trata de adquirir uma nova capacidade para a Força Terrestre, 

não é algo tão simples. Ainda mais, se isso envolver pesquisa e desenvolvimento de 

novas tecnologias. Exige-se, para tanto, o planejamento e a execução de vários 

fatores, como: as especificações dos novos produtos capazes de atender os 

requisitos operacionais, a definição dos requisitos logísticos, tecnológicos e 

industriais, a reestruturação da infraestrutura física nos locais em que o PRODE será 

empregado, a continuidade de uma cadeia de suprimento e de uma logística de 

manutenção, a constância do fluxo orçamentário-financeiro, o treinamento dos 

operadores, a sincronização das várias entregas necessárias a fim de se evitar que 
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uma etapa mal sucedida impacte negativamente no desempenho da outra etc. Ou 

seja, o Suporte Logístico Integrado para todo o seu ciclo de vida.  A gestão e 

execução desses fatores têm por objetivo a obtenção do PRODE e também a sua 

disponibilidade ao longo de toda a sua vida útil. 

Para isso, não só o planejamento mas também o relacionamento com os 

fornecedores, por meio dos contratos, é fundamental. Principalmente quando se 

trata de mercados de defesa, que se caracterizam por possuir poucos fornecedores 

com capacidade técnica para atender às necessidades dessa área. 

Atualmente, no Brasil, o relacionamento com os fornecedores nos contratos 

de defesa é feito majoritariamente sob o amparo da Lei 8.666/93, que institui normas 

de licitações e contratos da Administração Pública (BRASIL, 1993). 

Por algumas razões, que serão discutidas ao longo deste trabalho, a Lei 

8.666/93 possui características que dificultam a gestão de contratos que possuem 

um alto nível de complexidade, como é o caso de alguns contratos de defesa. Sem 

querer exaurir todas elas, podem-se citar: a duração do contrato, que é de no 

máximo cinco anos, enquanto muitos produtos de defesa possuem uma vida útil três 

ou quatro vezes maior; a vinculação às receitas orçamentárias, o que, 

particularmente no caso do Brasil, aumenta a imprevisibilidade de fluxo 

orçamentário-financeiro para a sustentação de um contrato, ainda mais se for de 

longo prazo; a dificuldade da gestão dos riscos nos contratos; e a dificuldade de 

estimular o fornecedor a melhorar o seu desempenho por meio de pagamento 

variável; dificuldade de exploração pela iniciativa privada de capacidade ociosa 

sazonal de instalações e/ou equipamentos; entre outros. 

A Lei 11.079 de 30 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004) instituiu normas 

gerais para licitação e contratação de Parceria Público-Privada. Embora as 

contratações sob a égide dessa lei ainda sejam incipientes no Brasil, mormente no 

nível federal, elas possuem certas características que poderiam ser mais adequadas 

para os contratos de defesa. Para citar alguns exemplos, a duração de um contrato 

de PPP pode variar de 5 a 35 anos. A lei permite que o pagamento ao parceiro 

privado seja realizado de outra forma, que não necessariamente deve estar 

vinculada à disponibilidade orçamentário-financeira imediata. Além disso, ela prevê o 

pagamento baseado no desempenho do parceiro privado, em atendimento a 

indicadores de desempenho ficados, além de permitir a repartição objetiva dos 

riscos entre os parceiros. 
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É dentro desse contexto que se avulta o problema desta pesquisa. 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

Pelos motivos anteriormente apresentados e pelas peculiaridades da Lei 

11.079/04, questiona-se se a contratação de Suporte Logístico Integrado (SLI) pela 

Lei 11.079/04 poderia impactar positivamente nos gestão de SLI ao longo do ciclo de 

vida de SMEM. 

Enfim, chega-se à formulação do problema: contratos de Parcerias Público-

Privadas podem impactar positivamente na gestão de Suporte Logístico 

Integrado durante o ciclo de vida de Sistemas de Materiais de Emprego Militar? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Nos próximos tópicos, apresentam-se os objetivos, geral e específicos, a que 

o presente estudo se propõe a atingir, visando solucionar o problema em questão. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Com o intuito de responder à pergunta proposta, o presente estudo terá como 

objetivo geral analisar se contratos de Parcerias Público-Privadas podem impactar 

positivamente na gestão de Suporte Logístico Integrado durante o ciclo de vida de 

Sistemas de Materiais de Emprego Militar. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados 

objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio apresentado 

neste estudo: 

a. Descrever a Política Nacional de Defesa e a sua Estratégia correlata, 

assim como o Processo de Transformação do Exército e seus Projetos 

Estratégicos e seus efeitos nos contratos de defesa; 

b. Caracterizar o Ciclo de Vida de Material, o Suporte Logístico Integrado e 

a Logística Baseada no Desempenho e seus impactos nos contratos de 

defesa; 

c. Caracterizar o Mercado de Defesa brasileiro; 
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d. Descrever uma das formas de contratação direta de SMEM; 

e. Identificar as principais dificuldades na gestão de contratos de SLI de 

SMEM sob a égide da Lei 8.666/93; 

f. Caracterizar as Parcerias Público-Privadas, enfatizando as principais 

diferenças entre a Lei 8.666/93 e a Lei 11.079/04; 

g. Avaliar quais aspectos característicos dos contratos de PPP são 

condizentes para contratação de SLI de SMEM, utilizando a metodologia da 

Logística Baseada no Desempenho; 

h. Concluir em que medida dos aspectos os contratos de PPP podem 

impactar positivamente na gestão de SLI de um SMEM. 

i. Apresentar um Resumo Esquemático de PPP de SLI durante o Ciclo de 

Vida de SMEM 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

Com a finalidade de levantar dados teóricos para a solução do problema 

levantado, forma estabelecias as seguintes questões de estudo.  

 a. Como a Política Nacional de Defesa e a sua Estratégia correlata, assim 

como o Processo de Transformação do Exército e seus Projetos Estratégicos afetam 

os contratos de defesa? 

 b. Como os conceitos de Ciclo de Vida de Material, o Suporte Logístico 

Integrado e a Logística Baseada no Desempenho podem impactar nos contratos de 

defesa?; 

 c. Quais são as peculiaridades do Mercado de Defesa brasileiro? 

 d. Como é a forma de contratação de SMEM?; 

 e. Quais são as principais dificuldades na gestão de contratos de SLI de 

SMEM sob a égide da Lei 8.666/93?; 

 f. O que são as Parcerias Público-Privadas e quais são suas principais 

diferenças em relação à Lei 8.666/93?; 

 g. Quais são os aspectos característicos dos contratos de PPP que são 

condizentes para contratação de SLI para SMEM, usando a metodologia da 

Logística Baseada em Desempenho?; 

 h. Em que medida os aspectos dos contratos de PPP podem impactar 

positivamente na gestão de SLI de um SMEM?. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O tema explorado pela pesquisa não poderia ser mais atual e relevante. O 

Manual sobre o Processo de Transformação do Exército (BRASIL, 2010, p.41) 

especifica os fatores a serem considerados no Vetor Logística, tais como: 

adoção de uma estrutura de organização que possibilite o controle efetivo 
do todo o ciclo de vida dos MEM; (...) adotar um novo conceito dos escalões 
de manutenção e da divisão de atribuições, buscando a economia de meios 
e a melhoria dos padrões de execução; (...) terceirização dos serviços (...). 

 

O uso de PPP para suporte logístico é algo incipiente no Brasil. Em uma 

pesquisa inicial, achou-se somente a contratação pelo governo do Estado de São 

Paulo de uma PPP de manutenção para a linha 8 da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos.  

O Exército, concomitantemente ao desenvolvimento de projetos, também tem 

procurado se especializar em Parcerias Público-Privadas, sendo um dos órgãos do 

governo federal que mais possuem projetos de PPP em fase de estudos. Há 

inclusive uma Unidade de PPP (UPPP) na estrutura organizacional do EME, com a 

finalidade de prestar apoio técnico no desenvolvimento de PPP. Em seu portfólio, a 

UPPP possui os seguintes projetos: Construção do novo Colégio Militar de Manaus, 

Complexos de Saúde do Exército, Complexos Habitacionais de Próprios Nacionais 

Residenciais e o Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba. 

Contudo, quem saiu na frente foi a Força Aérea Brasileira, que lançou, ainda 

no primeiro semestre do ano de 2019, o edital para concessão administrativa para 

gestão da rede de comunicações do Comando da Aeronáutica, que tem por objetivo 

delegar ao parceiro privado as atribuições relativas à elaboração de projeto, 

instalação, operação, gestão e manutenção da infraestrutura de comunicações, 

controle e gestão das redes de comunicações daquele comando (COMAER, 2018). 

No entanto, não apareceram licitantes (licitação deserta). Dessa forma, o edital foi 

refeito e um novo processo será efetuado. 

No tocante à Gestão de Ciclo de Vida de Material, esse é um assunto que tem 

tomado vulto no âmbito do Ministério da Defesa (MD). Nesse contexto, o ministério 

agregou novos encargos ao antigo Centro de Catalogação de Defesa, dando-lhe a 

incumbência, entre outras, de “coordenar a elaboração e o desenvolvimento da 
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Doutrina sobre a Gestão do Ciclo de Vida de Sistemas e Produtos de Defesa 

(GVCSVD) no âmbito do Ministério da Defesa” (CASLODE, 2018). Diante das novas 

atribuições, o CECADE transformou-se em Centro de Apoio a Sistemas Logísticos 

de Defesa (CASLODE).  

No que concerne às aquisições de defesa, a Escola Superior de Guerra criou 

o Instituto de Aquisições de Defesa (ICAD), com a missão de “prover educação 

profissional para integrantes da Comunidade de Aquisição de Defesa do Brasil, 

como foco principal nas capacidades técnico-gerenciais de assessoramento de alto 

nível e de gestão de aquisição” (GOMES, 2018).  

Isso mostra o caráter de originalidade da pesquisa, que intenciona trazer à 

discussão novos métodos para serem considerados no planejamento logístico. 

Além do mais, contratos de longo prazo, como é o caso das PPP, estimulam o 

trabalho conjunto da Logística Militar Terrestre com a Logística Nacional. Pode ser 

capaz ainda de desenvolver a Base Industrial de Defesa (BID), um dos objetivos da 

Estratégia Nacional de Defesa. 

A terceirização de parte do suporte logístico pode também ser uma solução 

para racionalização de meios e de pessoal, inclusive impactando na questão do 

Sistema de Proteção Social dos Militares. O pensamento da Aeronáutica é de que “o 

mecanismo de PPP na área de manutenção (...) vai permitir que a FAB reduza seus 

investimentos na formação de recursos humanos, além de desonerar a folha de 

pagamento e o sistema previdenciário do governo (sic)” (PADILHA, 2015). 

Por fim, os contratos de PPP têm por objetivo ganho de eficiência e eficácia 

na gestão pública, uma vez que a lei autoriza a mensuração de indicadores de 

desempenho como condição para o pagamento da parcela de contraprestação ao 

parceiro privado e possibilita que os riscos do empreendimento sejam distribuídos 

aos parceiros em função da capacidade de gerenciá-los. 

Não bastasse isso, os temas que aqui serão tratados estão alinhados com a 

proposta de temas para pesquisa científica pelo Ministério da Defesa, Estado-Maior 

do Exército, Comando de Operações Terrestres, Órgãos de Direção Setorial para a 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, como se pode observar na tabela 1. 
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Tabela 1 - Propostas de Temas de Pesquisa Científica para EsAO 

PROPONENTE TEMA 

COLOG 
Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar 
à luz da legislação de licitações e contratos. 

DCT 

Gestão do Ciclo de Vida da Força Terrestre – metodologias para 
gestão das necessidades operacionais atuais e futuras da F Ter, 
relacionando tais necessidades à gestão do ciclo de vida de Sistemas 
e Materiais de Emprego Militar (SMEM). 

DCT 
A Lei do PRODE (Lei 12598/12) na construção de cadeias produtivas 
de Defesa. 

DCT Ciclo de Vida Integrado 

DGP 
A parceria público-privada no âmbito do Comando do Exército: 
possibilidades, vantagens e desvantagens. 

Fonte: relação de temas propostos pela Diretoria de Educação Superior Militar (Seção de Pós-
Graduação da EsAO) 
Confecção: o Autor 

 

Por tudo o que foi exposto, percebe-se que o tema proposto está bastante em 

voga não só no âmbito do Exército, como também no Ministério da Defesa. 

A pesquisa pode contribuir na melhoria dos processos de Suporte Logístico 

Integrado do Exércio Brasileiro ao propor um novo modelo de contrato (por meio de 

PPP), em substituição aos atuais (amparados pela Lei Geral de Licitações e 

Contratos), de tal forma que as principais dificuldades atualmente encontradas 

sejam superadas, devido principalmente às características dos contrato de PPP. 

A dissertação tende a verificar se contratos de PPP são mais efetivos para a 

Gestão de SLI de SMEM. Esta pesquisa, ao analisar os contratos de PPP, verifica 

também a Logística Baseada no Desempenho como uma metodologia condizente 

com esse tipo de contrato.  
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2 METODOLOGIA 

O intuito desta seção é apresentar, de forma aprofundada, a sequência de 

ações da presente pesquisa que proporcionarão as condições para a correta 

solução do problema em análise. Visa, portanto, a especificar a metodologia 

científica a ser empregada durante todas as fases do trabalho.  

Para tanto, essa seção está dividida nos seguintes tópicos que conduzirão às 

conclusões acerca do tema proposto: objeto formal de estudo; delimitação do grupo 

de amostra; delineamento da pesquisa, ressaltando suas fases, critérios de inclusão 

e exclusão das fontes bibliográficas, além dos instrumentos previstos para a coleta e 

análise de dados. 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

O Objeto Formal do Estudo é a utilização de contratos de Parcerias Público-

Privadas para contratos de Suporte Logístico Integrado durante o Ciclo de Vida de 

Sistemas de Materiais de Emprego Militar. 

Os conceitos de Parceria Público-Privada, Suporte Logístico Integrado e 

Sistema de Materiais de Emprego Militar foram apresentados na introdução deste 

trabalho. 

 

2.1.1 Variáveis 

Segundo Rodrigues (2005, p. 64), a variável “refere-se a tudo aquilo que pode 

assumir diferentes valores ou diferentes aspectos, segundo casos particulares ou 

circunstâncias, estando sujeita à medição”. Constitui-se no elemento central da 

investigação. 

Para isso é necessário apresentar uma definição conceitual das variáveis, 

explicando-as e uma definição operacional delas, tornando-as mensuráveis por meio 

de suas dimensões.  

Embora a pesquisa não trate de teste de hipótese, a divisão do problema em 

variáveis facilita a sua compreensão e ajuda na definição do caminho a ser 

percorrido para sua solução, por isso decidiu-se utilizar variáveis para as questões 

de estudo, como se segue.                                                                             
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2.1.1.1 Definição conceitual das variáveis 

Variável I: contratos de PPP (Lei 11.079/04) 

Nesta pesquisa, a variável I é a variável independente, que é aquela que 

“manipulada, causa ou contribui para a ocorrência de algum efeito na variável 

dependente” (RODRIGUES, 2005, p.66). Ou seja, a variável independente nesta 

pesquisa são os contratos de PPP, pois é essa variável que impacta na gestão de 

SLI, influenciando-a. 

Variável II: gestão de Suporte Logístico Integrado durante o Ciclo de Vida do 

SMEM. 

A variável II é a variável dependente, ou seja, é “aquela que se modifica (total 

ou parcialmente) em função da independente” (RODRIGUES, 2005, p.66). Isto é, no 

caso desta pesquisa, é a gestão do SLI do SMEM. 

A relação entre as variáveis é de que, o contrato amparado pela Lei de PPP 

(Lei 11.079/04), diferente daquele amparado pela Lei 8.666/93, pode ter impacto 

positivo na gestão do SLI do SMEM. 

 

2.1.1.2 Definição operacional das variáveis 

A seguir, nos quadros abaixo, tem-se as definições operacionais das 

variáveis, conforme as tabelas 1 e 2. Como elas serão medidas a fim de responder 

ao problema proposto. 

As dimensões da variável I correspondem as principais inovações trazidas 

pelas PPP. Os indicadores definem em que aspectos será realizada a comparação 

em relação aos contratos sob Lei de Licitações e Contratos, que são os mais 

comuns atualmente.  

Quanto à variável número II, as dimensões são alguns elementos do Suporte 

Logístico Integrado, que podem ser impactados positivamente devido às inovações 

da Lei de PPP. Seus indicadores são apenas uma amostra das atividades de cada 

elemento selecionado. 
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Tabela 2 - Definição Operacional da Variável Independente 

Variável Dimensões Indicadores 
Forma de 
Medição 

Contratos de PPP 

Gestão do 
Risco 

- transferência de 
grande parte do 
risco da gestão do 
ciclo de vida do 
produto ao parceiro 
privado 
- redução do risco 
de demanda 
- redução da 
possibilidade de 
encerramento do 
contrato por falência 
da contratada 

- Livro Parceria 
Público-Privada 
passo a passo 
(BITENCOURT, 
2011)  
- Livro Contratos 
Administrativos, 
Equilíbrio 
Econômico-
Financeiro e 
Taxa Interna de 
Retorno 
(MOREIRA, 
2017) 
- Lei 11.079/04 

Duração dos 
Contratos 

- Tempo de duração 
do contrato em 
relação à vida útil do 
SMEM 

- Livro Parceria 
Público-Privada 
passo a passo 
(BITENCOURT, 
2011)  
- Livro Contratos 
Administrativos, 
Equilíbrio 
Econômico-
Financeiro e 
Taxa Interna de 
Retorno 
(MOREIRA, 
2017) 
- Lei 11.079/04 

Pagamento 
por 

desempenho 

- facilidade para 
pagamento por 
desempenho 
- utilização de 
métricas de 
desempenho 

- Manuais do 
Departamento 
de Defesa dos 
Estados Unidos 
da América 
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Gestão de 
Vários 

Projetos 
Simultâneos 

- possibilidade de 
gestão de vários 
projetos e serviços 
em um único 
contrato assinado 
com uma SPE como 
Empresa 
Integradora 
- possibilidade de 
haver no mesmo 
contrato obras 
públicas, 
fornecimento de 
material e prestação 
de serviço 

- Estudo sobre 
garantias do 
poder público ao 
parceiro privado 
(BRASIL, 2015a) 
- Reatório de 
Auditoria 
Operacional do 
SISFRON 
(brasil, 2016b) 
 

Vinculação de 
Pagamento à 

disponibilidade 
Orçamentária 

- possibilidade de 
outras fontes de 
recursos “extra-
orçamentários” 
- possibilidade de 
exploração 
econômica de 
capacidade 
excedente 

- Livro Parceria 
Público-Privada 
passo a passo 
(BITENCOURT, 
2011)  
- Livro Contratos 
Administrativos, 
Equilíbrio 
Econômico-
Financeiro e 
Taxa Interna de 
Retorno 
(MOREIRA, 
2017) 
- Lei 11.079/04 

Garantias 
Contratuais 

dos parceiros 
público e 
privados 

- possibilidades de 
garantias de 
pagamento em favor 
do parceiro privado 

- Estudo sobre 
garantias do 
poder público ao 
parceiro privado 
(BRASIL, 2015a) 

Financiamento 

- facilidade para 
financiamento por 
parte do parceiro 
privado, com uso de 
project finance 
- Facilidade para os 
financiadores 
intervirem no 
negócio (step in 
rights) 
- Maior fiscalização 
por parte dos 
investidores quanto 

- Livro Parceria 
Público-Privada 
passo a passo 
(BITENCOURT, 
2011)  
- Livro Contratos 
Administrativos, 
Equilíbrio 
Econômico-
Financeiro e 
Taxa Interna de 
Retorno 
(MOREIRA, 
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à saúde financeira 
do negócio 

2017) 
- Lei 11.079/04 

 

Solução de 
Controvérsias 

- possibilidade do 
uso de arbitragem 

- Livro Parceria 
Público-Privada 
passo a passo 
(BITENCOURT, 
2011)  
- Lei 11.079/04 

Fonte: O autor. 

 

Em relação à variável dependente, as dimensões são os fatores essenciais 

para um adequado Suporte Logístico Integrado. Os indicadores servem para definir 

o impacto da variável I em relação à variável II. Serão medidos somente seis dos 12 

elementos existentes, com a finalidade de facilitar a comparação. 

 

Tabela 3 - Definição Operacional da Variável Dependente 

Variável Dimensões Indicadores 
Forma de 
medição 

SLI 
durante o 
ciclo de 
vida do 
SMEM 

Grupo de 
Gestão do SLI 

-facilidade na resolução de 
conflitos de interesse 
- previsibilidade de recursos 
orçamentários e financeiros 

- redução de custos 
transacionais devido à 
redução do número de 
contratos 

- facilidade de interação com 
fornecedores por meio de 
empresa integradora 

- Redução de custos devido ao 
compartilhamento de riscos 

- Facilidade no financiamento 
do projeto 

- Redução do risco de fracasso 
do projeto 

- Instruções 
Gerais para 
Gestão do 
Ciclo de Vida 
de Material do 
Exército 
- Manuais do 
Departamento 
de Defesa dos 
Estados 
Unidos da 
América 
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Apoio de 
Suprimentos 

- facilidade na aquisição de 
suprimentos 

- Instruções 
Gerais para 
Gestão do 
Ciclo de Vida 
de Material do 
Exército 
- Manuais do 
Departamento 
de Defesa dos 
Estados 
Unidos da 
América 

Planejamento e 
Gestão da 

Manutenção 

- previsibilidade de manutenção 
- possibilidade de gestão da 
manutenção por desempenho 
(disponibilidade do produto) 

- Instruções 
Gerais para 
Gestão do 
Ciclo de Vida 
de Material do 
Exército 
- Manuais do 
Departamento 
de Defesa dos 
Estados 
Unidos da 
América 

Equipamentos 
de Apoio 

- facilidade de aquisição e 
manutenção dos equipamentos 
de apoio quando estiver a cargo 
do parceiro privado  

- Instruções 
Gerais para 
Gestão do 
Ciclo de Vida 
de Material do 
Exército 
- Manuais do 
Departamento 
de Defesa dos 
Estados 
Unidos da 
América 

Mão-de-Obra e 
Pessoal 

- possibilidade de manter 
pessoal especializado 
contratado por mais tempo no 
projeto 
- possibilidade de redução do 
emprego de militares em 
atividades não finalísticas 

- Instruções 
Gerais para 
Gestão do 
Ciclo de Vida 
de Material do 
Exército 
- Manuais do 
Departamento 
de Defesa dos 
Estados 
Unidos da 
América 
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Infraestrutura e 
Instalações 

Físicas 

- possibilidade de que as 
instalações necessárias sejam 
construídas pela mesma 
Empresa contratada para 
fornecer o material 
- sincronização entre as obras e 
a entrega do material  
- manutenção das instalações 
- qualidade dos investimentos 
quando a SPE também for 
responsável pela manutenção 
e/ou operação 

- Instruções 
Gerais para 
Gestão do 
Ciclo de Vida 
de Material do 
Exército 
- Manuais do 
Departamento 
de Defesa dos 
Estados 
Unidos da 
América 

Fonte: O autor. 

    

2.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

2.2.1 Procedimentos para Revisão de Literatura 

Com o intuito de coletar informações necessárias à definição dos termos e 

estruturação de um modelo teórico de análise que viabilize a solução do problema 

de pesquisa, foram utilizadas as seguintes particularidades para a pesquisa 

bibliográfica e documental. 

No primeiro item da Revisão de Literatura, serão tratadas a Política e a 

Estratégia de Defesa Nacional e os programas estratégicos do Exército. 

O próximo item será dedicado à discussão do que existe em manuais 

brasileiros e estrangeiros (sobretudo do Departamento de Defesa dos EUA) e no 

meio acadêmico sobre o Ciclo de Vida de Material, o Suporte Logístico Integrado e a 

Logística Baseada no Desempenho. 

O prosseguimento da revisão será voltado para as PPP. Nele, serão 

apresentados, explicados e discutidos os conceitos e as características das PPP, 

baseado na legislação que a instituiu no Brasil bem como no exemplo de outros 

países. As características das PPP serão apresentadas em comparação às da Lei 

Geral de Licitações e Contratos. 
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2.2.1.1 Fontes de Buscas 

Durante a fase exploratória da pesquisa, serão consultadas diversas fontes 

informativas, com o objetivo de buscar o maior entendimento possível sobre as 

questões de estudo propostas por este trabalho.  

Constituirão fontes bibliográficas, para tanto, os seguintes documentos:  

- Estratégia Nacional de Defesa (2008);  

- Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 que insstitui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e Lei 11.079 de 30 de dezembro de 2004, que 

institui normas gerais para licitaçõa e contratação de parceria público-privada no 

âmbito da administração pública; 

- Processo de Transformação do Exército Brasileiro e Programas Estratégicos 

do Exército;  

- Manuais do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro e do Depertamento 

de Defesa dos Estados Unidos; 

- Artigos publicados em revistas científicas; 

- Trabalhos acadêmicos realizados em instituições de ensino civis e militares.  

- Contratos e Minutas de Contratos de PPP e de SLI obtidos junto ao DCT, à 

CPTM e à CISCEA, que serão utilizados como estudo de caso; 

- Dissertação de Mestrado de Casagrande (2019), site da Helibras e 

seminários de especialistas nas a´reas de SLI e PBL. 

A seleção das fontes bibliográficas, entretanto, deve atentar para a 

credibilidade, atualidade e pertinência do assunto em relação à pesquisa realizada. 

 

2.2.1.2 Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

A pesquisa irá se valer de mecanismos de busca na rede mundial de 

computadores. Para tanto, serão utilizadas as seguintes palavras-chave: “Parceira 

Públilco-Privadas”, "Suporte Logístico Integrado”, “Ciclo de Vida de Material”, 

Programas Estratégicos do Exército”, “Base Industrial de Defesa”, “Logística 

Baseada em Perfomance”, e seus correlatos em inglês, espanhol e francês. 
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2.2.1.3 Critérios de inclusão 

A inclusão das fontes bibliográficas no escopo do trabalho obedecerá aos 

seguintes critérios:  

- Fontes publicadas nos idiomas português, inglês, espanhol e francês; 

- Estudos publicados a partir dos primeiros contratos de PPP no Brasil, ou 

seja, a partir do ano 2000 no âmbito estadual e a partir de 2004, em âmbito federal;  

- Manuais do Ministério da Defesa e de outras Forças Armadas que tratem 

sobre os temas em pauta 

- Publicações de periódicos reconhecidos nacional e internacionalmente; 

- Publicações de sítios oficiais ou acadêmicos, sobretudo de associações que 

tratem sobre o tema, como exemplo: ABIMDE e radar PPP. 

- Trabalhos acadêmicos produzidos em instituições de ensino civis e militares 

que abordem os assuntos em questão. 

- Dentro da possibilidade, minutas ou editais de contratos de PPP, de SLI ou 

de contratos de desempenho. 

 

2.2.1.4 Critérios de exclusão 

Não constituirão fontes de consulta:  

- Publicações de autoria não comprovada ou desconhecida. 

- Publicação, artigo ou trabalho que não seja oriundo dos sítios oficiais de 

órgãos da imprensa, governo, instituições de ensino ou de órgão de reconhecida 

credibilidade relacionado ao tema proposto. 

 

2.2.2 Obtenção de Dados para discussão 

A partir das informações consolidadas na Revisão de Literatura, haverá coleta 

de dados para comprovar o raciocínio realizado. Para tanto, serão utilizados 

diferentes métodos, como: entrevistas com especialistas, opiniões e palestras de 

especialistas obtidas em seminários e artigos, dissertações de mestrado realizadas, 

contratos de PPP assinados e relatórios do TCU. 

Foi entrevistado o Adjunto da Divisão de Obtenção de Defesa da DSMEM, 

como a finalidade de explicar como são feitas as aquisições de SMEM e seu 

respectivo SLI pelo DCT e quais são as principais dificuldades encontradas. 
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Foram aproveitadas duas palestras ministradas por um dos integrantes da 

Assessoria de Contratos de Defesa do CCOMGEx, responsável pelo anexo de SLI 

do contrato do SISFRON. Uma das palestras tratou sobre “Contratos Logísticos de 

Perfomance”, enquanto a outra tratou de “Processos de Seleção de Contratos de 

Defesa”. Ambas foram de grande valia para o desenvolvimento desta pesquisa.  

Em contato com o Assessor de Apoio Jurídico do DCT, foi disponibilizado o 

contrato de Pacote Logístico do Guarani, o qual serviu para um dos estudos de 

casos. 

Da mesma forma, a Dissertação de Mestrado de Casagrande (2019) foi 

bastante útil para tartar das principais dificuldades que existem no SLI do Guarani. 

Por meio de consulta na Internet, foi obtida a minuta do contrato de PPP de 

gestão da Rede de Comunicações da Força Aérea Brasileira e também o contrato 

de PPP para manutenção dos trens da Companhaia Paulista de Trens 

Metropolitanos. Ambos são exemplos de PPP muito próximas dos temas desta 

pesquisa. 

O Relatório de auditoria do TCU sobre o SISFRON foi utilizado para ratificar 

comentários realizados ao longo desta pesquisa. 

As empresas de defesa foram, de certa forma ouvidas, por meio da sua 

associação (ABIMDE) que publicou sua proposta para o Mercado de Defesa 

Brasileiro. 

Por fim, no endereço eletrônico da Helibras, buscaram-se verificar quais são 

os planos de serviços que eles oferecem para seus clientes de SLI. Isso objetiva 

demonstrar que as empresas já possuem esse conhecimento. 

Os diversos modos de coleta de dados apresentados servem para ratificar ou 

retificar a teoria comprovada durante a Revisão de Literatura. 

 

2.2.2.1 Análise dos Dados 

A análise dos dados relativos às pesquisas bibliográfica e documental será 

apresentada pela revisão da literatura. Estes dados devem consistir no referencial 

teórico a ser comprovado pelo estudo de campo. Por meio dele, espera-se 

corroborar ou refutar as relações entre as variáveis construídas durante a fase 

exploratória do trabalho.  
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As perguntas a serem realizadas terão com prioridade ratificar e/ou retificar as 

eventuais dificuldades de gestão de contratos de SLI de SMEM sob a Lei 8.666/93 

levantadas durante a pesquisa bibliográfica e a coleta documental, seguindo as 

dimensões estabelecidas na tabela 2. A partir de então, as respostas obtidas serão 

tabuladas. 

 

2.2.3 Instrumentos 

Diante di problema de pesquisa em estudo, foi realizado um estudo 

bibliográfico sobre o tema proposto, com o objetivo de abalisar as Parcerias Público-

Privadas, utilizando-se dos seguintes instrumentos. 

Tabela 4 - Estratégia de Busca de Dados 

Assunto Instrumentos de Coleta 

Política e Estratégia Nacional 
de Defesa 

- A própria PND e END, disponíveis na In-
ternet 
- Manual do Processo de Transformação do 
Exército 

Base Industrial de Defesa 

- Artigos publicados na Internet 
- Estudo do Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas 
- Publicação da ABIMDE 

Programas Estratégicos do 
Exército 

- publicações do Escritório de Projetos do 
Exército 
- Artigos ou Reportagens publicados em 
Revistas do Exército Brasileiro ou revistas 
congêneres 
- Plano Estratégico do Exército 

Ciclo de Vida Material 

- Instruções Gerais para Gestão do Ciclo de 
Vida de Material do Exército 
- Manuais do Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos da América 

Suporte Logístico Integrado e 
Logística baseada no 
desempenho 

- Manuais do Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos da América 

Contrato do SLI 
- Documentos disponíveis em caráter 
ostensivo 
- publicações da Helibras 
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Aquisições de Defesa 
- Artigos publicados na Internet 
- Entrevista com Ass Ap Jur DCT e Adj CH 
C Obt DSMEM 

Lei Geral de Licitações e 
Contratos 

Lei 8.666/93 

Parcerias Público-Privadas 

- Livro Parceria Público-Privada passo a 
passo (BITENCOURT, 2011)  
- Livro Contratos Administrativos, Equilíbrio 
Econômico-Financeiro e Taxa Interna de 
Retorno (MOREIRA, 2017) 
- Publicações do Ministério de 
Planejamento, Orçamento e Gestão 
- Livro de Finanças Públicas de Giambiagi e 
Além (2011) 
- Artigos e Publicações Estrangeiras no 
Brasil e Exterior 
- Lei 11.079/04 
- Dados obtidos por solicitação à Unidade 
de PPP/EME 
- Contratos de PPP CPTM e CISCEA 

 
Fonte: o Autor (confecção própria) 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A aquisição de um PRODE envolve todo o planejamento do ciclo de vida do 

material, desde a identificação de uma lacuna de capacidade, necessidade ou 

carência até sua desativação, além de seu Suporte Logístico Integrado (SLI). 

O constante investimento em sistemas e materiais de emprego militar tornou 

imprescindível a criação em 2015 da Diretoria de Sistemas e Materiais de Emprego 

Militar (DSMEM), cuja finalidade é centralizar a aquisição de sistemas complexos 

que necessitam ser desenvolvidos. 

Alguns contratos já foram assinados. Os Guaranis estão sendo produzidos na 

planta da Iveco em Sete Lagoas-MG com a participação de engenheiros militares e 

parte dos produtos entregues está mobiliando a 15ª Brigada Infantaria Mecanizada. 

As unidades da brigada estão sendo reformadas para conseguir atender as 

demandas logísticas da viatura. 

Dentro do Programa Astros 2020, as viaturas estão mobiliando o 6º Grupo de 

Mísseis e Foguetes (6º GMF) no Forte Santa Bárbara, em Formosa-GO. Aliás, no 

próprio forte, foram e estão sendo construídas várias Organizações Militares (OM), 

para se adaptar à nova capacidade adquirida. Ressalta-se aqui e criação e ativação 

do Centro de Instrução de Mísseis e Foguetes e do Centro de Logística de Mísseis e 

Foguetes. 

Da mesma forma, o contrato do SISFRON já está assinado e se encontra em 

vigor. O Comando Militar do Oeste (CMO) foi escolhido para receber o primeiro 

projeto, logo, várias de suas OM também passaram por reformas para se adaptar à 

nova capacidade.  

O Contrato do SISFRON foi firmado com uma Empresa Integradora, criada 

específica para tanto: a SAVIS Tecnologia e Sistemas SA, um braço da EMBRAER. 

A empresa integradora tem com uma de suas finalidades estabelecer a ligação entre 

a administração pública e os fornecedores dos materiais a serem adquiridos. No 

caso concreto, o Exército explicita a sua demanda de um produto específico em 

requisitos operacionais, tecnológicos, logísticos e industriais, e a empresa 

integradora apresenta propostas que possam atender as exigências. A solução 

encontrada deve atender às duas partes. 
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Alguns PRODE produzidos são de propriedade intelectual do Exército, que 

possui participação nos royalties. Além do mais, após vencer a licitação, a empresa 

SAVIS se comprometeu a manter um Suporte Logístico Integrado dentro de 

indicadores de desempenho, sob pena de ser penalizada, ou seja, receber menos, 

caso não cumpra o prescrito em contrato.  

Priorizou-se o desenvolvimento de tecnologia nacional. Naquelas tecnologias 

que deviam ser importadas, verificou-se a necessidade de se assinar acordos de 

compensação tecnológica. O Exército passou a ter essa expertise, concebida, 

mormente, na Assessoria de Contratos de Defesa (ASCODE) do Comando de 

Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (CCOMGEX). 

Existem algumas características encontradas na gestão desses tipos de 

contratos. Duas delas são a duração do contrato em relação à vida útil do material e 

a vinculação do pagamento à previsão de orçamento e numerário. Esses e outros 

aspectos serão abordados mais adiante. Antes será necessário apresentar algumas 

peculiaridades sobre a política nacional de defesa, o mercado de defesa e sobre o 

ciclo de vida de material, a logística baseada no desempenho e o suporte logístico 

integrado. 

 

3.1 A POLÍTICA DE DEFESA BRASILEIRA 

 

3.1.1 A Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro 
Branco de Defesa Nacional 

 A Política Nacional de Defesa (PND) foi instituída em 2012, juntamente com a 

Estratégia Nacional de Defesa, e “fixa os objetivos da Defesa Nacional e orienta o 

Estado sobre o que fazer para alcançá-los” (BRASIL, 2012b, p.7). 

 No diagnóstico que realiza sobre o Brasil, a PND afirma que “a persistência 

de ameaças à paz mundial requer a atualização permanente e o aparelhamento das 

nossas Forças Armadas, com ênfase no apoio à ciência e tecnologia para o 

desenvolvimento da indústria nacional de defesa (BRASIL, 2012b, p. 26).” 

 Diante desse cenário, colocou como objetivos desenvolver a indústria 

nacional de defesa, orientada para a obtenção da autonomia em tecnologias 

indispensáveis e também desenvolver o potencial de logística de defesa e de 

mobilização nacional. 



37 

 Para alcançar esses objetivos, a Estratégia Nacional de Defesa (END) 

estabelece algumas diretrizes, tais como: capacitar a Base Industrial de Defesa 

(BID) para que conquiste autonomia em tecnologias indispensáveis à defesa e ainda 

indica a criação de regimes jurídicos que assegurem a continuidade nas compras 

públicas, contra os riscos do imediatismo mercantil. A BID também será incentivada 

a competir em mercados externos para aumentar sua escala de produção, contando 

inclusive com a ajuda do Estado Brasileiro. 

 Ainda segundo essas diretrizes, o mercado de defesa deve contemplar o 

emprego dual dos seus produtos, ou seja, que as tecnologias desenvolvidas possam 

ser utilizadas não somente nos meios militares, mas também nos meios civis. Há 

numerosos exemplos de tecnologias desenvolvidas na área de defesa que deram 

origem a produtos atualmente usados no cotidiano das pessoas.  

 A END se organiza em três eixos estruturantes, sendo que o segundo deles 

se refere à reorganização da BID, para assegurar que o atendimento às 

necessidades de tais produtos por parte das Forças Armadas apoie-se em 

tecnologia de emprego dual, sob domínio nacional (BRASIL, 2012b, p. 66). 

 A reorganização da BID segue várias diretrizes, dentre as quais, pode-se 

destacar que: 

O Estado ajudará a conquistar clientela estrangeira para a BID. Entretanto, 
a continuidade da produção deve ser organizada para não depender da 
conquista ou da continuidade de tal clientela. Portanto, o Estado 
reconhecerá que, em muitas linhas de produção, aquela indústria terá de 
operar em sistema de “custo mais margem” e, por conseguinte, sob intenso 
escrutínio regulatório (BRASIL, 2012b, p. 101) (aspas originais). 

  

 O sistema de “custo mais margem” reconhece que, em muitos casos, 

mormente na queles que envolvem pesquisa e desenvolvimento, onde não há muita 

concorrência, o preço não pode ser definido pelo mercado, mas pelos custos 

envolvidos na produção, acrescidos de uma margem de lucro necessária à empresa. 

Daí o intenso escrutínio regulatório. 

 Nesse contexto, foi aprovada a Lei nº 12.598/2012, que tem por finalidade 

determinar normas especiais para compras, contratações e desenvolvimento de 

produtos e sistemas de defesa. A intenção é possibilitar a continuidade das compras 

públicas, sem prejudicar a competição no mercado e o desenvolvimento de novas 

tecnologias (BRASIL, 2012b, p. 100). 
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 Os objetivos da política de compras é de otimizar o dispêndio de recursos, 

assegurar que as compras obedeçam às diretrizes da END e garantir, nas decisões 

de compras, a primazia do compromisso do desenvolvimento das capacitações 

tecnológicas nacionais em produtos de defesa (BRASIL, 2012b, p. 105). 

 A END, ao explicar o contexto da estrutura de defesa do país, elenca algumas 

vulnerabilidades, entre outras: histórica descontinuidade na alocação de recursos 

orçamentários para a defesa; a desatualização tecnológica de alguns equipamentos 

das Forças Armadas e a carência de programas para aquisição de PRODE, 

calcados em planos plurianuais (BRASIL, 2012b, p. 115). 

 Diante dessas vulnerabilidades, a própria END vislumbrou a “regularidade e 

continuidade na alocação dos recursos orçamentários defesa, para incrementar os 

investimentos e garantir a manutenção das Forças Armadas” (BRASIL, 2012b, p. 

115). 

 O Livro Branco de Defesa Nacional, por sua vez, possui um tópico dedicado à 

Base Industrial de Defesa, que define como: 

um conjunto de indústrias e empresas organizadas em conformidade com a 
legislação brasileira, que participam de uma ou mais das etapas da 
pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e manutenção de 
produtos de defesa (BRASIL, 2012c, p. 212). 

  

 O Livro ainda caracteriza o setor de defesa da seguinte forma: 

O setor produtivo de defesa possui as seguintes especificidades: 
necessidade  de grande escala produtiva e altos dispêndios em pesquisa e 
desenvolvimento; longo prazo de maturação dos projetos; curto ciclo de vida 
de materiais; e existência de um mercado fortemente influenciado pelas 
compras governamentais e pelas exportações, com a presença de setores 
altamente competitivos (BRASIL, 2012c, p. 213). 

 

3.1.2 Lei de Fomento à Base Industrial de Defesa 

 Como desdobramento do Plano Brasil Maior, lançado em 2011, com o intuito 

de aumentar a competitividade da indústria brasileira, foi sancionada, em 21 de 

março de 2012, a Lei nº 12.598, que estabelece normas para as compras, as 

contratações e o desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa e dispõe 

sobre regras de incentivo à área estratégica de defesa, além de instituir um regime 

especial de tributação para o setor. 

 A Lei define como Produto de Defesa (PRODE): 

todo bem, serviço, obra ou informação, inclusive armamentos, munições, 
meios de transporte e de comunicações, fardamentos e materiais de uso 
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individual e coletivo utilizados nas atividades finalísticas de defesa, com 
exceção daqueles de uso administrativo (BRASIL, 2012a). 

  

 Além do PRODE, há o Produto Estratégico de Defesa (PED), que é “todo 

PRODE que, pelo conteúdo tecnológico, pela dificuldade de obtenção ou pela 

imprescindibilidade, seja de interesse estratégico para a defesa nacional” (BRASIL, 

2012a).  

 Da mesma forma, define como Sistema de Defesa (SD) “o conjunto inter-

relacionado ou interativo de PRODE que atenda a uma finalidade específica”. 

 A Lei de Fomento autoriza a instauração de processo licitatório destinado 

exclusivamente a Empresas Estratégicas de Defesa, ou que envolva PRODE 

produzido ou desenvolvido no país. Também determina que os editais e contratos 

referentes a PED ou SD conterão cláusulas relativas à continuidade produtiva e à 

transferência de propriedade intelectual. 

 A Lei permite a participação de empresas em consórcio nos certames, 

inclusive sob a forma de Sociedade de Propósito Específico (SPE). Estabelece 

cláusulas de conteúdo nacional dos PRODE e de acordos de compensação, em 

caso de importação de produtos. 

 Além do mais, como forma de incentivar a área estratégica de defesa, a Lei nº 

12.598 criou o Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa (RETID), 

garantindo alguns benefícios às Empresas Estratégicas de Defesa (EED), desde que 

elas estejam credenciadas junto ao Ministério da Defesa. 

  

3.1.3 Processo de Transformação do Exército  

 O Exército Brasileiro, no esteio da Estratégia Nacional de Defesa, lançou seu 

Processo de Transformação. “A partir da assinatura da END, criou-se uma 

perspectiva inédita de iniciar um processo de aquisição e modernização do material 

de emprego militar” (BRASIL, 2010, p. 30). 

 A Questão Orçamentária foi um das causas que motivaram a transformação. 

A “estiagem orçamentária”, ao longo de mais de duas décadas, não permitiu que o 

Exército modernizasse seus equipamentos (BRASIL, 2010, p. 21) (aspas originais).  

 Para tanto, no estudo de como transformar o Exército, foram definidos alguns 

vetores de transformação, que incluem a Ciência e Tecnologia (C&T) e 

Modernização do Material e a Logística, 
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 Quanto ao vetor C&T e Modernização de Materiais, ficou patente que o 

Exército apresentava sérias deficiências em relação às capacidades de 

monitoramento/vigilância e mobilidade devido, sobretudo, à obsolescência dos 

equipamentos. Portanto, o padrão tecnológico incorporado aos equipamentos deve 

constituir um fator determinante para o sistema de aquisições do Exército. 

 Quanto ao vetor Logística, como já foi visto anteriormente, o Exército 

considerou necessária a adoção de uma estrutura de organização que possibilite o 

controle efetivo de todo ciclo de vida dos MEM e a terceirização dos serviços 

(BRASIL, 2010, p. 41). No sentido mais estrito, a terceirização ocorre somente no 

âmbito da Lei 8.666/93, no entanto, nesse caso, terceirização pode ser sinônimo de 

transferência de serviços à iniciativa privada. 

 Como resultado do Processo de Transformação, surgiu o Portfólio de 

Programas Estratégicos do Exército, junto com as aquisições ou desenvolvimento de 

SMEM (Astros 2020, Aviação do Exército, SISFRON etc), como já foi mencionado. 

 

3.2 O CICLO DE VIDA, O SUPORTE LOGÍSTICO INTEGRADO E A LOGÍSTICA 

BASEADA NO DESEMPENHO 

 

3.2.1 Ciclo de Vida 

 O conceito de ciclo de vida de material, embora tenha ganhado vulto no 

Exército Brasileiro mais recentemente, já vem sendo discutido há algum tempo na 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). É interessante saber do que 

tratam os manuais da OTAN acerca do assunto, já que essa é a doutrina que está 

sendo utilizada pelo Ministério da Defesa brasileiro.  

 Segundo a Política para a Gestão do Ciclo de Vida de Sistemas da OTAN, o 

objetivo da Gestão do Ciclo de Vida é de: 

Otimizar capacidades de defesa ao longo do ciclo de vida do sistema 
levando em conta desempenho, custo, cronograma, qualidade, ambiente 
operacional, suporte logístico integrado, e obsolescência (NATO, 2015, p.1) 
(tradução nossa). 

  

 A Gestão de Ciclo de Vida utiliza métodos de Gerenciamento de Projetos para 

manter o material ou sistema dentro do seu desempenho esperado e identificar 

lacunas que possam comprometer esse mesmo desempenho, ou seja, os riscos que 
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podem afetar o desempenho. O objetivo das tarefas durante as diferentes fases é 

atingir e manter a maturidade do sistema. 

 A maturidade do sistema está intimamente ligada ao conceito de Maturidade 

Operativa, que consiste na inter-relação entre as maturidades das seguintes áreas: 

Infraestrutura (construções, estradas, aeroportos), Organização (pessoal, estrutura, 

processos, tecnologia da informação), Treinamento (manual, orientações, 

simulação), suporte (suporte de material, rotinas de manutenção, publicações 

técnicas) (NATO, 2007, p.8). 

 O Manual da OTAN deixa claro que uma condição fundamental para um 

programa é de que a responsabilidade (accountability) durante todo o ciclo de vida é 

do cliente, ou seja, nesse caso, da própria OTAN. A indústria tem sua 

responsabilidade no ciclo de vida do produto como uma parte integrada, na base de 

contratos. 

 A OTAN divide o ciclo de vida do material nas seguintes fases: Conceito, 

Desenvolvimento, Produção, Utilização, Suporte e Desfazimento. Ao longo do ciclo 

de vida, são previstos vários decision gates (reuniões decisórias), durante a 

transição entre as fases, com a finalidade de decidir a manutenção ou alteração do 

planejamento inicialmente realizado.  

 Já durante a concepção do material, devem-se levar em conta todos os 

requisitos que o material deverá satisfazer ao longo do seu ciclo de vida, o 

cronograma físico-financeiro de cada fase do ciclo de vida e desfazimento do 

material ao final do ciclo. 

No que concerne à doutrina do Exército, serão discutidos os pontos principais 

das Instruções Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida dos SMEM, que são um 

modelo de gestão. 

Um dos objetivos do modelo de gestão é estabelecer uma sistemática para as 

atividades e os eventos que ocorrem durante o ciclo de vida dos SMEM. 

Segundo o modelo, o Ciclo de Vida é dividido em quatro fases. A primeira 

delas é a formulação conceitual. Inicia-se pela Compreensão das Operações, que é 

um documento que traduz uma ou mais Capacidades Operativas em informações 

necessárias para orientar a concepção do SMEM. Nessa fase, são definidos o 

emprego doutrinário do futuro SMEM, os seus Requisitos Operacionais (RO) e os 

Requisitos Técnicos, Logísticos e Industriais (RTLI), entre outros. 
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Como ilustração, pode-se observar a Portaria nº 132 do Estado-Maior do 

Exército, de 21 de maio de 2019, que aprova a Compreensão das Operações 

(COMOP) nº 01/2019, a Brigada de Infantaria Mecanizada (Bda Inf Mec) em 

operações, cujo extrato consta no Anexo “A”. 

Nessa COMOP nº 01/2019, por exemplo, há uma lista de Necessidades 

Operacionais para cada atividade das Funções de Combate. Uma de suas intenções 

(item 8) é de que “os SMEM concebidos a partir desta COMOP atuem de forma 

integrada e complementar.” 

No anexo B, é possível ver um extrato de Requisitos Operacionais da Viatura 

Posto Meteorológico Computadorizado para o Sistema de Artilharia de Campanha. 

Nessas instruções, são listados requisitos operacionais absolutos, desejáveis e 

complementares, atribuindo a cada um deles o peso com o qual se pondera a sua 

importância. É interessante notar que esses requisitos possuem indicadores 

bastante precisos.  

Seguindo o mesmo raciocínio, no anexo C, encontra-se um extrato dos 

Requisitos Técnicos, Logísticos e Industriais da mesma viatura. Da mesma forma 

que os Requisitos Operacionais, os requisitos técnicos também possuem sua 

classificação em absolutos, desejáveis e complementares. Assim também o são os 

requisitos logísticos e industriais. 

Na segunda fase, a da obtenção, decide-se se o SMEM será desenvolvido ou 

adquirido. No primeiro caso, procura-se produzir um protótipo. Já no segundo caso, 

há a definição se a obtenção será no mercado interno ou externo. 

A terceira fase trata da produção, utilização e manutenção, que corresponde 

ao período de vida útil do material. Pode-se atingir o fim da vida útil por motivos 

logísticos, doutrinários, técnicos ou por uma combinação desses. Nesse caso, são 

consideradas a revitalização, a repotencialização, a modernização ou a desativação 

do SMEM.  

A quarta e última fase abrange o recolhimento, desfazimento, a logística 

reversa e o final do ciclo de vida. 

O Ciclo de Vida estabelece todas as fases que devem ser estudadas antes da 

contratação de um SMEM, ou seja, permite que o planejador visualize todo o 

emprego do SMEM até o fim do seu ciclo de vida, de tal forma, que no momento da 

sua concepção já possa definir os requisitos necessários para tanto. 
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3.2.2 Suporte Logístico Integrado (SLI) 

O SLI é a gestão do ciclo e vida do material, abordando 12 elementos, de 

modo que o SMEM mantenha, ao longo do ciclo de vida, o desempenho definido 

durante a fase da formulação conceitual e seja viável economicamente. 

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD – Department of 

Defense, na sua sigla em inglês), em dezembro de 2011, editou uma guia para tratar 

de Integrated Product Support Element, ou, Elemento de Suporte Integrado ao 

Produto, em tradução livre. O conceito de Suporte Integrado ao Produto (IPS) é uma 

evolução do conceito de Integrated Logistics Support, ou Suporte Logístico 

Integrado, em português.  

Para o DoD, o Suporte ao Produto: 

 
[é] um facilitador-chave de gestão do ciclo de vida, é o pacote de funções de 
apoio requeridas para implantar e manter a prontidão e a capacidade 
operativa dos principais sistemas de armas, subsistemas, e componentes, 
incluindo todas as funções relacionadas com a prontidão do sistema de 
armas. O pacote de funções de suporte ao produto relacionados à prontidão 
do sistema de armas (e o que pode ser realizado por ambas entidades 
público e privada) inclui as tarefas que são associadas aos elementos do 
Suporte Integrado ao Produto. (ESTADOS UNIDOS, 2016c, p.2) (grifo 
nosso, tradução nossa). 
 

Esses “elementos” acima citados são em número de 12: Grupo de Gestão; 

Interface do Projeto; Engenharia de Sustentação; Apoio de Suprimentos; 

Planejamento e Gestão da Manutenção; Empacotamento, manuseio, 

armazenamento e transporte (PHST – packaging, handling, storage and 

transportation, na sigla em inglês); Dados e Publicações Técnicas, Equipamentos de 

Apoio; Treinamento e Apoio ao Treinamento, Mão-de-Obra e Pessoal; Infraestrutura 

e Instalações Físicas; Recursos Computacionais; e são uma expansão dos 10 

elementos iniciais abrangidos pelo conceito anterior de Suporte Logístico Integrado. 

A figura 1 ilustra bem esses elementos. 
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Figura 1 - Elementos do Suporte Integrado ao Produto 

Fonte: ESTADOS UNIDOS, 2011, p. 1 (tradução nossa) 

 

Ainda, segundo Estados Unidos (2011, p.21), o termo “integrado” é crítico.  

o Gerente do SLI deve entender como cada elemento é afetado pelos 
demais e como eles são vinculados com os outros e deve empregá-los 
todos de forma integrada para atingir o objetivo de otimizar as exigências do 
Combatente por adequação e acessibilidade (affordability) (tradução nossa). 

  

A seguir, são apresentadas as descrições de cada elemento segundo Estados 

Unidos (2011).  

 

Tabela 5 - Elementos do Suporte Integrado ao Produto 

 Elemento Descrição 

1 
Grupo de Gestão do 
SLI 

Tem o objetivo de planejar e gerenciar o custo e o 
desempenho ao longo da cadeia de valor de 
suporte ao produto, desde o projeto até a 
destinação final do produto. Planeja, gerencia e 
financia o SLI do sistema de armas através dos 
elementos do SLI. 

2 Interface do Projeto 

Tem por objetivo participar do processo de 
engenharia de sistemas para impactar o projeto 
desde o seu início por todo o ciclo de vida, 
facilitando a suportabilidade para maximizar a 
disponibilidade, a efetividade e a capacidade do 
sistema ao menor custo total de propriedade. 
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3 
Engenharia de 
Sustentação 

Objetiva apoiar os sistemas em seus ambientes 
operacionais. Abrange as tarefas de investigações 
e análises de engenharia e logística, para garantir a 
continuidade de operação e manutenção de um 
sistema com riscos gerenciados. 

4 
Apoio de 
Suprimentos 

Tem finalidade de identificar, planejar, prover e 
implementar ações de gestão para adquirir peças 
de reparo, sobressalentes e todas as classes de 
suprimento para assegurar que o melhor 
equipamento ou capacidade esteja disponível para 
apoiar o combatente ou o mantenedor quando for 
necessário no menor custo total de propriedade. 
Consiste de ações de gestão, procedimentos e 
técnicas necessárias para adquirir, catalogar, 
receber, armazenar, transferir, enviar e dispor das 
peças de reparo, sobressalentes e suprimentos. 

5 
Planejamento e 
Gestão da 
Manutenção 

Identifica, planeja, provê e implementa conceitos e 
requisitos para assegurar que o melhor 
equipamento/capacidade possível esteja disponível 
quando o combatente precisar ao menor custo total 
de propriedade. Estabelece conceitos de 
manutenção e requisitos para a vida do sistema 
tanto para hardware como para software. 

6 

Empacotamento, 
manuseio, 
armazenamento e 
transporte (PHST) 

Tem por objetivo identificar, planejar, prover e 
adquirir requisitos de embalagem, manuseio, 
armazenamento e transporte para maximizar a 
disponibilidade e a usabilidade do material para 
incluir itens de suporte sempre que forem 
necessários para treinamento ou missão. É a 
combinação de recursos, processos, 
procedimentos, projetos, considerações e métodos 
para assegurar que todo o sistema, equipamento e 
itens de suporte sejam preservados, embalados, 
manuseados e transportados adequadamente, 
incluindo considerações ambientais, preservação 
do equipamento para curta e longa armazenagem e 
transportabilidade.  

7 
Dados e 
Publicações 
Técnicas 

Objetiva identificar, planejar, validar, prover, 
implementar ações de gestão para desenvolver e 
adquirir informações para: operar, manter e treinar 
no equipamento para maximizar sua efetividade e 
disponibilidade; catalogar e adquirir efetivamente 
peças de reposição/reparo, equipamento de apoio e 
de todas as classes de suprimento; definir a linha 
de base de configuração do sistema (hardware e 
software) para apoiar efetivamente o combatente 
com a melhor capacidade no momento em que for 
necessário. Os dados e publicações técnicas 
representam informações registradas de natureza 
científica ou técnica, independentemente da forma 
ou caráter (tais como manuais técnicos de 
equipamentos e projetos de engenharia), dados de 
engenharia, especificações, padrões e descrições 
de itens de dados. 
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8 
Equipamentos de 
Apoio 

Tem por finalidade identificar, planejar, prover e 
implementar ações de gestão para adquirir e apoiar 
os equipamentos (móvel ou fixo) necessários para 
manter a operação e a manutenção dos sistema 
para assegurar que o sistema esteja disponível 
para o combatente quando for necessário ao menor 
custo total de propriedade.  

9 
Treinamento e 
Apoio ao 
Treinamento 

Planejar, prover e implementar uma estratégia 
integrada coesa para treinar militares e civis para 
maximizar a efetividade da doutrina, mão-de-obra e 
pessoal, para combater, operar e manter o 
equipamento durante todo o seu ciclo de vida. 
Como parte de uma estratégia, planeja e 
implementa ações de gestão para identificar, 
desenvolver Simuladores.  

10 
Mão-de-Obra e 
Pessoal 

Objetiva identificar, planejar, prover e adquirir 
pessoal, civis e militares com as qualificações e 
habilidade necessárias: operar, equipamentos, 
completar as missões, combater efetivamente 
apoiar o combate, para vencer as guerras; apoiar 
efetivamente o combatente, e assegurar que a 
melhor capacidade esteja disponível para o 
Combatente quando necessário. Envolve a 
identificação e seleção de pessoal (militar e civil) 
com as qualificações e habilidades necessárias 
para operar, manter e apoiar os sistemas ao longo 
do tempo de vida 

11 
Infraestrutura e 
Instalações Físicas 

Tem por objetivo identificar, planejar, prover e 
adquirir instalações físicas para permitir o 
treinamento, a manutenção e armazenagem para 
maximizar a efetividade do sistema operacional de 
apoio logístico no menos custo total de 
propriedade. Identifica e prepara planos para a 
aquisição de instalações físicas que permitam o 
apoio responsivo ao combatente. Consiste de 
ativos imobiliários permanentes e semipermanentes 
necessários para apoiar um sistema, incluindo 
estudos pra definir tipos de instalações ou 
melhorias de instalações, localização, 
necessidades de espaço, requisitos ambientais, e 
de segurança e de segurança e equipamentos. 
Inclui instalações para treinamento, 
armazenamento de equipamentos, manutenção, 
armazenamento de suprimentos, armazenamento 
de munição etc. 

12 
Recursos 
Computacionais 

Tem por fim identificar, planejar, prover e adquirir 
instalações, hardware, software, documentação, 
mão-de-obra e pessoal necessário para o 
planejamento e gestão de missão crítica de 
sistemas computacionais.   

 
Fonte: ESTADOS UNIDOS (2011) (tradução nossa) 
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Os Manuais do Departamento de Defesa norte-americano são o “estado da 

arte” desta pesquisa. 

Durante esta pesquisa, para fins de facilitar a apreensão dos conceitos 

envolvidos, os termos Suporte Integrado ao Produto e Suporte Logístico Integrado 

serão considerados sinônimos.  

Ainda no momento da concepção do SMEM, já se deve pensar todo o ciclo de 

vida do material, estabelecendo requisitos de desempenho desejáveis. A gestão é 

feita por contratos de SLI, que estipulam como esses requisitos serão medidos. O 

pagamento dos serviços prestados entre o cliente-fornecedor poderá utilizar a 

metodologia de PBL, feito de acordo com o atingimento do desempenho esperado. 

 

3.2.2.1 Suporte Logístico Integrado e Serviços de Manutenção, Reparo e Moderni-
zação (MRO) 

 

Não se deve confundir Suporte Logístico Integrado, que envolve todos os 12 

elementos mencionados anteriormente, com serviços de Manutenção, Reparo e 

Modernização (MRO - Maintenance, Repair and Overhaul). 

Segundo a Federação Europeia de Sociedades Nacionais de Manutenção 

(EFNMS – European Federation of National Maintenance Societies, na sua sigla em 

inglês), MRO se define como: 

Todas as ações que têm o objetivo de manter um item em um estado ou 
restaurá-lo a um estado no qual ele pode desempenhar sua função 
requerida. As ações incluem a combinação de todas as ações técnicas e 
adminitrativas, gerenciais e de supervisão correspondentes. (EFNMS apud 
KAUSHIK, p. 49 2017) (tradução nossa). 

 

A Gestão de MRO inclui as manutenções e os suprimentos necessários para 

manter o material disponível. O termo foi utilizado pela primeira vez pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mas tornou-se muito comum nas 

indústrias atuais, principalmente as indústrias aeronáuticas. O MRO é uma 

componente integrante da Gestão do Ciclo de Vida (KAUSHIK, p.50, 2017). 

Ainda segundo Kaushik (p. 42, 2017),  

[em uma] eficiente MRO de equipamentos de defesa por meio de PPP, 
espera-se que aumente o tempo de disponibilidade dos equipamentos 
existentes a fim de possibilitar sua exploração a um nível ótimo (tradução 
nossa).  
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Embora esta pesquisa trata de Suporte Logístico Integrado, deve-se assumir 

que o foco dela envolve serviços de MRO, que são essenciais para o atingimento da 

disponibilidade dos SMEM.  

 

3.2.3 A Logística baseada no Desempenho (PBL – Performance-Based Logis-
tics) 

A Logística baseada no Desempenho (PBL, na sua sigla em inglês) é também 

conhecida como Suporte ao Ciclo de Vida baseado no Desempenho. É uma 

estratégia de suporte ao produto baseado em resultados (outcomes) para o 

desenvolvimento e implementação de um pacote de suporte ao produto, 

integrado e viável, projetado para otimizar a prontidão do sistema e atingir os 

requisitos operacionais em termos de resultados de desempenho para um sistema 

de armas por meio de contratos de suporte de produtos de longa duração, com 

claras linhas de autoridade e responsabilidade (ESTADOS UNIDOS, 2005) 

(tradução nossa, grifos nossos). 

A essência da PBL é (EXAME.COM, 2011): 

comprar os resultados do desempenho, não as peças individuais e as ações 
de conserto. Em vez de comprar níveis determinados de peças 
sobressalentes, consertos, ferramentas e dados, a nova ênfase está na 
compra de um nível predeterminado de disponibilidade para alcançar os 
objetivos do comprador. 

 

A PBL é muito utilizada nos contratos de manutenção para os setores de 

defesa e aeroespacial em outros países, onde, por exemplo, a empresa contratante 

paga à contratada somente pelo tempo em que o equipamento estiver disponível 

(EXAME.COM, 2011).  

Os clientes e os fornecedores de produtos de tarefas cruciais, como os 

equipamentos de produção de semicondutores, as aeronaves comerciais e os 

sistemas de armas militares, estão reconhecendo que não basta adquirir produtos 

de classe mundial, é necessário que se ofereçam serviços e manutenção eficientes, 

com economia de custo e de nível superior ao longo da fase de pós-vendas do 

relacionamento cliente-fornecedor (EXAME.COM, 2011). 
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3.2.4 Contratos de PBL do Departamento de Defesa dos EUA 

O Departamento de Defesa dos EUA (DoD) publicou um Guia sobre Logística 

Baseada no Desempenho. A intenção é reduzir custo por meio de inovações. 

Contratos de PBL estão relacionados com os produtos do usuário final, o 

Combatente (Warfighter, combatente em inglês), e integra várias atividades de 

suporte ao produto com métricas e incentivos. A PBL foca em uma combinação das 

melhores práticas entre Governo e Indústria. 

Para o DoD, a PBL tem o objetivo de reduzir a resposta da cadeia de 

suprimento e melhorar a prontidão da maioria dos sistemas. Segundo o DoD, 

contratos de desempenho são um método cuja intenção é assegurar que os níveis 

de qualidade de desempenho requeridos sejam alcançados e o seu pagamento total 

está vinculado ao grau de desempenho obtido de acordo com os parâmetros do 

contrato (ESTADOS UNIDOS, 2016b, p.11). Tudo isso ao menor custo possível. 

Para atingir os objetivos da PBL, os contratos devem descrever os requisitos 

a serem atingidos, ou seja, o resultado esperado; utilizar parâmetros de medição de 

desempenho; especificar procedimentos para redução do valor a ser pago pelo 

serviço prestado e do valor a ser pago como bônus. 

Juntamente com os parâmetros de desempenho, poderá haver uma cláusula 

conhecida como option year, isto é, firma-se um contrato inicial com uma duração 

não muito longa e vincula sua prorrogação à aquisição de determinados parâmetros 

durante certo tempo. Por exemplo, é possível estipular uma cláusula em que um 

contrato inicial de 10 anos só será renovado se, nesse período, conseguir reduzir os 

seus custos em no mínimo 5%. Isso seria uma pré-condição para a prorrogação. 

Segundo o DoD (ESTADOS UNIDOS, 2016b, p.12), contratos de PBL 

reduzem os custos de serviços por unidade de desempenho de 5 a 20 %, enquanto 

simultaneamente melhoram a prontidão dos sistema ou do equipamento.  

 Alguns princípios são necessários para o contrato de PBL, como, por 

exemplo, a duração do contrato deve ser compatível com o retorno do investimento; 

a gestão de risco deve ser compartilhada entre governo, cliente e fornecedor; deve-

se verificar qual é o melhor tipo de contrato (contrato a preço fixo ou contratos de 

custo reembolsável, conforme se verá mais à frente). 

 A lógica do contrato de PBL é inversa àquelas que se costumam ver nos 

contratos tradicionais de manutenção. Sob contratos tradicionais, nos quais o 
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Governo adquire peças ou serviços de manutenção de um fornecedor, este 

fornecedor não é incentivado a reduzir a necessidade de reparos ou de fornecimento 

de peças, pois o seu faturamento aumenta com a quantidade de manutenções 

realizadas ou peças fornecidas. 

 Por outro lado, quando os fornecedores são pagos por desempenho, e não 

por transação, o seu lucro é impactado negativamente por qualquer custo adicional 

que incorra na entrega do produto ou do serviço. Portanto, nos contratos de 

desempenho, os fornecedores são incentivados a reduzir não somente o custo do 

serviço como também a frequência da manutenção. Isso impacta diretamente na 

prontidão do sistema ou do material. 

 O Guia (ESTADOS UNIDOS, 2016b, p.15) faz uma constatação que pode até 

aparecer óbvia: que as indústrias são voltadas para lucros, retorno do capital 

investido, fluxo de caixa duradouro e risco. 

 Os lucros são uma das principais metas de qualquer empresa em economias 

capitalistas, que é distribuí-los aos seus acionistas. Da mesma forma, o fluxo de 

caixa duradouro e o retorno do capital investido são índices indispensáveis em uma 

análise de investimento. Esses três aspectos são, de certo modo, interdependentes, 

pois um influencia diretamente no outro. 

 Outro importante aspecto é o risco do negócio. Do ponto de vista da indústria, 

os lucros esperados estão diretamente relacionados aos riscos, que podem assumir 

variadas formas, incluindo risco financeiro ou técnico. Desse modo, se há incentivos 

que mitigam esses riscos, o negócio torna-se atraente para a indústria. Os contratos 

de custo mais incentivos são os mais apropriados para contratos em que os riscos 

não estão bem quantificados. 

A chave para um contrato de PBL de sucesso está no uso de incentivos 
para extrair comportamentos e resultados desejáveis do fornecedor, como 
complemento à garantia de reembolso dos custos (ESTADOS UNIDOS, 
2016b, p.17) (tradução nossa). 

  

 O suporte ao produto baseado no desempenho é um mecanismo para 

executar tarefas de um modo que compartilha o risco do desempenho entre o 

governo e o fornecedor do suporte ao produto. 
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3.2.4.1 Tipos de Contratos 

 Neste subtópico, serão apresentados alguns tipos de contratos. Porém, antes 

disso, é necessário apresentar algumas noções básicas. 

 O primeiro passo para a aquisição é a especificação do que se pretende 

comprar. Embora seja aparentemente simples, na verdade, esse é um dos pontos 

mais críticos da contratação, pois, uma especificação errada pode levar a um 

produto entregue ou serviço realizado de forma diferente do que se esperava. Para 

ficar em um só exemplo, pode-se imaginar a dificuldade que é especificação 

minuciosa de um produto que se deseja adquirir, mas, não se tem o conhecimento 

técnico necessário para especificá-lo detalhadamente. 

 Para isso, foi criado o mecanismo de solicitação de informações (RFI - 

Request for Information, na sua sigla em inglês). Assim, a fornecedores identificados 

como potenciais participantes, poderá ser enviado um pedido de informações acerca 

do que se quer contratar, com a finalidade de que o fornecedor possa apresentar 

preços estimados e/ou alternativas de produtos e serviços para a demanda (XAVIER 

et al, 2010, p. 45). 

 Definida a especificação e o objeto do que se pretende adquirir, são 

elaborados pelas empresas contratantes uma solicitação de cotação (RFQ - Request 

for Quotation, na sua sigla em inglês) ou uma solicitação de proposta (RFI - Request 

for Proposal, na sigla em inglês). A primeira é usada quando o critério for o de menor 

preço, enquanto a segunda é utilizada quando há outros critérios envolvidos, além 

do preço (XAVIER et al, 2010, p. 58-59).  

 Uma aquisição mal feita impacta negativamente no Custo Total de 

Propriedade (TCO - Total Cost Ownership). Esse custo deve levar em consideração 

todos os custos existentes durante o ciclo de vida do produto. 

 Segundo Duarte (2019), referenciando o livro do PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge), existem os seguintes tipos de contratos 

a) preço fixo (lump sum): 

esta categoria se baseia em preço fixo total para um produto, serviço ou 
resultado, podendo contemplar benefícios caso determinados resultados 
sejam alcançados. Este contrato tem por característica a obrigação dos 
fornecedores concluírem o projeto mesmo em caso de prejuízos financeiros. 
Assim sendo, é necessário que os fornecedores detalhem com precisão o 
que será fornecido, buscando evitar possíveis problemas. 
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b) Contratos de Custo reembolsável (cost plus):  

tem por característica realizar pagamentos aos fornecedores por custos 
incorridos para o trabalho já concluído. Esta remuneração é acrescida dos 
lucros do fornecedor. Este tipo de contrato costuma conter cláusulas de 
incentivos financeiros relacionados a metas estabelecidas. 
 

c) Contratos por tempo e material (T&M): 

são contratos do tipo híbrido, contendo tanto aspectos os contratos de 
custos reembolsáveis quanto do preço fixo. São utilizados, normalmente, 
para aumento de pessoal, contratação de profissionais especializados e 
apoios externos, quando não é possível elaborar uma especificação de 
trabalho detalhada. Este tipo de contrato está sujeito à alteração do valor 
total, uma vez que seu escopo não pode ser detalhado inicialmente. É 
comum ver a inserção de limites gastos. Um exemplo é a contratação de 
consultores por hora de trabalho. 
 

 

Tabela 6 - Definição dos Tipos de Contratos 

Preço Fixo 

Preço Fixo Garantido 

Sendo o tipo mais utilizado pelas organizações, 
este tipo de contrato define o preço logo no início. 
Este tipo de contrato não aceita variações de custo, 
somente em caso de mudança de escopo. O 
desempenho do custo do contrato é de 
responsabilidade do fornecedor. 

Preço Fixo com 
remuneração de 
incentivos 

Este contrato contém preço fixo, havendo 
possibilidade de remuneração adicional com base 
em metas atingidas. As metas são estabelecidas 
em tempo de contratação e, normalmente, possui 
um teto de preços. 

Preço Fixo com 
reajuste econômico 

É utilizado quando a contratação demandará uma 
relação de longo prazo. É um contrato de preço 
fixo, porém possui cláusulas de reajustes, 
normalmente com base na inflação e/ou aumento 
dos custos dos insumos. 

Custo 
reembolsável 

Custos mais 
remuneração fixa 

o fornecedor recebe o reembolso dos gastos para 
realizar o trabalho e recebe o pagamento de uma 
remuneração fixa calculada como custos iniciais 
estimados. O pagamento é realizado somente pelo 
trabalho concluído e não considera desvios do 
fornecedor. 

Custos mais 
remuneração de 
incentivo 

 o fornecedor recebe o reembolso dos gastos para 
realizar o trabalho e recebe o pagamento de uma 
remuneração de incentivo se alcançar as metas 
determinadas. Neste caso, se os custos finais 
forem maiores ou menores, fornecedor e 
comprador dividem as diferenças dos custos com 
base nas regras estabelecidas no contrato. 

Custo mais 
remuneração 
concedida 

 o fornecedor é reembolsado pelos custos, mas a 
maior parte da remuneração está atrelada a metas 
de desempenho incorporadas no contrato. 

Fonte: Duarte (2019) 
Confecção: o autor 

 



53 

3.2.5 Compartilhamento de Custos 

Uma das principais características dos contratos de desempenho são as 

cláusulas de incentivo, que estão alinhadas com os objetivos do fornecedor. É 

possível prever bonificações se o material ou o serviço forem entregues antes do 

tempo previsto em qualquer tipo de contrato, ou se os custos finais forem inferiores a 

um custo determinado como custo alvo (target cost). Este último se aplica mais a 

contratos de custos reembolsáveis ou de preço unitário (XAVIER et al, 2010, p. 105). 

Nesse último caso (contratos de custos reembolsáveis ou cost plus), em que 

há incentivo, “a diferença entre o custo real do trabalho e o custo alvo (target cost) é 

dividida entre as partes (razão de partilha ou sharing ratio), sendo que a proporção 

pode ser variável” (XAVIER et al, 2010, p. 105). 

 

3.3 O MERCADO DE DEFESA 

O mercado de defesa caracteriza-se por ser basicamente monopsônico, ou 

seja, possui um só comprador, que é naturalmente o Estado, por intermédio do seu 

Ministério da Defesa (MD) ou das suas Forças Armadas. 

Dependendo da política de Estado, o país pode optar por adquirir a tecnologia 

necessária para a sua defesa no mercado externo ou fabricá-la em seu próprio país. 

Para a aquisição no mercado externo, embora consiga muitas vezes achar o produto 

pronto no mercado, conta com ônus de que poderá não absorver a tecnologia nem 

os meios para seu desenvolvimento devido à imposição do país que vende o 

produto. Isso torna o país estrategicamente vulnerável, já que sua defesa ficará nas 

mãos de outra nação estrangeira, que pode, a qualquer momento, ter decisões 

diferentes dos objetivos nacionais. Portanto, a maioria das nações que têm 

condições, e o Brasil é uma delas, procura desenvolver seus próprios produtos de 

defesa, que além de atender ao mercado nacional, pode ser exportado para outros 

países, favorecendo o balanço de pagamentos. Além disso, o desenvolvimento de 

produtos nacionais contribui para a estratégia de dissuasão. 

Como se pode imaginar, sistemas de defesa “demandam grande número de 

recursos humanos especializados, enrome alocação de horas de trabalho e uma 

considerável quantidades de peças a serem fabricadas e catalogadas” (ABREU, 

2014, p.57). A figura 2 demonstra muito bem essa complexidade. 
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Figura 2 - Complexidade dos Produtos de Defesa 
Fonte: O Estado de São Paulo apud DIÁRIO DO PRÉ-SAL (2010). 

 

Em publicação organizada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDI) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) (2016), Leske 

(2016, p.57) conclui que as restrições orçamentárias e a baixa demanda das Forças 

Armadas no Brasil impactam não somente as empresas de forma negativa, como 

também a cadeia produtiva.  

Vianello (2016, p.99), em artigo escrito na mesma publicação, salienta, ao 

discorrer sobre a empresa Boeing, a importância das PPP, por meio de 

estabelecimento de contratos e repasse de recursos no desenvolvimento de 

produtos de alta tecnologia no setor de defesa. Ainda, no mesmo artigo (VIANELLO, 

2016, p. 132), cita uma pesquisa realizada, cujo resultado chega à conclusão de que 

mais de 70% das empresas de defesa, caso houvesse redução no número de 

contratos defesa, não conseguiriam manter os funcionários daquela época até 

surgirem novas demandas relacionadas à defesa. 

Vianello (2016, p. 133) sugere uma possível solução para tornar a demanda 

mais estável: "o aumento da aplicação dual de seus produtos, a maior exportação 

destes e a verificação da possibilidade de inclusão de serviços de manutenção para 

os produtos já vendidos".  

Vianello (2016, p. 137) cita ainda o SISFRON como um dos maiores projetos 

da indústria de defesa atualmente, pois demandam empresas especializadas que 

"forneçam não só equipamentos, mas também serviços de manutenção e 

treinamento por vários anos". 
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Os serviços de manutenção, reparação e modernização são um gasto 

necessário no mercado de defesa, algumas vezes maior que a própria aquisição. 

Eles são usualmente conhecidos pela sua sigla em inglês MRO (Maintenance, 

Repair and Overhaul).  

Ferreira (2016, p.402), ao tratar sobre empresas aéreas de defesa, alega que 

"as próprias fabricantes de aeronaves têm investido consideravelmente em MRO, 

pois esses serviços propiciam um volume de recursos regular e de longo prazo, 

além de ampliar a fidelização do cliente". Depreende-se daí que, ao fornecedor 

importa manter um relacionamento de longo prazo e um fluxo regular de caixa, 

oriundo de uma demanda certa e constante. 

 Ferreira (2016, p. 87) propõe algumas diretrizes de políticas públicas voltadas 

para a capacitação e expansão do segmento aeronáutico no Brasil. 

Criar instrumentos legais que garantam os recursos de longo prazo – com 
volume e regularidade - necessários para a execução dos projetos 
aeronáuticos estabelecidos pelo Ministério da Defesa. Os recursos devem 
abranger as fases de desenvolvimento, aquisição de produtos finais e 
pacotes de manutenção das aeronaves ao longo do ciclo de vida. Com isto, 
as empresas passam a ter um horizonte maior para projetarem suas ações, 
principalmente àquelas relacionadas às atividades inovativas, cujos custos e 
incertezas decorrentes do próprio processo já são, por si só, impeditivos. 
Por sua vez, as Forças Armadas terão garantias de que os projetos 
estratégicos de plataformas aeronáuticas em desenvolvimento serão 
concluídos e também que suas principais aeronaves serão entregues e 
mantidas em condições operacionais. 
 

 E ainda:  

É importante se transferir gradualmente para as empresas privadas, por 
meio de contratos de longo prazo, a maior parte das atividades de 
manutenção das plataformas aeronáuticas de emprego militar, incluindo 
seus principais sistemas. De outro lado, deve se incentivar a constituição de 
novas empresas aeronáuticas, ou o fortalecimento de empresas já 
existentes, que tenham condições de assumir a manutenção das aeronaves 
militares ao longo de todo o ciclo de vida da plataforma. Também é 
importante a garantia do controle nacional dessas empresas (FERREIRA, 
2016, p. 87). 

 

Como se trata de produtos com alta tecnologia agregada, os produtos de 

defesa frequentemente possuem spin-off1 tecnológicos para o meio civil, o que vem 

bem ao encontro de um dos objetivos da END, quanto o desenvolvimento de 

tecnologias de emprego dual. Mazzucato (2014) demonstra em seu livro como as 

                                                 
1
Spin-off: produtos derivados, ou seja, nesse contexto, são produtos criados com a finalidade militar que acabam 

por serem utilizados também pelo meio civil. 
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pesquisas fomentadas pelo governo dos Estados Unidos na área de defesa foram 

essenciais para a invenção do Iphone. 

Dessa forma, as indústrias do mercado de defesa lidam com um risco muito 

grande no desenvolvimento ou na modernização, resultante das tentativas 

fracassadas no desenvolvimento do produto, que é um risco inerente ao ramo da 

Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). 

Outro risco constante é o de obsolescência na tecnologia. Por ser um ramo 

muito competitivo, não é incomum que um produto recém-lançado se torne 

imediatamente obsoleto. Para a área de defesa, isso significa uma desvantagem, 

pois uma capacidade recentemente adquirida capaz de tornar o país protagonista 

nas relações de poder pode ser superada por uma tecnologia mais avançada de 

outra nação, redefinindo as relações internacionais. 

Não bastasse isso, os investimentos realizados pelos fabricantes de PRODE 

tendem a ser bastante elevados, seja na construção de estruturas físicas, seja na 

contratação de profissionais, ou mesmo na obtenção de matéria-prima. Isso tudo é 

considerado nas suas análises de viabilidade de investimento.  

Todo investidor utiliza-se de ferramentas de análise de investimentos antes de 

desembolsar seus recursos financeiros. Por meio de pesquisa de mercado e 

projeções de demanda, calcula indicadores em que analisa se o investimento é 

capaz de dar o retorno esperado (Ex. Taxa Interna de Retorno, Valor Presente 

Líquido, payback, entre outros). Como na figura 3. 

 

 

Figura 3 - Exemplo de Fluxo de Caixa 
Fonte: Alves (2016) 
Legenda: VP = Valor Presente e VF = valor futuro 

 

Portanto, para que o investimento seja viável, o seu retorno deve ser maior 

que os desembolsos realizados, baseado em uma taxa estipulada para aquele 
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projeto, dentro de um prazo razoável. Isso implica que o fluxo financeiro deve ser 

constante e previsível.  

E essa é uma das maiores preocupações das empresas de defesa, já que o 

seu fluxo de caixa, na maioria das vezes, depende de apenas um comprador. 

Sobretudo, na fase de desenvolvimento o produto, em muitos casos, o projeto é 

sigiloso e exige fidelidade ao cliente. E, mesmo após o produto pronto, a sua 

exportação depende da aprovação do governo nacional. Em suma, se o Estado não 

for capaz de garantir a viabilidade do investimento, a empresa corre sério risco de 

ter prejuízos, que pode inclusive comprometer a sua própria existência.  

Caso parecido ocorreu como Carro de Combate Osório, desenvolvido pela 

ENGESA. Os recursos investidos no seu desenvolvimento não puderam ser 

reembolsados devido à mudança de última hora da posição de seu potencial 

comprador, a Arábia Saudita. Esse fato levou a empresa à falência (DEFESABR, 

2011). 

Não foi por acaso que os formuladores da END decidiram prover incentivos às 

empresas de defesa que considerassem estratégicas e estabelecer normas para 

contratações e desenvolvimento de sistemas de defesa, onde prevê exclusividade 

de concorrência entre as EED, a utilização de insumos nacionais, a obrigatoriedade 

de acordos de compensação tecnológica, comercial e industrial e direitos de 

propriedade intelectual (BRASIL, 2012a). 

Nesse contexto, a Associação Brasileira de Indústrias de Materiais de Defesa 

e Segurança (ABIMDE) propõe algumas "medidas viabilizadoras" para as aquisições 

de defesa nas mais variadas áreas (financeira, tributária, mercado interno, mercado 

externo etc). Vale a pena citar algumas dessas medidas. 

A ABIMDE (2018) tem como proposta a criação de um arcabouço legal que 

garanta fontes de financiamentos permanentes; aperfeiçoamento da legislação 

orçamentária para permitir o comprometimento de recursos orçamentários de longa 

duração; a criação de mecanismos legais garantidores da execução, financeira e 

física, e da continuidade dos programas; orientação às empresas da BID sobre a 

metodologia da gestão do ciclo de vida de sistemas para permitir a integração da 

BID aos programas sob as óticas de disponibilidade, qualidade, desempenho, 

prazos e transparência de custos; e desenvolvimento no âmbito da BID (de forma 

vinculada aos requisitos logísticos definidos nos contratos de obtenção de sistemas 

e produtos de defesa e segurança) da metodologia do Suporte Logístico Integrado. 
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3.4 FORMA DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE PRODE 

 

Este tópico descreverá uma das formas de contratação direta de PRODE, 

utilizada para contratação da primeira fase do SISFRON, para fins de exemplo de 

como têm sido feitas contratações complexas de defesa. 

Vale lembrar que o SISFRON é composto de mais de um subsistema. Será 

abordada a forma de contratação do Subsistema de Apoio à Decisão, realizada pela 

então Assessoria de Contratos de Defesa do Comando de Comunicações e Guerra 

Eletrônica do Exército. 

A contratação do SISFRON foi feita de modo direto, contudo, manteve-se a 

competitividade durante o certame. A contratação foi baseada nas lições aprendidas 

da Comissão Coordenadora do Programa de Aeronave de Combate (COPAC) da 

Força Aérea Brasileira. 

A contratação teve amparo na Lei 8.666/93, especificamente no seu Art. 24, 

inciso IX, e no inciso XXVIII do mesmo artigo. 

Art. 24.  É dispensável a licitação: [...] 
IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança 
nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, 
ouvido o Conselho de Defesa Nacional; [...] 
XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados 
no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e 
defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada 
pela autoridade máxima do órgão (BRASIL, 1993). 

 

O decreto 2.295 de 1997 de 4 de agosto de 1997 regulamentou esse inciso, 

dispondo sobre a dispensa de licitação nos casos que possam comprometer a 

segurança nacional. 

Art. 1º Ficam dispensadas de licitação as compras e contratações de 
obras ou serviços quando a revelação de sua localização, necessidade, 
característica do seu objeto, especificação ou quantidade coloque em risco 
objetivos da segurança nacional, e forem relativas à: 

I - aquisição de recursos bélicos navais, terrestres e aeroespaciais; 
II - contratação de serviços técnicos especializados na área de 

projetos, pesquisas e desenvolvimento científico e tecnológico; 
III - aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos 

especializados para as áreas de inteligência, de segurança da informação, 
de segurança cibernética, de segurança das comunicações e de defesa 
cibernética.   

Parágrafo único. As dispensas de licitação serão necessariamente 
justificadas, notadamente quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou 
executante, cabendo sua ratificação ao titular da pasta ou órgão que tenha 
prerrogativa de Ministro de Estado. 

Art. 2º Outros casos que possam comprometer a segurança nacional, 
não previstos no art. 1º deste Decreto, serão submetidos à apreciação do 
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Conselho de Defesa Nacional, para o fim de dispensa de licitação (BRASIL, 
1997). 

 

Embora tenha sido uma contratação direta, de forma alguma, o processo se 

caracterizou pela falta de competitividade. Usou-se um processo competitivo com 

negociação. 

As empresas atendem chamado público ou são convidadas, e após 
qualificação enviam propostas que servem para início da negociação. O 
processo ocorre em várias rodadas com aperfeiçoamento da proposta com 
um número menor de participantes. Durante a fase de negociação, pode 
ocorrer alteração das especificações técnicas, que serão informadas a 
todos os participantes e aberto novo prazo para envio de novas propostas. 
Após o envio da oferta final, não ocorre mais negociação (Azevedo Júnior, 
2016b). 

 

Como dito, o processo foi inspirado no modelo de contratação da FAB e 

seguiu as seguintes fases. 

A primeira delas é a identificação de possíveis fornecedores (Request for 

Information). Após isso, há um convite para o registro de interesse. Confirmado o 

interesse, há o pedido de oferta (Request for Proposal), que é fase anterior à 

primeira oferta. Após análise das ofertas, a lista de competidores é reduzida (short 

list), quando termina a primeira fase, até se chegar a um momento em que se 

iniciam as negociação face-to-face e as visitas técnicas, já na segunda fase. A partir 

de então, são formulados requisitos e ofertas complementares, seguidas, 

posteriormente, das ofertas revisadas por parte dos competidores. É realizada mais 

uma análise, de onde são estabelecidas as informações finais. A seguir, a empresa 

dá sua última e melhor oferta (BAFO – best and final offer). As BAFO são enviadas à 

autoridade máxima para decisão, que seleciona uma das empresas competidoras. 

Finalmente, tem início a terceira fase, que envolve a negociação, incluindo o 

contrato comercial, os acordos de compensação e os contratos de financiamento 

são apresentados. Termina com a assinatura dos contratos. 

A figura 4 torna mais claro como se dá o processo.  

A contratação envolveu três tipos de PRODE ou SD: o projeto básico e 

executivo, uma empresa integradora de sistemas de defesa, uma empresa de apoio 

à gestão e fiscalização e outra para apoio à fiscalização e apoio. 
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Figura 4 - Modelo de Processo de Seleção da Força Aérea Brasileira que inspirou a contratação do 

SISFRON 

Fonte: Azevedo Júnior (2106b, slide 23) 
 

No caso do SISFRON, a empresa integradora vencedora do certame foi o 

Consórcio TEPRO, enquanto a empresa contratada para a fiscalização foi a 

INGEPRO.  

O projeto preparado para a licitação do piloto constava de 15 anexos 

(AZEVEDO JÚNIOR, 2016b): Sensores Óticos e Optrônicos, Sistema de 

Monitoramento e Reconhecimento, Sensores eletromagnéticos, Apoio à Decisão, 

Comunicações Táticas, Comunicações Estratégicas, Centros de Comando e 

Controle, Shelter, Viaturas, Infraestrutura, Suporte Logístico Integrado, Plano de 

Compensação, Minuta de Acordo Offset e Minuta de Contrato. 

O Suporte Logístico Integrado do SISFRON foi contratado levando em 

consideração os princípios de Logística Baseada no Desempenho (PBL) do 

Departamento de Defesa norte-americano. Havia um cenário de inexistência de 

dados de custos logísticos anteriores, inexistência de monitoramento de custo de 

vida de um sistema no Exército Brasileiro, grande capilaridade e quantidades de 

equipamentos e necessidade de alta disponibilidade (AZEVEDO JÚNIOR, 2016a). 

Segundo Azevedo Júnior (2016a), na impossibilidade de pagamento de 

prêmios por desempenho pela legislação brasileira, foi utilizado o conceito de acordo 

de nível de serviço (SLA - Service Level Agreement), com desconto do pagamento 

de acordo com o desempenho. Ou seja, são estabelecidas metas à contratada, que, 

se não atendidas, geram penalizações.  
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Uma desvantagem desse tipo acordo SLA é que ele não induz ao fornecedor 

a melhorar cada vez mais seu desempenho, mas sim, a manter à meta mínima 

necessária para ganhar a sua maior remuneração. Além do mais, não permite que a 

Administração Pública se beneficie da redução de custos por parte do fornecedor. É 

como um contrato de preço fixo. 

A figura 5 demonstra como foi pensada a remuneração de SLI do SISFRON.

 

Figura 5 - Exemplo de remuneração do SISFRON 
Fonte: Azevedo Júnior (2016a, slide 46) 

 

3.5 AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

As Parcerias Público-Privadas surgiram ainda no final da década de 1980 e 

início dos anos 1990. Em um cenário em que o poder público não tinha recursos 

para arcar com grandes investimentos públicos, buscou-se angariar parcerias 

privadas como alternativa para realizar esses vultosos investimentos. 

O Reino Unido foi o pioneiro e é o país que mais tem se destacado na 
implementação dessas parcerias entre o setor público e o setor privado. O 
principal objetivo do programa é viabilizar a contratação de obras e serviços 
públicos a partir da compra de serviços em detrimento da sistemática 
tradicional de aquisição de ativos. A principal preocupação é a 
contratação de serviços públicos da forma mais eficiente possível, ainda 
que permaneça a questão da necessidade de financiamento dos 
investimentos públicos (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011, p. 432) (grifos nossos). 
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O Reino Unido lançou em 1992 o Private Finance Iniciative (PFI - Iniciativa 

Financeira Privada, em tradução livre). Em 1997, o programa foi ampliado e passou 

a se chamar Public-Private Partnerships (PPP - Parcerias Público Privadas, na sua 

sigla em inglês). Entre 1987 e 2007, o Ministério de Defesa do Reino Unido havia 

lançado 47 projetos, totalizando 5,64 bilhões de libras esterlinas, o que representa 

cerca de 10% dos projetos de PPP lançados no mesmo período (GIAMBIAGI, p. 

460). 

No Brasil, até o ano de 2016, haviam sido assinados 87 contratos de PPP, 

entre os mais variados poderes concedentes possíveis (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios). A maior parte dos contratos assinados trata de Resíduos 

Sólidos e Saneamento, mas também há contratos de iluminação pública, trem 

urbano, estádios, sistema prisional, rodovia, aeroportos, habitação etc. De todos 

esses contratos, apenas um foi assinado pelo Governo Federal, que se trata do 

Complexo Datacenter do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. 

Embora as Forças Armadas e o Exército Brasileiro possuam projetos de PPP, 

ainda não assinaram nenhum contrato. Além do mais, dos projetos existentes, 

nenhum deles tem como objeto a contratação de SLI para SMEM. 

Há quem utiliza o termo PPP como um conceito mais geral, que perpassa 

uma ampla gama de combinações desde a compra direta, por meio de licitações, 

passando pela contratação de terceiros mediante autorização, permissão ou 

concessão até chegar à privatização do bem ou serviço. 

As PPP, no seu sentido mais estrito, aplicam-se a atividades econômicas cujo 

retorno é incerto ou insuficiente dentro de um prazo determinado. Nesse sentido, o 

poder público transfere à iniciativa privada a responsabilidade do investimento inicial, 

comprometendo-se a amortizar esse investimento ao longo do prazo de concessão 

naquilo que não for possível ser feito pela própria exploração econômica da 

atividade. Na figura 6, fica mais clara essa explicação. 
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Figura 6 - Tipos de parceria: capacidade de geração de receita 
Fonte: MPOG (2004) apud Giambiagi; Além, (2011, p. 451) 

 

Na figura 6, a escolha do melhor modelo de contratação depende da 

capacidade de geração de receita do projeto. Para projetos públicos tradicionais 

usam-se as contratações de obras públicas tradicionais. Se os projetos forem 

financeiramente autossustentáveis, ou seja, não são necessários aportes públicos, 

as concessões são mais adequadas. Entra ambas as possibilidades, para projetos 

que requerem aportes fiscais, podendo ou não, ter tarifas pagas pelo usuário, as 

PPP são a melhor opção. 

Ainda segundo Giambiagi e Além (2011, p. 452) 

sob PPP, o governo necessariamente condicionará o pagamento ao início 
da prestação de serviço. Com isso, o risco de perdas devido ao abandono 
de obras incompletas ou a renegociações inesperadas dos termos do 
contrato é menor que nos contratos sob licitação. 

 
É interessante notar que uma alteração resultante da Lei 12.766/2012, incluiu 

o parágrafo 2o do artigo 6o, em que possibilita o pagamento de aporte de recursos 

em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisições de bens 

reversíveis à administração pública ao final da concessão. Esses aportes têm a 

finalidade de amortizar os investimentos, não precisam estar vinculados ao 

desempenho e não devem se confundir com a contraprestação, que é baseada na 

prestação do serviço. No entanto, não se pode olvidar que o pagamento de aportes 

é em caráter facultativo e deve estar previsto em contrato. 

Os aportes nas PPP assemelham-se ao Capital Expenditure (CAPEX, na sigla 

em inglês), que são as despesas de capital de uma empresa. Os aportes, portanto, 

estão estritamente vinculados a algum investimento do parceiro privado, 

principalmente o inicial ou de expansão, e deixa de ser pago, tão logo o investimento 

for amortizado. Por outro lado, a contraprestação corresponde ao Operational 
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Expenditure (OPEX, na sua sigla em inglês), que sãos as despesas operacionais 

para a sustentação do serviço. 

No Brasil, o que se entende por PPP são duas novas modalidades de 

concessões: a administrativa e a patrocinada. Segundo a Lei nº 11.079 de 30 de 

dezembro de 2004, são contratos que podem durar até 35 anos. 

A concessão patrocinada é “a concessão de serviços públicos ou de obras 

públicas (...) quando houver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado” (BRASIL, 2004). 

Por sua vez, 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” (BRASIL, 2004).  

Podem ser utilizadas quando não há interesse do parceiro privado nas 

concessões tradicionais porque não há previsão de retorno do investimento dentro 

do prazo da concessão ou quando a tarifa ser cobrada do usuário se tornaria muito 

alta, inviabilizando a prestação do serviço por falta de demanda. 

A principal diferença entre as PPP e as concessões tradicionais é a forma de 

remuneração do parceiro privado, pois, nas concessões tradicionais, o pagamento é 

realizado com base nas tarifas cobradas dos usuários dos serviços concedidos, 

enquanto nas PPP, o agente privado é remunerado exclusivamente pelo governo – 

por meio da contraprestação - ou numa combinação de tarifas cobradas dos 

usuários mais recursos públicos. Ou seja, de uma forma ou de outra, há um 

comprometimento de recursos públicos futuros durante o prazo de concessão. 

Por outro lado, diferente dos tradicionais contratos, há a possibilidade de 

haver um melhor compartilhamento de risco entre o parceiro público e o parceiro 

privado. 

O pagamento da contraprestação ao parceiro privado, por sua vez, está 

condicionado ao desempenho dos seus serviços. Do mesmo modo, em um caso de 

obras de infraestrutura, por exemplo, diferente do contrato público tradicional, o 

desembolso financeiro poderá só se iniciar após concluída a fase de construção, 

como na figura 7. Desde 2012, são posssíveis aportes  anteriores à disponibilização 

dos serviços a fim de cobrir os investimentos necessários. 
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Figura 7 - Comparação da concessão tradicional com a PPP 
Price Waterhouse e Coopers (2003) apud Giambiagi e Além (2011, p. 452) 

 

A Figura 7 compara a necessidade de aportes fiscais entre um contrato 

público tradicional e um contrato de PPP. No primeiro caso, há a necessidade de 

que o parceiro público desemobolse, logo no início do projeto, um aport financeiro 

para, que envolve, além de um custo estimado, custos não-programados. Além 

disso, ao longo do contrato, recai sobre o parceiro público, o pagamento dos custos 

estimados e dos custos não programados do contrato, que são acrescidos por meio 

de aditivos ao contrato. Já nos contratos de PPP, o poder público não precisa 

realizar o desembolso no início do projeto, pois cabe ao parceiro privado a obenção 

desse financiamento. O parceiro público somente desembolsará após a fase de 

operação, mesmo assim com pagamento baseado no desempenho. Neste último 

caso, custos não programados recaem sobre o parceiro privado. 

 

3.5.1 Tipos de Modelagem  

O Ministério do Planejamento descreve algumas modelagens de PPP 

(MPOG, 2014). Embora com foco em construção, elas dão uma ideia dos diversos 

tipos existentes. 

Tabela 7 - Tipos de Modelagens de PPP 

DBFO (Design-Build-Finance-
Operate), DBO (Design-Build-
Operate) 

Por estas siglas se identificam 
projetos nos quais o parceiro privado 
é responsável pelo desenho dos 
projetos de arquitetura e engenharia, 
construção, financiamento e 
prestação de serviços relacionados à 
PPP (por exemplo, a construção de 
um hospital com a prestação de 
serviços clínicos à população). 
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DBFM (Design-Build-Finance-
Maintain) 

Nesse caso, há delegação ao 
parceiro privado das funções de 
desenho dos projetos de arquitetura e 
engenharia, construção, 
financiamento e prestação de 
serviços relacionados à manutenção 
da infraestrutura, conservação, 
vigilância, limpeza, alimentação 
(chamados pelos ingleses de soft 
services). 

BOT (Build-Operate-Transfer) 
ou BOOT (Build-Own-Operate-
Transfer), BTO (Build-Transfer-
Operate). 

Esta nomenclatura é utilizada quando 
é relevante identificar a propriedade 
dos ativos construídos. As siglas BOT 
e BOOT são utilizadas muitas vezes 
como sinônimas. A principal diferença 
entre os projetos BOT e BOOT se 
refere ao momento de transferência 
ao poder público da propriedade dos 
ativos vinculados à concessão ("bens 
reversíveis"). Nos projetos BOOT a 
transferência dos ativos se dá ao 
término do contrato, enquanto nos 
projetos BOT a transferência se dá 
logo após a conclusão da construção. 

ROT (Refurbish-Operate-Transfer) Em qualquer das nomenclaturas 
acima a construção ("built") pode ser 
substituída pela reabilitação ou 
reforma ("rehabilitate" ou "refurbish") 
de bem público previamente 
existente. Nesse caso, refere-se a 
projetos com infraestrutura já 
existente, mas que demanda 
atualização das instalações para 
pleno atendimento dos serviços e 
indicadores de desempenho previstos 
no contrato. 

Fonte: BRASIL (2015b) 
Legenda: Design (Projetar), Build (Construir), Finance (Financiar), Operate (Operar), Maintenance 
(Manter), Transfer (Transferir), Own (Possuir, assumir o controle), Refurbish (Reformar) 

 

A figura 8 demonstra a relação entre as responsabilidades do parceiro público 

e do parceiro privado nos diferentes tipos de modelagens, destacando a 

transferência de riscos do primeiro ao segundo. 
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Figura 8 - Tipos de modelagem de PPP e transferência de riscos 
Fonte: Canadian Council for Public-Private Partnerships (2012) apud Kaushik (p. 46, 2017) 
Legenda: Design (Projetar), Build (Construir), Finance (Financiar), Operate (Operar), Maintenance 
(Manter), Transfer (Transferir), Own (Possuir, assumir o controle), Refurbish (Reformar), Lease 
(alugar, arrendar), Concession (concessão), Divesture (alineação), Full Privatisation (privatização 
completa) 

 

A figura 9 ilustra bem como as PPP se enquadram nos tipos de modelagem, 

mais especificamente quando se trata de infraestrutura. Na figura, “D-B” significa 

design-building, que no Brasil são exemplificadas pelo Regime Diferenciado de 

Contratação (Lei nº 12.462/11).  

 

Figura 9 - Comparação modelagem PPP e tipos de contratos 
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4 RESULTADOS  

 Esta seção tem por objetivo avaliar quais aspectos característicos dos 

contratos de PPP são condizentes para a contratação de SLI de SMEM, utilizando a 

metodologia de Logística Baseada no Desempenho. Para isso, os tópicos serão 

retomados e serão realizadas algumas análises acerca do que foi tratado na 

Revisão de Literatura, concluindo acerca do impacto de contratos de PPP sobre a 

gestão de SLI. 

 

4.1 A POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA, A ESTRATEGIA NACIONAL DE 

DEFESA E O LIVRO BRANCO DE DEFESA NACIONAL 

 

Há consenso em definir o mercado de defesa como sendo estratégico com 

peculiaridades que o difere de outros mercados. Ficou claro que as indústrias de 

defesa necessitam de um tratamento especial dentro do país, o que já vem 

ocorrendo no Brasil. Governo, academia e indústria concordam que o mercado é 

caracterizado por possuir bastante Pesquisa e Desenvolvimento, de onde podem 

surgir produtos de emprego dual, que as indústrias necessitam de um fluxo 

constante de caixa que permita cobrir seus investimentos, que as restrições 

orçamentárias são um grande gargalo para o desenvolvimento da BID. 

No tópico 3.1 da Revisão de Literatura, buscou-se descrever a PND, a END e o 

Processo de Transformação do Exército de acordo com o objetivo específico “a”. 

Percebe-se claramente que o Estado Brasileiro reconhece as especificidades da 

indústria de defesa, a qual requer atenção especial em razão do alto investimento 

em Pesquisa e Desenvolvimento, longo tempo de maturação dos negócios e da 

grande dependência de compras governamentais, entre outros. O Estado ainda 

reconhece que muitas indústrias de defesa operam em sistema de custo mais 

margem. 

 Dessa forma, o Estado Brasileiro busca incentivar o desenvolvimento de 

PRODE nacionais. Para tanto, realizou mudanças nas normas que tratavam sobre 

aquisições de defesa e no regime tributário para Empresas Estratégicas de Defesa, 

a fim de fomentar a Base Industrial de Defesa brasileira. O Exército, no ensejo da 

END, lançou o seu Processo de Transformação, onde admite a obsolescência de 
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seus equipamentos e a dificuldade de se manter um fluxo orçamentário necessário 

ao desenvolvimento de programas e projetos de longo prazo. 

 Esse processo de transformação culminou com o lançamento dos projetos 

estratégicos e resultou em aquisições de sistemas de defesa complexos. 

 Em vista dessa complexidade, foi necessária uma evolução nas formas de 

contratação e na gestão dos contratos firmados, a fim de se obter elevado nível de 

disponibilidade do material, tudo isso de acordo com a legislação nacional, mais 

apropriadamente a Lei 8.666/93. 

 Por conseguinte, começaram a ganhar notoriedade no âmbito do Ministério da 

Defesa e das Forças Armadas os conceitos de Gestão do Ciclo de Vida, Suporte 

Logístico Integrado e Logística Baseada no Desempenho. 

 Ocorre que o nível de complexidade das aquisições têm evoluído de tal forma 

que a Lei 8.666/93 tem se tornado insuficiente para fazer frente às complexidade 

encontrada. 

 Diante disso, nesse tópico de Resultados e Disscussões, há uma tentativa de 

interrelacionar os conceitos apresentados e demonstrar como os contratos de PPP 

podem ser mais apropriados para aquisição de SMEM e de seu respectivo SLI. 

4.2 O CICLO DE VIDA, O SUPORTE LOGÍSTICO INTEGRADO E A LOGÍSTICA 

BASEADA NO DESEMPENHO 

 

A Gestão do Ciclo de Vida do Material utiliza ferramentas de Gerenciamento de 

Projetos a fim de manter o Material com altos índices de disponibilidade, atendendo 

os requisitos indicados pelo usuário final. O Suporte Logístico Integrado é a gestão 

do ciclo e vida do material, em que são abordados os 12 elementos (conforme figura 

1), de modo que o SMEM mantenha, ao longo do ciclo de vida, o desempenho 

definido durante a fase da formulação conceitual e seja viável economicamente. A 

Logística Baseada no Desempenho é a metodologia mais adequada para atingir os 

resultados desejados, a um custo acessível.  

 No caso de SMEM, os requisitos desejáveis são estabelecidos ainda na 

concepção (operacionais e logísticos, tecnológicos e industriais). O contrato de SLI 

poderia ser firmado por meio de pagamentos de acordo com o atendimento de 

indicadores de confiabilidade, disponibilidade, manutenibilidade e demais requisitos 

operacionais e RLTI. 
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 A metodologia de PBL reflete nos riscos e nos custos dos contrato, induzindo 

sempre à busca de maior eficiência, mitigação dos riscos e consequente redução 

dos custos.  

 

4.2.1 Riscos e Custos em contratos de PBL 

Segundo o Guia de Contratos do DoD (ESTADOS UNIDOS, 2016a, p.4), a 

escolha do tipo de contrato deve resultar em um razoável grau e equilíbrio de risco 

entre o Governo e o contratado e deve prover ao contratado os melhores incentivos 

para desempenho eficiente e econômico.  

O risco associado ao trabalho a ser desempenhado é o fator mais importante 

quando se seleciona o tipo de contrato. Por exemplo, contratos de pesquisa e 

desenvolvimento geralmente têm um alto grau de risco de desempenho. À medida 

que o risco de desempenho muda, deve-se mudar o tipo de contrato.  

Quanto à distribuição de riscos entre as partes, os principais tipos de 

contratos variam de um contrato a preço fixo até um contrato de custo mais tarifa 

fixa. No primeiro, o risco de desempenho recai totalmente sobre o fornecedor, pois 

ao receber um valor fixo, o seu lucro ou prejuízo depende somente do seu 

desempenho, quando, por exemplo, tenta reduzir os custos para aumentar a 

margem de lucro. Já no segundo, o fornecedor será reembolsado em todos os seus 

custos, acrescido de uma tarifa que não varia, logo, o risco recai sobre a figura do 

contratante. Isso demonstra que os diversos tipos de contratos não são escolhidos 

indiscriminadamente. 

Os contratos de preço fixo são mais utilizados para situações de risco mais 

baixo, quando o escopo estiver bem definido. Em situações em que o risco é alto ou 

mesmo imprevisível, o fornecedor tende a inflar o preço de sua oferta para embutir 

esse risco. Além do mais, a redução de custos ao longo do contrato só beneficia ao 

fornecedor, de tal forma que o Governo, que contrata, não aproveita essa redução.  

Desse modo, é ilusão achar que os contratos de preços fixos sempre serão mais 

vantajosos. 

Em muitas ocasiões, o Governo não consegue atrair fornecedores para 

assumir o risco de alguns de seus projetos sem pagar uma remuneração inflada 

para compensar esse risco. Contratos de custos mais incentivos podem ser úteis 

nesses casos. Os contratos de custos reembolsáveis geralmente são usados em 
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Pesquisa e Desenvolvimento, desenvolvimento de sistemas importantes, teste e 

desenvolvimento de protótipos e baixa taxa de produção inicial (ESTADOS UNIDOS, 

2016a, p.9), quando o escopo ainda não está definido. 

A figura 10 ajuda a entender a lógica dos riscos financeiros nos tipos de 

contratos. 

 

Figura 10 - Grau de Risco Financeiro nos Tipos de Contratos 
Fonte: Xavier et al, 2010, p. 154. 

 

A figura 10 expõe a variação da responsabilidade do risco de acordo com o 

tipo e contrato. No caso de contratos de custo reembolsável, o fornecedor possui um 

risco baixo, enquanto o contratante possui um risco elevado quanto à variação do 

preço. Por outro lado, em caso de contrato de preço fixo, o contratante assume um 

risco baixo, enquanto o fornecedor assume um risco elevado, quanto à variação do 

preço, pelo fato de que o preço é fixo, logo, se o fornecedor não conseguir 

estabelecer seus custos abaixo do prçeo a ser pago, ele assume o prejuízo. 

A principal ideia de um contrato de incentivo são os incentivos previsíveis, 

mas sem remuneração fixa. Por meio dos incentivos, o fornecedor poderá ganhar 

mais se reduzir seus custos, ultrapassando objetivos de desempenho ou executando 

cronogramas desejados. O lucro é a essência do contrato de incentivo (ESTADOS 

UNIDOS, 2016a, p. 16). 

No anexo “D”, há um quadro do Guia (ESTADOS UNIDOS, 2016a, p. 41) que 

apresenta o resumo das principais características de diferentes tipos de contratos.  

Fornecedor 

Baixo Risco Alto Risco 

Contratante 

Custo Reembol-

sável 
Preço Unitário 

Preço Fixo 

Alto Risco Baixo Risco 
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É importante alinhar o mecanismo de pagamento com as fases em que os 

custos são incertos. Contratos de custos mais incentivos mitigam o risco. Em 

sequência, esses contratos migram para contratos de preço fixo mais incentivos com 

o risco passando ao fornecedor por meio de desempenho ou custo (ESTADOS 

UNIDOS, 2016b, p.21). Ou seja, contratos de longo prazo, por exemplo, podem 

começar adotando o modelo de custo mais incentivos durante o desenvolvimento do 

produto. Após a produção e entrega do produto e seu uso inicial, durante a fase de 

sustentação do ciclo de vida, quando já há dados históricos suficientes para se ter 

uma previsibilidade, adota-se o modelo de preço fixo mais incentivos. 

 De acordo com Estados Unidos (2016, p. 21) 

Idealmente, contratos de PBL deverão ser implementados com preço fixo, 
garantindo os resultados necessários a um preço conhecido. Contudo, o 
risco inerente de entrar em um contrato de Preço Fixo antes se estabelecer 
o custo, recursos e os parâmetros do material, necessita o uso frequente de 
contratos de custos reembolsável no início de ciclo de vida do produto. 
Como regra geral, até o “risco do preço” ser minimizado a um nível de 
confiança entre o DoD e o contratado, contratos de preço fixo devem ser 
evitados. Consequentemente, estratégia de PBL geralmente terá uma 
abordagem de contrato faseada, iniciada por contratos de custos mais 
remuneração fixa, depois segue-se para contrato de custos mais incentivo 
até finalizar com contratos de preço fixo mais incentivo (aspas originais) 
(tradução nossa). 
 

 A figura 11, extraída do PBL Guidebook (ESTADOS UNIDOS, 2016b, p.21), 

demonstra bem a explicação acima, ao propor para cada fase do ciclo de vida qual 

seria o melhor tipo de contrato. 

 
 Figura 11 - Variação dos custos ao longo do Ciclo de Vida 
 Fonte: ESTADOS UNIDOS, 2016b, p.21 (tradução nossa) 

 

 Na figura 11, é possível ver como os custos (a linha vermelha ao centro da 

figura) varia de acordo com a fase do ciclo de vida. Nos primeiros anos da fase do 
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ciclo de vida, ocorre a exploração de custos, onde a curva de custos está em 

ascenção. Nessa primeira fase, o melhor tipo de contrato é de custo reembolsável. 

Em um segundo momento, há uma fase de redução de custos, devido aos ganhos 

de eficiência e redução da incerteza. Nessa fase, o melhor contrato é o de preço 

fixo, com compartilhamento de custos/ganhos. Na última fase do ciclo de vida, os 

custos voltam a aumentar, em razão da obsolescência. Essa é a fase da contenção 

de custo. Nessa fase o melhor tipo de contrato é o custo reembolsável. 

 

4.2.2 Métricas 

O controle de contratos de desempenho é baseado em metas. As métricas 

devem ser poucas (de dois a cinco, no máximo) e representar efetivamente o que se 

espera do contrato. As métricas devem ser revistas e reavaliadas periodicamente ao 

longo do contrato, sobretudo se o contrato for de longo prazo. 

Quando se fala em Gestão de Desempenho, normalmente, nomeiam-se 

essas métricas como Key Perfomance Indicator (KPI) ou Indicadores-chave de 

Desempenho. 

As métricas são decompostas em níveis, onde as de níveis mais inferiores 

são necessárias para a medição dos níveis mais altos. 

As métricas podem estar relacionadas com os elementos de Suporte 

Logístico Integrado, como na figura 12. 

 

Figura 12 - Métricas Genéricas de Subsistema por nível e elementos de SLI 
Fonte: Estados Unidos (2016b, p.54) (tradução nossa) 



74 

Na figura 12, a face do triângulo descreve o sistema, o subsistema e o 

componentes (o sistema engloba os outros dois e o subsistema abrange o 

componente). A face lateral representa os elementos de SLI. Na interseção entre as 

duas faces, são descritos algumas métricas que servem com indicadores para medir 

o desempenho de cada elemento de SLI. 

As métricas, quando bem elaboradas, servem de estímulo para reduzir os 

riscos inerentes.  

Uma das formas mais comuns de traduzir diversos itens da alocação de 
riscos para as regras do contrato é ajustar o cálculo do pagamento público 
ou calibrar os indicadores de desempenho. Estes itens compõem o conjunto 
de atividades da Modelagem Operacional […] (RADAR PPP, 2014, p. 70). 

 

Na figura 13, extraída do mesmo manual (ESTADOS UNIDOS, 2016b, p.81), 

demonstra como é possível estabelecer metas para mitigar riscos.              

Plano de Mitigação de Risco de Subsistema Genérico 

Ord Descrição do Risco Estratégia Atividade a ser abordada 

1 

Se o fornecedor falhar em 
gerenciar efetivamente sua 
cadeia de suprimento de suporte, 
de tal modo que as metas de 
desempenho não são atingidas 

Controlar 

Estabelecer em contrato metas 
de disponibilidade para 
impulsionar comportamentos 
desejados e manter a 
responsabilidade do fornecedor 

2 

Se Escritório de Gestão não 
recebe informações de 
visibilidade, então o Escritório 
pode não cumprir a política de 
serviços 

Controlar 

Estabelecer em contrato 
exigência de compartilhamento 
de dados com incentivos 
/desincetinvos para impulsionar 
o comportamento desejado. 

3 

Se os custos excederem os 
custos esperados para o contrato, 
então a suportabilidade financeira 
pode ser um desafio 

Controlar 

Estabelecer meios de contratos 
de preço fixo, alinhados com 
princípios de PBL, para 
estabelecer e gerenciar custos 
desde o início 

4 

Se o teste de falhas é 
inconsistente e a causa da falha é 
indeterminada, então pode-se 
adicionar demandas 
desnecessárias ao inventório 

Controlar 

Estabelecer linguagem de 
contrato para Engenharia de 
Sustentação com incentivos e 
desincentivos para impulsionar a 
identificação e 
redução/eliminação de falhas 
sem causa evidenciada 

5 

Se a mudança da demanda de 
operação não está de acordo com 
o contrato, então pode haver 
escassez/excesso de material, 
impacto na prontidão, e/ou 
problemas de financiamento  

Evitar 

Estabelecer ajustes de demanda 
de operações no contrato. 
Gerenciar por meio de contínua 
comunicação com o fornecedor 
acerca de mudanças 
antecipadas de demanda 

6 

Se os fornecedores 
subcontratados não são 
responsivos, aumentando assim o 
tempo de resposta, logo o tempo 
de resposta mais longopode 
impactar a capacidade de se 
manter em prontidão 

Transferir 

Estabelecer metas contratuais 
de disponibilidade com 
incentivos /desincentivos para 
impulsionar o comportamento 
desejado e manter o fornecedor 
responsável pelo desempenho 
de toda a cadeia de 
fornecedores  
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7 

Se o contratado é incapaz de 
empregar representantes 
especialistas para operar em 
locais de contigência, então a 
prontidão nesses locais será 
impactada 

Controlar 

Requerer contratualmente ao 
fornecedor que forneça apoio 
ininterrupto em locais de 
contigência com 
incentivos/desincentivos para 
impulsionar o comportamento 
desejado 

8 

Se a comunicação de suprimento 
e demanda não são transmitidas 
efetivamente ao longo de toda a 
cadeia de fornecedores, então o 
desafio de se prever de demanda 
e planejar o suprimento impactará 
a disponibilidade do material  

Transferir 

Estabelecer metas contratuais 
de disponibilidade com 
incentivos/desincentivos para 
impulsionar o comportamento 
desejado e manter o fornecedor 
responsável. Mais além, reduzir 
o risco pela melhora 
institucionalizada da 
transparência e da comunicação 
ao longo da cadeia de 
suprimento 

Figura 13 - Plano de Mitigação de Riscos Genérico de Subsistema 
Fonte: Estados Unidos (2016b, p.81) (adaptado) (tradução nossa) 

 

Para o estabelecimento de metas, pode-se estabelecer primeiramente uma 

meta-alvo e depois, acrescentar incentivos, sejam positivos ou negativos, como no 

quadro abaixo. 

 

Figura 14 - Incentivos e Desincentivos para Tempo Médio entre Falhas 
Fonte: Estados Unidos (2016b, p.96) 

Legenda: MTBF: Mean Time between Failures (Tempo Médio entre Falhas) 

 

Na figura 14, há um exemplo de metas para contratos de desempenho. Pode-

se identificar que a meta-alvo são 900 horas de Tempo Médio entre Falhas, para 

qual o contratado receberá o valor de 100% do que foi acordado. Caso o contratado 

obtenha 1200h ou 1500h ele passa a receber 3% ou 5% mais do que inicialmente 

acordado para o atingimento da meta-alvo. Caso o contratado obtenha um 

desempenho menor que a meta-alvo, ele passa a ganhar proporcionalmente menos. 
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As principais métricas utilizadas para material são: Confiabilidade (Reliability), 

Disponibilidade (Availability) e Manutenibilidade (Maintainability), as três formam o 

acrônimo RAM com suas iniciais em inglês. Geralmente, adiciona-se a essas os 

Custos de Suporte e Operação (O & S Costs), com o intuito de manter a gestão do 

ciclo de vida do material em níveis economicamente viáveis. 

Quanto à disponibilidade, há dois tipos que podem ser calculados. Um é a 

disponibilidade do material, que é a percentagem do material dentro do conjunto 

capaz de executar determinadas tarefas. A outra é a disponibilidade operacional, 

que é percentagem do tempo em que um sistema está funcionando, que é expresso 

pelo tempo de funcionamento dividido pela soma do tempo de funcionamento e o 

tempo em que não esteve funcionando (ESTADOS UNIDOS, 2016b, p. 29-30). 

A confiabilidade está intimamente relacionada com a manutenibilidade e o 

número de falhas. Esses indicadores são baseados em outras métricas, tais como: 

Tempo Médio de Reparo (Mean Time to Repair, MTTR), Tempo Médio entre Falhas 

(Mean Time between Failures, MTBF) e Tempo Médio de Indisponibilidade (Mean 

Downtime, MDT), para citar alguns.  

 

4.2.3 Contratos de Desempenho da ONU 

Um exemplo de contrato de desempenho muito comum são os Memorandos 

de Entendimento (MOU – Memorandum of Understanding) firmado entre a 

Organização das Nações Unidas (ONU) e os países contribuintes de tropas para 

missões de paz. 

 Esses memorandos, na verdade, são contratos que pagam pelo resultado. 

Nas auditorias programadas ou inopinadas, os inspetores da ONU verificam se os 

equipamentos contratados pelo MOU estão em condições de operar. Aos inspetores, 

não importa como está sendo feita a manutenção ou quanto ela está custando, mas 

sim se o equipamento está operando ou não, se está em boas condições e se há 

alguém capacitado para operá-lo, e o reembolso é feito de acordo com um valor 

fixado no próprio MOU. 

 

4.2.4 Contratações por desempenho na Administração Pública Federal 

Azevedo Júnior (2016a), em sua apresentação no Seminário de Contratos de 

Defesa no ano de 2016, descreveu as formas de contratação de SLI para sistemas 
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de defesa, conforme quadro a seguir. São divididos em três: Suporte Tradicional, 

Suporte Logístico Contratado (CLS - Contracted Logistic Support) e a Logística 

Baseada em Desempenho (PBL – Perfomance Based Logistics). 

 

Figura 15 - Modalidade de Contratação do SLI 
Fonte: Azevedo Júnior (2016a, slide 12)  
Legenda: CLS - Contract Logistic Support (Contrato de Suporte Logístico) 

A figura 15 exemplifica a variação da responsabilidade do SLI em referência 

ao tipo de contrato. No suporte tradicional, o SLI é encargo do Contratante e à 

medida que varia para contratos de PBL, a responsabilidade do SLI passa a ser toda 

da contratada. 

Pode-se dizer que o marco inicial da adoção de pagamento por serviço por 

meio de resultados foi a Instrução Normativa (IN) no 2, de 30 de abril de 2008, da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. Essa IN, atualmente revogada pela IN no 5 de 30 de abril de 

2008, dispunha sobre regras e diretrizes para contratação de serviços continuados 

ou não.  

Essa IN possibilitou “a adoção do chamado Acordo de Nível de Serviço  (SLA 

- Service Level Agreement) pela Administração Pública, (...) por meio da 

formalização e previsão de critérios objetivos de mensuração de resultados e do 

nível de qualidade dos serviços contratados (SANTOS, 2014)". 

No anexo dessa mesma IN no 02, era definido o Acordo de Nível de Serviço 

como: 

o ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o provedor de serviços e o órgão 
contratante, que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente 
observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da 
prestação do serviço (BRASIL, 2014). 
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O Acordo de Nível de Serviço na Administração Pública brasileira é 

obrigatório para contratação de serviços de Tecnologia da Informação (TI). A 

Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas da 

União (SEFTI, 2015) publicou uma Nota Técnica tratando sobre o assunto. Vale a 

pena ressaltar alguns aspectos da nota. Embora se tratando de uma nota voltada 

para serviços de TI, seus fundamentos caracterizam bem o Acordo de Níveis de 

Serviço. 

O SLA está inserido em um conceito mais amplo, conhecido como Gestão do 

Nível de Serviço (SLM - Service Level Management), o qual se encontra no contexto 

da norma ABNT ISO/IEC 20000-1, que vincula o pagamento do fornecedor ao 

alcance de metas de resultado que, em conjunto, constituem o nível de serviço 

contratado.  

A SLM tem por objetivo “definir, acordar, registrar e gerenciar níveis de 

serviço, que devem ser monitorados e relatados em comparação com as metas, 

demonstrando as informações atuais e as tendências” (SEFTI, 2015, p. 5). 

A SLM possui três mecanismos, que em termos gerais são os seguintes. O 

Acordo de Nível de Serviço, que é firmado entre a área responsável por prover o 

serviço (no caso, a Área de TI de uma organização) e os clientes internos da 

organização. O Acordo de Nível Operacional (OLA - Operational Level Agreement), 

que é firmado entre a área responsável por prover os serviços e os fornecedores 

internos da organização (ex.: setor de fornecimento energia, de água, segurança, 

licitações…). E, por fim, o contrato com o fornecedor (Underpinning Contract), que é 

o contrato de apoio firmado entre a organização e um fornecedor externo à 

organização. 

No âmbito das contratações de serviços de TI pela APF [Administração 
Pública Federal] pode-se descrever o relacionamento entre os atores 
envolvidos na GNS [gestão de nível de serviço - SLM] da seguinte forma: a 
área de TI da instituição pública celebra acordos de nível de serviço com os 
seus clientes internos (áreas finalísticas, áreas administrativas etc) e firma 
acordos de nível operacional com outras áreas da mesma organização 
(fornecedores internos); caso seja necessário, ela assina contratos com 
fornecedores externos, isto é, contratos administrativos celebrados entre a 
Administração Pública e particular (SEFTI, 2015, p. 7). 

 

O SLA seria, portanto, um instrumento para definição de critérios de aferição 

de resultados. 

Deve-se evitar chamar os contratos administrativos estabelecidos com 

fornecedores externos de Acordos de Nível de Serviço. De fato, esses contratos são 
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chamados meramente de contratos ou contratos de apoio. Além do mais, ao chamar 

de SLA, pode-se passar a impressão de que os níveis desse tipo podem ser 

negociados, o que é proibido pela Lei 8.666/93, que vincula os termos contratuais ao 

instrumento convocatório, ou seja, o edital. 

Portanto, o Tribunal de Contas da União (TCU) recomenda utilizar a 

expressão Nível Mínimo de Serviço (NMS) para esse tipo de contrato, no qual se 

caracteriza o nível mínimo exigido que deve ser alcançado pelo fornecedor. O 

contrato, da mesma forma, deve deixar claro quais serão os métodos e instrumentos 

de medição de desempenho. 

Como exemplo, é possível firmar um contrato de TI em que o fornecedor 

externo deve manter a disponibilidade da rede em no mínimo 98% do tempo 

contratado. Ou seja, ao alcançar essa meta, o fornecedor passa a fazer jus a sua 

remuneração integral. Caso não a atinja, terá descontos na sua remuneração.  

A Gestão do Nível de Serviço prevê também a aplicação de penalidades 

decorrentes do descumprimento das metas estabelecidas. É uma fórmula de 

incentivo ao fornecedor para manter o Nível Mínimo de Serviço contratado.  

As metas também podem ser estabelecidas em faixas, como no exemplo da 

tabela 8. 

Tabela 8 - Exemplo de pagamento por faixas de meta 

Disponibilidade da rede (1 mês) Remuneração 

De 98% a 100% 100% do valor contratado 

De 90% a 97,99% 90% do valor contratado 

De 85% a 89,99% 50% do valor contratado 

Abaixo de 85% Aplicação de penalidades e Rescisão do contrato 

Confecção: o autor 

 

A tabela 8 é um exemplo de índices para contratos de Acordo de Nível de 

Serviço, onde a remuneração varia de acordo com a disponibilidade da rede em um 

período de um mês. 

No exemplo da tabela 8, o foco é na “penalização” do fornecedor quando ele 

não atinge os níveis mínimos de serviço. Não há premiação quando ele alcança 

índices maiores.  
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Por fim, cumpre registrar que a literatura técnica que trata da GNS [Gestão 
do Nível de Serviço - SLM] também traz a possibilidade de serem 
estabelecidos mecanismos de premiação do fornecedor no caso de 
superação das metas pactuadas. No entanto, se por um lado a possibilidade 
de aplicação de sanções é prevista nos normativos atinentes ao tema de 
licitações e contratos, em especial na Lei 8.666/1993 e na Instrução 
Normativa - SLTI/MP 4/2010, por outro inexiste previsão legal que 
permita eventual bonificação da empresa contratada no caso de 
exceder as metas estabelecidas (SEFTI, 2015, p. 11) (grifo nosso). 

 

Nesse contexto, foi visto que já existem contratos de desempenho na 

Administração Pública Brasileira, baseado no estabelecimento de níveis de serviço 

estabelecidos em contrato, em que o contratado perde remuneração se não atingi-

los. Contudo, a Lei 8.666/93 não permite a premiação ao contratado que superar os 

índices, dessa forma, o fornecedor/prestador de serviço não é incentivado a 

melhorar o seu desempenho mais que o estipulado em contrato. 

 

4.2.5 Exemplos de serviços pós-venda (Helibras Hcare) 

Contratos de Desempenho são uma realidade no setor privado, mesmo em 

setores considerados complexos, como a aviação. 

As empresas não se limitam a vender somente o seu produto, mas oferecem 

serviços pós-vendas a fim de manter a fidelização do cliente. A Força Aérea 

Brasileira (FAB) assinou um contrato em 2018 com a Helibras de suporte logístico 

por Hora de Voo para as 50 aeronaves H225M adquiridas pelo Ministério da Defesa 

às três Forças Armadas (DEFESANET, 2019). 

 O contrato, com duração de 5 anos, abrange: 

o suporte de material para todas as manutenções programadas e não 
programadas dos helicópteros foi totalmente customizado às Forças 
Armadas. Tem como principal objetivo aumentar a disponibilidade das 
aeronaves por meio de um engajamento de disponibilidade de materiais 
(DEFESANET, 2019). 

  

O contrato é uma adaptação de um serviço já oferecido pela Helibrás, o 

HCare. O serviço compreende atendimento em Aeronave em Solo (AOG - Aircraft on 

the Ground, na sua sigla em inglês), manutenção, suporte técnico, operações de voo 

e serviços conectados. A empresa oferece três tipos de serviços de HCare: Easy, 

Smart e Infinite (HELIBRAS, 2016), conforme serão explicados. 
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O HCare Easy é uma série de serviços catalogados sob demanda 

relacionados a reparo, troca, locação e pedido de peças de reposição e 

componentes, enquanto o Smart possui uma taxa fixa por hora de voo (by-the-hour). 

Dentro desse último, existem quatro programas diferentes. No Repair-by-the-

hour, indicado para clientes militares e operadores de serviços públicos, os 

componentes são reparados e revisados dentro de um tempo de resposta contratual 

e por uma taxa por hora de voo fixa. O Exchange-by-the-hour oferece aos clientes a 

disponibilidade imediata das peças para toda a manutenção não programada.  No 

Parts-by-the-hour, a empresa se compromete a substituir os componentes cobertos 

dentro de um tempo de espera acordado tanto para manutenções programadas 

como para não programadas. O último desses programas é o Full-by-the-hour, junto 

com o anterior, inclui o fornecimento de peças de reposição e consumíveis 

necessários para realizar a manutenção corretiva e preventiva da aeronave 

(HELIBRAS, 2016). 

No HCare Infinite, a empresa oferece o serviço de disponibilidade total da 

frota. Concebido para “clientes que desejam transferir completamente as operações 

de manutenção e riscos para a indústria, para que ele possa focar somente em suas 

missões” (HELIBRÁS, 2016). Há a opção de três pacotes principais de acordo com o 

nível de disponibilidade solicitado. 

 O serviços de HCare são parte do serviços inerentes ao Gerenciamento de 

Materiais, a empresa ainda oferece serviços de Publicações e Suporte Técnico, 

Treinamento e Operações de Voo, Manutenção e Modernizações e Garantia.  

 

4.2.6 Conclusão Parcial 

O exemplo apresentado da Helibras comprova que contratos por desempenho 

para produtos complexos como uma aeronave já faz um tempo que são uma 

realidade. A FAB já conseguiu firmar um contrato que paga o suporte logístico por 

hora de voo. Esse contrato pode ajudar a montar a modelagem de outros. 

É possível observar claramente que os conceitos de Gestão do Ciclo de Vida, 

Suporte Logístico Integrado e Logística Baseada no Desempenho estão plenamente 

inter-relacionados. Para se realizar uma gestão eficiente do ciclo de vida, é 

necessária uma gestão igualmente eficiente do SLI do SMEM, e a melhor maneira 

de realizar essa gestão é por meio da metodologia de PBL. 
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 Viu-se também como a utilização de PBL é um fator decisivo para redução do 

risco no contrato, que influencia diretamente na redução do custo. Para cada objeto 

do contrato, há um tipo diferente de contrato que se molda melhor, dentro as 

possibilidades de preço fixo ou custo reembolsável.  

 Os contratos de defesa que envolvem pesquisa e desenvolvimento 

geralmente são adquiridos por meio de contratação direta com negociação para que 

os preços abaixem. 

Após o desenvolvimento e a entrega do produto, os itens comuns passam a 

ser adquiridos por pregão, enquanto os itens fabricados exclusivamente pela 

empresa são adquiridos por inexigibilidade. 

 A aquisição por meio de inexigibilidade, sem um incentivo para redução de 

custos acaba deixando a administração pública à mercê do preço que o contratante 

quer após a entrega do produto. Ou seja, uma vez que certo suprimento deve ser 

adquirido para se realizar as manutenções periódicas e se esse suprimento é 

vendido somente por uma empresa, ela não terá incentivo para reduzir o seu preço 

de oferta, pois sabe que a demanda para tanto é inelástica. 

Os contratos de PBL podem ser úteis para promover a redução de custos 

mesmo em um contrato em que haja um só fornecedor. Além de reduzir o risco, 

requerem uma relação de longo prazo, na qual o fornecedor seja capaz de obter o 

retorno dos seus investimentos. Um contrato de PBL bem elaborado trará vantagens 

ao fornecedor, pois ele irá receber mais na medida em que for mais eficiente, e 

também ao governo, uma vez que os incentivos servirão para diminuir os custos do 

objeto contratado. 

 Contudo, contratos de SLI baseado na PBL amparados sob a Lei 8.666/93 

apresentam algumas dificuldades, que serão apresentadas a seguir. 

 

4.3 AS PRINCIPAIS DIFICULDADES NA GESTÃO DE CONTRATOS DE DEFESA  

 

Os Produtos e Sistemas de Defesa adquiridos em território nacional pela 

Força Terrestre geralmente são adquiridos sob a Lei Geral de Licitações e 

Contratos. Normalmente, a licitação é feita por pregão ou por meio de contratos de 

dispensas ou de inexigibilidade, cujo processo de aquisição envolve procedimentos 

que garantem lisura, transparência e algum tipo de concorrência. 
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Como dito, uma vez firmado o contrato, há algumas características 

encontradas na gestão de contratos de defesa, entre as quais: a gestão do risco, a 

duração dos contratos, o pagamento por desempenho, existência de vários projetos 

simultâneos, a vinculação do pagamento ao orçamento. 

 

4.3.1 Gestão de Risco 

A configuração dos atuais contratos pode ser prejudicial às empresas 

contratadas, principalmente quando se trata de contratos que envolvem 

desenvolvimento e pesquisa. Esses contratos repassam todo o risco de falha no 

processo de desenvolvimento à empresa. Na verdade, há até uma previsão de 

pagamento de uma taxa de risco embutida na taxa de Bonificações e Despesas 

Indiretas (BDI), que não é suficiente para complexidade dos riscos inerentes à P&D. 

Outro risco para a empresa é o próprio risco de demanda. Já que há somente 

uma fonte de ingresso de recurso, que é o pagamento por parte da Administração 

Pública. Se esta não comprar ou comprar menos, haverá redução no ingresso de 

recursos, devido à diminuição da demanda.  

O longo e complicado processo de contratação da administração pública torna 

complexo os procedimentos necessários para manter a logística necessária para 

manter a disponibilidade do SMEM (manutenções preventivas, preditivas e 

corretivas e suprimentos necessários à manutenção, por exemplo). 

Sem a finalidade de exaurir os riscos existentes, pode-se citar ainda outro: o 

risco de falência da empresa prestadora de serviços. Ao menos no ramo das obras 

públicas, isso não é tão incomum, o que implica no atraso ou mesmo no abandono 

do projeto. Da mesma forma, no ramo de defesa, também há o risco de que a 

empresa contratada vá a falência, o que pode comprometer a aquisição de PRODE 

por parte das Forças Armadas. 

 

4.3.2 A duração dos contratos 

A duração dos contratos normalmente não coincide com o ciclo de vida do 

material adquirido. Aeronaves de asa rotativa e carros de combate, por exemplo, 

possuem vida útil de 20 a 30 anos, enquanto o contrato de suporte logístico firmado 

sob a Lei 8.666/93 pode durar no máximo cinco anos. Dessa forma, será necessário 

assinar ao menos quatro contratos ao longo de toda a vida útil do material, onerando 
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os custos transacionais. Uma solução seria a possibilidade de contrato que abranja 

todo o período do ciclo de vida do material. 

 

4.3.3 O pagamento por desempenho  

Na celebração de um contrato de longa duração, geralmente são 

estabelecidas cláusulas de desempenho. Nos contratos de defesa firmados, a 

Administração Pública tem inserido esses tipos de cláusulas nos editais de licitação. 

Após a medição dos indicadores, a empresa recebe o valor total se conseguiu atingir 

a meta. Por outro lado, caso não tenha obtido êxito, a empresa pode ser sancionada 

com multa ou deixa de receber o valor total a qual poderia ter alcançado. 

A Força Aérea Brasileira, como visto, já tem realizados contratos de Suporte 

Logístico por hora de voo com a Helibrás (HELIBRÁS, 2018). Nesse caso, o contrato 

resume em um indicador – horas de voo - todas as atividades necessárias para o 

suporte logístico das aeronaves em questão e é somente pago se o indicador for 

devidamente atingido. 

 

4.3.4 Gestão de vários projetos simultâneos 

Para a criação de uma capacidade, é necessário, entre outras atividades, 

preparar a estrutura física das OM que irão receber o produto adquirido. Tanto no 

SISFRON como no ASTROS 2020, para a construção ou reforma dessas 

infraestruturas, tem sido realizado um contrato diferente do desenvolvimento do 

projeto. Portanto, pode ocorrer de o produto já estar pronto para uso, mas o espaço 

a ele destinado ainda não estar completamente reformado ou construído, trazendo 

prejuízos à Administração Pública ou mesmo atraso na execução do projeto. 

Outro caso que não é incomum é de veículo, armamento e sistema de 

comunicações de um SMEM, como por exemplo o Guarani, sejam obtidos por 

processos diferentes, de tal forma que, quando a integração entre esses três 

sistemas não funciona, o fornecedor costuma colocar a culpa na parte que não é de 

sua responsabilidade. 

Além disso, a aquisição de sistemas de defesa pode requerer a negociação 

com diversos fornecedores. Essa complexidade traz um custo alto para a gestão do 

contrato, pois demanda sincronização de ações e interesses. O programa SISFRON 

deu uma solução a isso ao contratar uma empresa integradora, responsáv 
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el por essa negociação com os demais fornecedores. 

 

4.3.5 A vinculação do pagamento à disponibilidade orçamentária imediata 

A contratação de novas despesas só é possível com a previsão orçamentária. 

Para contratos de defesa, talvez esta seja um das principais dificuldades 

encontradas, mormente no Brasil. A imprevisibilidade de o Governo prever o 

orçamento até mesmo para o ano posterior incorre em uma assunção de risco 

demasiado grande para a empresa contratada ao se firmar acordos por um longo 

período de tempo. 

É muito comum o cronograma de Programas das Forças Armadas atrasar 

devido à falta de créditos orçamentários. Isso é danoso tanto para a empresa, que 

não sabe se o seu investimento terá o retorno planejado, quanto para as próprias 

Forças Armadas, que além de ter o prazo de seus projetos procrastinados, ainda 

ficam na incerteza se, ao adquirir um produto, terão condições de manter sua 

disponibilidade ao longo da sua vida útil. 

A situação ainda piora com a promulgação da Emenda Constitucional nº 95 

de 2016, conhecida como a “PEC do Teto de Gastos”, que restringe mais ainda a 

possibilidade de novos investimentos, visto que em momentos de restrição 

orçamentária não há como iniciar novos investimentos e ainda há dificuldade de 

manter os atuais.  

 

4.3.6 Garantias Contratuais 

 Nos contratos de defesa, as empresas contratadas devem prestar garantias 

contratuais em relação à licitação e à execução do contrato. Porém, a própria 

empresa não tem garantias quanto ao atraso do seu pagamento. Embora a 

legislação estipule prazos de pagamento e juros por atraso pela administração 

pública, o contratado não tem como forçar a administração pública a pagar em dia 

suas obrigações. Em casos  de inadimplência da administração pública, o contratado 

só poderá pedir a rescisão do contrato após três meses sem receber. 
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4.3.7 Financiamento 

 Uma das principais preocupações quando se trata de grandes projetos de 

investimentos, como é o caso dos contratos complexos de defesa, é o financiamento 

do projeto. A contratada, a fim de reunir recursos para dar início às obras ou ao 

desenvolvimento de um produto de alto valor agregado, precisa ter patrimônio 

suficiente para fazer frente às garantias exigidas. O Contratado possui dificuldade de 

utilizar o fluxo financeiro do próprio empreendimento como garantia de pagamento 

do financiamento tomado.  

 Em consequência, empresas que não são de grande porte têm muita 

dificuldade de obter financiamento no mercado, e ficam dependentes dos aportes da 

administração pública para prosseguir nas obras ou no desenvolvimento do produto. 

Isso implica em uma maior facilidade de financiamento somente para as empresas 

de grande porte. 

 

4.3.8 Fomento à Base Industrial de Defesa 

 Discorreu-se, quando foi caracterizado o mercado de defesa no tópico 3.3, 

que para estimular à BID, são necessários contratos com prazos suficientes para 

cobrir o investimento feito pela empresa. Além do mais, foi dito que as empresas de 

defesa estão buscando cada vez mais investir em serviços MRO e demais serviços 

pós-venda, pois isso lhe garante uma fidelização por parte do cliente e uma 

estimativa confiável de fluxo de caixa. 

 

4.3.9 Mão-de-Obra 

 A aquisição de grandes quantidades de SMEM exige capacitação de mão-de-

obra para realizar a sua manutenção. O que tem acontecido nos contratos do 

Exército Brasileiro é que, quando acaba o período contratado de Suporte Logístico 

Inicial, a manutenção do SMEM fica a cargo da Força Terrestre, por meio de seus 

militares. A complexidade da manutenção desses tipos de sistemas exige uma 

especialização cada vez maior dfos mantenedores. Ocorre que quanto maior a 

especialização do militar para realizar a manutenção de determinado tipo de SMEM, 

maior a necessidade de que este militar permaneça na mesma função. 
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 Sem a intenção de desmerecer a capacidade desses militares de realizar um 

excelente trabalho, ocorre que a política do Exército de movimentação, cursos e 

promoções (própria do militar), muitas vezes, não condiz com a necessidade de se 

manter uma mão-de-obra em determinada função durante muito tempo. 

 Além disso, quanto maior a complexidade e a demanda de suporte logístico 

para o SMEM, maior a necessidade de se manter militares engajados na gestão do 

SMEM e, portanto, fora da sua atividade-fim. 

 

4.3.10 Solução de Controvérsias 

 A atual Lei de Licitações de Contrato não admite a utilização de arbitragem 

para solução de controvérsias, o que implica que as disputas que houver durante o 

contrato deverão ser resolvidas no judiciário. Entretanto, além do fato do juiz, muitas 

vezes, não ser especialista no assunto em disputa, há, em vários casos uma demora 

na solução do processo, o que pode causar prejuízo à gestão do contrato. 

 No que foi exposto, alguns exemplos serão tratados para ratificar o que foi 

apresentado. 

 

4.3.11 Contratações de SLI para SMEM pelo Departamento de Ciência e Tecno-
logia  

 Baseada em entrevista com o Adjunto da Divisão de Obtenção de Defesa da 

DSMEM, será descrito o processo de aquisição de SLI para SMEM. 

A aquisição dos SMEM segue as Instruções Gerais para a Gestão do Ciclo de 

Vida. Para seu suporte logístico, há a possibilidade de se firmar o contrato de SLI 

dentro do contrato de desenvolvimento e aquisição ou de se firmar um contrato 

separado, que deve ser assinado junto como contrato principal. 

 Vale lembrar que a aquisição um SMEM é um sistema integrado de materiais, 

ou seja, na viatura Guarani, por exemplo, há basicamente três sistemas: o veículo, o 

sistema de comunicações e o sistema de armas. Como o sistema de comunicações 

da Viatura Guarani é importado, sai mais barato o Exército comprar no exterior e 

entregar à empresa IVECO para que ela integre na viatura. Esse tipo de transação, 

em que o governo entrega o material para a empresa é conhecido pelo DoD como 

Government Furnished Equipment (Equipamento Fornecido pelo Governo, em sua 

sigla em inglês). 
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 Entenda-se que, especificamente nesse caso do sistema de comunicações, 

são duas contratações diferentes de duas empresas distintas. Portanto, é previsível 

que, em caso de dificuldade na integração dos sistemas, as empresas tendem a 

colocar a responsabilidade na outra. Isto é, embora torne o preço de aquisição mais 

econômico, o Exército assume o risco para si de não conformidade entre os 

sistemas. 

 

4.3.12 Estudo de Caso: Suporte Logístico Integrado do Guarani 

  

Em 2013, o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, por 

intermédio da Diretoria de Fabricação, contratou, por inexigibilidade, dezesseis 

pacotes logísticos para as Viaturas GUARANI, em um valor de aproximadamente 

três milhões de reais. 

 O objeto do contrato trata de Pacote Logístico para as dezesseis Viaturas 

Blindadas de Transporte de Pessoal Média de Rodas (VBTP-MR) do Lote Piloto do 

Contrato no 01/2007-FRF. (BRASIL, 2013). 

 A produção das viaturas coube à IVECO, vencedora do certame para o 

desenvolvimento e licenciamento para produção da viatura Guarani, sendo a design 

authority1 do projeto, o que ampara a contratação desse pacote por inexigibilidade. 

 No pacote logístico contratado estão incluídas as seguintes atividades: 

realização de treinamentos no modelo “on the job training2”; fornecimento de um 

conjunto de ferramental para manutenção em primeiro escalão por viatura; reposição 

de peças e fluidos, exceto combustível, baterias e componentes, limitado a 22.500 

km, 1.000 horas de uso ou até o fim do contrato, o que ocorrer primeiro; e seis jogos 

de pneus por viatura. 

A contratada ainda deve diligentemente assistir o Exército na preparação da 

infraestrutura de manutenção das OM necessária ao provimento do pacote logístico 

decorrente da execução do contrato. 

 Em outra parte do contrato, o DCT estabelece metas de disponibilidade de 

70% em condições normais de uso, e de no mínimo 90% para uma parcela 

                                                 
1
 Design Authority: é uma função ou órgão que assegura que a solução do projeto é adequada para o propósito, 

trabalhando para certificar que cada componente atende aos requisitos e integra e e funciona dentro da arquitetu-

ra do sistema (STANFORD, 2018) (tradução nossa). 
2
 On the job training: treinamento que acontece no próprio ambiente de trabalho (RIBEIRO, 2019). 
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específica da frota em condição especial de uso. Ainda, comenta que é desejável 

que empresa atinja índices superiores a 80% de disponibilidade. 

 O Contrato ainda possui uma cláusula “Da Licença de Produção e Exploração 

Comercial” em que prevê royalties3 em favor do Exército entre 3% e 8% da receita 

líquida a ser auferida. 

 Quanto à execução do referido contrato, a dissertação de Mestrado do 

Capitão de Intendência Adriano Kleinert Casagrande (2019) é de grande valia. A 

dissertação teve como objetivo geral compreender em que medida o atual método 

de obtenção de suprimento de motomecanização da VBTP-MR Guarani na indústria 

nacional de defesa é capaz de atender à manutenção do ciclo de vida do projeto. 

A intenção desta pesquisa é usar aquela a fim de demonstrar a dificuldade 

que há para manter a viatura Guarani disponível por meio de licitações amparadas 

na LGL. 

Inicialmente, Casagrande (2019) apresenta o contrato de SLI do Guarani, 

que, de forma geral, divide-se basicamente em duas situações: viaturas que 

possuem menos de três anos ou 3.000 horas de uso após a entrega ou até 22.500 

km percorridos e que possuem, por foça contratual, o SLI mantido pela empresa 

fabricante, no caso a IVECO; e viaturas com mais de três anos após a entrega, cuja 

manutenção e aquisição de suprimento para manutenção já está a cargo da cadeia 

logística do Exército. 

No caso do Guarani, por determinação da Diretoria de Material, o 15o 

Batalhão Logístico é a OM responsável por executar os pregões para aquisição de 

suprimentos de manutenção para todas as viaturas Guarani a nível nacional. 

Por meio de entrevistas e questionários, Casagrande (2019) demonstra 

cabalmente que as viaturas que não são abrangidas pelo SLI contratual, ou seja, 

aquelas que já possuem mais de três anos após a entrega, possuem índices de 

disponibilidade menor e maior dificuldade de realizar a manutenção de seus 

blindados. 

Casagrande (2019) aponta que a maior parte das OM detentoras do Guarani 

não conseguem ou realizam com dificuldade as suas manutenções preventiva e 

                                                 
3
 Royalties: é uma palavra de origem inglesa que se refere a uma importância cobrada pelo proprietário de uma 

patente de produto, processo de produção, marca, entre outros, ou pelo autor de uma obra, para permitir seu uso 

ou comercialização. No caso do petróleo, os royalties são cobrados das concessionárias que exploram a matéria-

prima, de acordo com sua quantidade. O valor arrecadado fica com o poder público 

(http://www.senado.gov.br/noticias/agencia/infos/inforoyalties_.htm) 

http://www.senado.gov.br/noticias/agencia/infos/inforoyalties_.htm
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preditiva. Isso se deve ao fato de que a aquisição de suprimentos por meio de 

pregões tem imposto entraves à manutenção de um fluxo logístico de suprimento.  

Embora apenas uma empresa (IVECO) fabrica a maior parte das peças 

necessárias para a manutenção, a legislação obriga ao agente público a realizar 

pregão para aquisição de tais peças. Dessa forma, a solução que o Exército tem 

encontrado é de realizar pregões de maior desconto em cima da tabela da própria 

fabricante e, por incrível que possa parecer, muitas empresas licitantes (conhecidas 

rotineiramente como atravessadoras) que vencem o certame licitatório apresentam 

descontos maiores que a própria fabricante do produto.  

Outra ideia levantada foi de que a IVECO conseguisse um atestado de 

inexigibilidade das suas peças, dessa forma, tornar-se-ia possível uma contratação 

direta. Contudo, devido à burocracia e aos custos envolvidos para esse processo, a 

empresa desistiu do pleito. 

O resultado do processo é o que se repete não tão raramente nas aquisições 

públicas: a empresa que ganha a licitação e assina o contrato não consegue cumprir 

suas obrigações de fornecer o material necessário para a manutenção das viaturas. 

Diante disso, o risco de desabastecimento e a consequente falta de manutenção das 

viaturas recaem totalmente sobre a administração pública. 

Chega-se ao ponto de que as OM, percebendo que as viaturas já estão muito 

próximas do limite da quilometragem ou das horas de uso cobertas pelo SLI 

contratual, evitam utilizar as viaturas para que elas se mantenham cobertas até o fim 

dos três anos. 

Portanto, segue-se um ciclo vicioso, em que a dificuldade de aquisição de 

suprimento para manutenção limita ou mesmo impede as manutenções preventivas4 

e preditivas5. A falta destas leva a um efeito cascata capaz de causar prejuízos 

irreversíveis na disponibilidade do material. 

Ao fim deste breve estudo de caso do Guarani, buscou-se comprovar que 

contratos de SLI baseados na Lei 8.666/93 podem dificultar bastante a Gestão de 

                                                 
4
 Manutenção Preventiva: Engloba procedimentos periódicos, normalmente, de pouca complexidade técnica, 

destinadados a reduzir ou evitar a queda no desempenho, degradação ou avaria dfos materiais. (BRASILa, 2017, 

p. 3-11) 
5
 Manutenção Preditiva: Está contida na manutenção preventiva, compreendendo um conjunto de controles diag-

nósticos baseados em parâmentros técnicos e estatísticos de confiabilidade. É o tipo de manutenção preventiva 

onde é possível prever o momento mais apropriado para a execução das atividades de manutenção e, dessa for-

ma, chegar o mais próximo possível de limite de vida útil de peças e componentes, otimizando o trinômio cus-

tos-operacionalidade-manutenção (BRASIL, 2017a, p. 3-12). 
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SLI de PRODE, atingindo fortemente o estado final desejado do Exército, que é a 

disponibilidade do PRODE. 

 

4.3.12.1 Fiscalização dos Contratos dos Lotes das Viaturas Guarani 

 Em uma palestra realizada no contexto da Reunião de Trabalho sobre Gestão 

e Fiscalização de Contratos Complexos, realizada no DCT, o Fiscal de Contrato dos 

Contratos de Desenvolvimento e Fabricação das Viaturas Guarani apresentou sua 

experiência na fiscalização (LORIATO, 2019). 

Os contratos da viatura Guarani dependem de outros contratos, como o 

sistema de Armas UT30BR, sistema de Armas REMAX e sistemas de comando e 

controle. Ele afirma que “o desenvolvimento do Sistema REMAX foi concluído depois 

que a maioria das viaturas (plataforma automotivas) havia sido entregue à tropa” 

(LORIATO, 2019, slide 8). 

Entre as observações do fiscal está a de que o SLI foi incluído na planilha de 

valores do objeto do contrato. Segundo ele, TCU determinou que o SLI (o pacote 

logístico) deve ser um contrato de serviços e não uma parte do contrato de 

obtenção. 

E termina com a seguinte observação: “a Lei 8.666/93 é muito boa para 

compra de produtos acabados ou para obras civis onde quase sempre os itens a 

serem abordados são repetitivos e de conhecimento geral. Quando se trata de 

desenvolvimento, não deveria ser aplicada na redação atual, no ponto de vista deste 

oficial – deveria ter um capítulo que contemplasse contratos de pesquisa e 

desenvolvimento” (LORIATO, 2019, slide 26). 

O que se pode perceber é que os próprios gestores que lidam com SLI pela 

Lei 8.666/93 admitem que ela não é mais adequada para esse tipo de contratação. 

 

4.3.13 Estudo de Caso: Relatório de Auditoria do TCU no projeto SISFRON 

Cabe aqui resumir algumas observações realizadas pelo Tribunal de Conta da 

União em Auditoria realizada no SISFRON objetivando avaliar a efetividade da 

estrutura de gestão e controle do projeto-piloto do SISFRON. 

O SISFRON é um projeto de aproxidamente R$ 12 bilhões e tem um período 

de implantação de 10 anos, a partir de 2013, e é composto por três subprojetos: o 

Subprojeto de Sensoriamento e Apoio à Decisão (SAD), a cargo do CCOMGEx, o 
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Subprojeto de Obras de Infraestrutura, sob incumbência do DEC, e o Subprojeto de 

Apoio à Atuação, cuja responsabilidade é do COLOG. 

O Relatório faz questão de registrar a “ausência de um fluxo constante de 

recursos financeiros durante o ciclo de vida do projeto” (BRASIL, 2016b, p. 12). Além 

do mais, alerta de que a baixa execução do projeto, mormente no SAD, implique no 

risco de que se avance para as demais fases sem que a fase anterior esteja de fato 

aferida.  

Isso é reflexo da falta de “sincronismo da evolução dos subprojetos de 

Sensoriamento e Apoio à Decisão, de Apoio à Atuação e de Obras de Infraestrutura” 

(BRASIL, 2016b, p. 20). Um exemplo disso foi a aquisição de Viaturas (realizadas 

pelo COLOG) antes de haver garagem adequada para guardá-las (executada pelo 

DEC) (BRASIL, 2016b, p. 27) 

A contratação de uma empresa integradora de bens e serviços e de outra 

para auxílio na fiscalização foi considerada uma boa prática executada pelo 

CCOMGEx, que deveria ter se estendido a todos os outros dois subsistemas. 

Um dos riscos considerados extremamente elevados pelo TCU foi a 

estimativa imprecisa de custos, que deveriam ser mais bem detalhados. O Exército 

justifica dizendo que, devido à originalidade da contratação, há uma dificuldade 

enorme para estimar custos. Além disso, o próprio TCU reconhece que “os 

constantes contingenciamentos orçamentários [...] são fatores que aumentam o risco 

de que as estimativas de custos originais para o SISFRON esteja desatualizada e 

subestimada, na medida em que alongam o prazo de implantação”  (BRASIL, 2016b, 

p. 28). 

O Relatório aponta também uma oportunidade de melhoria no controle de 

qualidade dos produtos e serviços entregues. Isso pode causar aumentos de custos 

e atraso no cronograma, gerados pelas ações corretivas, em decorrência da não 

adoção de controle de qualidade. 

O TCU também menciona a alta rotatividade de pessoal envolvida no projeto, 

característica inerente à carreira militar. Essa carência de recursos humanso 

ensejou, inclusive, a criação de uma empresa estatal para o Prosub. 

Há ainda observações feitas sobre aquisições realizadas sem o devido 

suporte logístico ou de construção de garagens inadequadas. 

[...] foi apontada o seguinte problema: a aquisição de embarcação Guardian 
25 sem considerar o suporte logístico correspondente, exigindo contrato 
adicional para atender a essa finalidade, o que caracteriza a tomada de 
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decisão sem informações suficientes. Além disso, [...] foi citada a 
construção de garagens que se mostraram inadequadas para guardar os 
veículos adquiridos [...]. (BRASIL, 2016b, p. 36) 

 

Na parte de Aquisições, o TCU levantou, entre outros, os seguintes riscos: 

aquisições não efetivas, ou seja, intempestivas, desnecessárias, de fornecedores 

inabilitados, por preços injustificadamente elevados e de forma incorreta; falta de 

garantia de que o desempenho do fornecedor cumpra os requisitos da aquisição e 

de que o comprador cumpra os termos do contrato. Ambos riscos foram 

considerados extremamente elevado pelo tribunal. 

Em resumo, o que se pode extrair do que foi apresentado do relatório do 

SISFRON são algumas dificuldades já mencionadas anteriormente: falta de 

sincronização entre o término das obras e a aquisição de materiais, construções 

inadequadas, falta de controle de desempenho, contigenciamentos orçamentários, 

atrasos no cronograma, rotatividade de pessoal. 

 

4.3.14 Conclusão Parcial 

 Dentre as várias dificuldades relacionadas à gestão de contratos de defesa, 

foram elencadas as que mais se aproximam da finalidade deste trabalho. O contrato 

de SLI do SISFRON demonstra como ainda é incipiente o que se entende por SLI 

dentro do Exército. O contrato tem como objeto prestação de serviços de Pacote 

Logístico, porém é conhecido por ser o contrato de SLI da viatura Guarani. Como 

visto, o contrato não envolve nem metade dos elementos de SLI previstos no manual 

do DoD. 

 O contrato prevê um índice de disponibilidade do material, mas não prevê as 

formas de medição, e as possíveis reduções de pagamento por estar abaixo da 

meta de disponibilidade. 

A seguir, serão apresentadas as características das PPP, capazes de integrar 

os conceitos de Gestão do Ciclo de Vida, Suporte Logístico Integrado e Logística 

Baseada no Desempenho em um mesmo contrato. 
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4.4 CARACTERÍSTICAS DAS PPP DIFERENTES DA LEI 8.666/93 

 

Adiante, serão tratadas com mais detalhes as principais características das 

PPP. Ao se descrever as PPP, torna-se claro que ela possui características 

diferentes da Lei Geral de Licitações e Contratos (LGL). 

 Contudo, antes disso, é interessante apresentar uma definição de dois tipos 

de contratação administrativa, estabelecida por Justen Filho (2017): contratos de 

colaboração e contratos de delegação. O primeiro deles: 

têm por objeto a execução pelo particular de uma prestação em favor da 
Administração Pública, consistente em um dar ou um fazer algo 
economicamente avaliável, mediante o recebimento de um pagamento em 
dinheiro. No contrato de colaboração, cada parte executa uma prestação 
com objeto predeterminado, que se integra no patrimônio da outra.  
Os contratos de colaboração estão disciplinados essencialmente pela Lei n

o 

8.666/1993. A categoria compreende compras, serviços (inclusive de 
engenharia), obras e alienações (JUSTEN FILHO, 2017, p. 412) 

 

 Os contratos de delegação, por sua vez, têm como objeto: 

atribuir a um particular o desempenho de uma atividade de natureza pública 
(inclusive a exploração de bens públicos) em face de terceiros, mediante 
remuneração vinculada à atividade desenvolvida. No contrato de delegação, 
o particular adota as soluções típicas da iniciativa privada para organizar 
uma atividade pública, assumindo uma parcela relevante de risco quanto à 
implantação do empreendimento e à obtenção de remuneração. 
Os contratos de delegação são, basicamente, a concessão de serviço 
público e de bem público. As normas genéricas sobre esse tipo de 
contratual constam na Lei 8.987/1995, mas há uma pluralidade de leis 
estabelecendo regras para setores específicos (JUSTEN FILHO, 2017, p. 
412) 
 

 Diante dos conceitos apresentados, vê-se que há uma diferenciação básica 

entre os contratos de colaboração e os contratos de delegação, estes normalmente 

regidos pela Lei 8.987/96, que trata sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviço público: nas concessões, a iniciativa privada assume maior 

risco na implantação do projeto e na remuneração. 

 

 

4.4.1 Objeto do Contrato  

As PPP são contratos de prestação de serviços, que não podem ter como 

objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de 

equipamentos ou a execução de obra pública. 

Isso implica que não é autorizado, por exemplo, contratar por meio de PPP 

somente a manutenção de um SMEM. Por outro lado, é possível que se façam 
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contratações do tipo: desenvolvimento, produção e manutenção de um produto 

durante o seu ciclo de vida (nesse caso, há um serviço de manutenção precedido de 

um fornecimento de material); construção e operação de um Parque de Manutenção 

a ser mantido e operado pelo parceiro privado. 

Em uma PPP para SMEM, o objeto seria, por exemplo, a contratação de 

disponibilidade (isso envolve a manutenção e os suprimentos necessários para 

mantê-lo funcionando) junto com o fornecimento de suprimentos necessários.  

A Lei 11.079/04 só é autorizada para contratos com valor maior que dez 

milhões de reais, cujo período de prestação não seja inferior a cinco anos.  

Na Lei de Licitações e Contratos, por outro lado, o objeto do contrato pode ser 

a aquisição de um objeto, a contratação de um serviço ou a contratação de uma 

obra pública. Confundem-se muito as PPP com obras públicas, mas as PPP são um 

contrato de prestação de serviço que, necessariamente, não pode ter como objeto 

somente a prestação de serviço, ou seja, a obra está incluída no contrato de 

prestação de serviços. É indispensável que haja fornecimento de equipamento ou 

execução de obra pública. 

 Quanto ao valor do objeto, a Lei no 8.666/93 é aplicável a objetos de qualquer 

monta. As principais modalidades (concorrência, tomada de preços e convite) variam 

com o valor estimado do objeto. O pregão pode ser empregado para qualquer valor. 

 Quanto às PPP, o valor mínimo para o total do contrato, que era inicialmente 

de R$ 20.000.000,00, foi reduzido pela Lei no 13.529/2017 (BRASIL, 2017b) a R$ 

10.000.000,00. Contratos complexos de PRODE costumam ultrapassar facilmente 

esse valor, ainda mais se envolver construções e reformas. 

 

4.4.2 Duração do Contrato  

A duração de um contrato de PPP não pode ser inferior a 5 anos (período 

abrangido pela Lei 8.666/93), nem maior do que 35 anos, o que o difere das 

concessões comuns, que não possuem limites estabelecidos em lei. A Lei 8.666/93 

determina que o prazo de vigência do contrato para prestação de serviços é limitado 

a sessenta meses (art. 57, inciso II), já contemplando as eventuais prorrogações. 

O inciso I do artigo 5o da Lei 11.079/04 estabelece que o prazo da vigência do 

contrato deve ser compatível com a amortização dos investimentos realizados. 
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As PPP, geralmente, exigem um elevado dispêndio inicial e o Estado tem o 

dever de garantir o retorno do investimento realizado, isto é, o contrato deve 

apresentar a possibilidade de que o parceiro privado tenha condições de obter o 

retorno do seu investimento. 

O correto retorno do investimento depende basicamente de três dimensões 

que se interligam (GUIMARÃES, B. 2017, p. 48): o valor alocado pelo particular, a 

geração de caixa do empreendimento e o tempo de duração da relação. Logo, 

teoricamente, o parceiro privado deve ser capaz de reaver, por meio do fluxo de 

caixa ao longo do período do contrato, o seu investimento feito inicialmente. 

Obviamente, a não obtenção do retorno desejado dependerá exclusivamente do 

desempenho do particular durante o prazo de concessão, de acordo com a 

distribuição de riscos estabelecida. 

O prazo de concessão tem relação direta com o valor da tarifa (ou da 

contraprestação), já que quanto maior o prazo, menor a tarifa (GUIMARÃES, B. 

2017, p. 51). Isto é, a tarifa tende ser a mauior em um contrato com vigência menor. 

 

4.4.3 Repartição de riscos entre as partes  

Os contratos de concessão administrativa ou patrocinada possuem o 

compartilhamento de riscos como um de seus pilares. Diferentemente da Lei 

8.666/93, onde o risco é inteiramente do órgão público ou entidade contratante, as 

PPP possibilitam que os riscos sejam compartilhados, inclusive os referentes a caso 

fortuito6, força maior, fato do príncipe7 e álea econômica extraordinária (art. 5o, inciso 

III), entre o parceiro público e o privado, alocando o risco ao parceiro que tiver 

condições de melhor gerenciá-lo ao menor custo. 

O risco em contratos da LGL recaem no parceiro público. À Administração 

Pública, cabe manter o equilíbrio contratual ao longo do contrato. Pela lei, os 

contratos podem ser alterados (art. 65, letra “d”): 

                                                 
6
 Caso Fortuito: É o evento proveniente de ato humano, imprevísivel e inevitável, que impede o cumprimento de 

uma obrigação, tais como: a greve, a Guerra etc. Não se confunde com força maior, que é um evento previsível 

ou imprevísivel, porém inevitável, decorrente das forças da natureza, como o raio, a tempestade etc (direito-

net.com.br) 
7
 Fato do Príncipe: ação estatal de ordem geral, que não possui relação direta com o contrato administrativo, mas 

que produz efeitos sobre este, onerando-o, dificultando ou impedindo a satisfação de determinadas obrigações, 

acarretando um desequilíbrio econômico (jus.com.br/artigos/35447/fato-do-principe). 
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para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual (BRASIL, 
1993) (grifo nosso).  

 

A questão de riscos nos contratos administrativos está muito baseada na 

Teoria das Áleas e estreitamente relacionada ao equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato.  

A palavra álea vem do latim e significa sorte ou risco. No Direito 

Administrativo, a álea é todo acontecimento futuro que pode influenciar na economia 

do contrato. Existem as áleas ordinárias e as extraordinárias. (NOHARA, 2011). 

Há basicamente a álea ordinária empresarial, álea extraordinária econômica, 

álea extraordinária administrativa. 

A Lei n
o
 8.666/93 assegurou o direito do contratado em obter a 

recomposição da equação econômico-financeira ante a ocorrência de 
eventos inerentes à álea econômica extraordinária e extracontratual […]. 
Além disso, alocou à Administração Pública a responsabilidade sobre os 
riscos positivos negativos derivados da criação ou alteração de carga 
tributária e de encargos legais incidentes sobre os custos de produção do 
produção […]. Já as leis n

o 
8.897/95 e n

o
 11.079/2004, embora estabeleçam 

o arbitramento de certos riscos, não acolheram a teoria das áleas, 
preceituando, alternativamente, a alocação eficiente dos riscos (incisos I e 
VI do art. 4

o
 e inciso III do art. 5

o
 da Lei n

o
 11.079/2004 (GUIMARÃES, F. p. 

91) (grifos originais). 
 

Segundo Garcia (2017, p.115): 

 
A alocação eficiente dos riscos é um dos maiores avanços na dogmática 
contemporânea dos contratos concessionais; afinal, é por meio de uma 
partilha adequada de riscos que se estabelece uma estrutura racional de 
incentivos para as partes, induzindo a adoção de comportamentos que 
levem em consideração a assunção de responsabilidades e, principalmente, 
as consequências financeiras no caso da ocorrência do evento descrito no 
contrato. 
Outrora a teoria das áleas era suficiente para explicar e justificar os riscos, 
incertezas e imprevisibilidades que poderiam advir durante a execução do 
contrato. […] Na atual quadra, a dimensão contratual dos riscos é uma 
realidade nos contratos concessionais, como detalhamento e partilha de 
riscos entre as partes. 

  

 Uma repartição de risco bem feita reduz custos e aumenta a eficiência. De 

fato, a iniciativa privada tende a embutir o risco no preço ofertado. Com isso, 

percebe-se que a repartição de riscos influencia diretamente no custo do contrato. 
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4.4.4 Criação de uma Sociedade de Propósito Específico 

 O capítulo IV da Lei 11.079/04 trata da obrigatoriedade da constituição de 

uma Sociedade de Propósito Específico (SPE). A SPE é uma empresa cujo objeto 

social é a execução de um projeto ou empreitada e que possui patrimônio diferente 

de seus investidores. São muito confundidas com Consórcios Societários, porém 

diferem destes por serem mais seguras e mais práticas, possuem personalidade 

jurídica, escrituração contábil e demais características comuns às empresas 

limitadas ou sociedades anônimas e, diferentemente dos consórcios, podem adquirir 

bens móveis, imóveis e participações (BITENCOURT, 2011, p. 121). 

[…] Ao ser adotada a aplicação de uma SPE no empreendimento, todos os 
agentes envolvidos, desde o comprador até a instituição financeira, passam 
a ter a tranquilidade de que o único risco que irão correr é aquele 
decorrente da própria obra […] (MAIA NETO apud BITENCOURT, 2011, p. 
121). 

  

 A SPE, entre outras coisas, traz benefícios na redução dos riscos do contrato, 

facilita a captação de recursos pelo parceiro privado e melhora a fiscalização da 

execução projeto por parte do parceiro público. 

A grande vantagem da SPE nas PPPs é facilitar o controle da execução do 
contrato e a saúde financeira da concessionária e do respectivo project 
finance, tanto por parte do Poder Concedente, como dos financiadores da 
concessionária, em virtude da segregação patrimonial, contábil e jurídica 
que a SPE implica. 

  

 Um bom exemplo do uso eficaz da SPE é encontrado no acordo entre 

Marinha do Brasil e a estatal francesa DCNS, no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos (Prosub). Foi uma solução inovadora, embora 

amparada na Lei 8.666/93. A Marinha do Brasil detém uma ação preferencial 

(Golden share), que lhe permite manter um controle ainda maior na execução do 

contrato (NAPOLI apud BITENCOURT, 2011, p.124-125). 

A SPE no Prosub funciona como uma Empresa Integradora (da mesma forma 

que no SISFRON), que desempenha a função de main contractor, “assim chamadas 

as grandes empresas que, por intermédio de parcerias e fornecedores, se 

responsabilizam diante do cliente a atender suas demandas” (ABREU, 2015, p.1). 

A SPE passa a ser responsável por todos os aspectos do contrato (obras, 

fornecimento de material e prestação de serviço), o que melhora a sua gestão, por 

resumir a único interlocutor para tratar de assuntos contratuais. Como bem explica 

uma cartilha que trata de PPP: 



99 

Outro aspecto das PPPs que pode contribui muito para o aumento da 
eficiência é a integração de quase toda a cadeia de fornecedores em um 
único contrato com o governo. A concessionária geralmente passa a ser 
responsável por todas as contratações necessárias à prestação de serviço, 
o que reduz imensamente os custos governamentais relacionados a 
licitações, gestão de inúmeros contratos e todas as atividades 
administrativas associadas (RADAR PPP, 2016, p. 4). 

 

 Uma das maiores dificuldades em se manter um SLI é a gestão dos variados 

fornecedores necessários para garantir a disponibilidade do SMEM. Em um contrato 

de PPP, a gestão e a integração de todos esses fornecedores fica sob 

responsabilidade de uma única empresa, que é quem faz a relação com a 

administração pública. 

 

4.4.5 Equilíbrio econômico-financeiro  

 Na Lei Geral de Licitações e Contratos, o preço a ser pago pela 

Administração Pública é rigidamente definido desde o edital. O edital precisa prever 

exaustivamente o preço e as prestações, ou seja, a remuneração e os encargos do 

contratado. Além disso, são de curto prazo de desembolso, pois sua receita tem 

origem no orçamento público. Por isso que a lei estabelece limites a acréscimos e 

supressões aos contratos (25%, até o limite de 50%, no caso de obras), previstos no 

seu artigo 65 (MOREIRA, 2017, p. 83). 

Na LGL, o equilíbrio econômico-financeiro tem a ver com o valor atualizado do 

contrato, ou seja, em manter intacta a remuneração do particular ao longo da 

duração do contrato (MOREIRA, 2017, p. 86). 

 No caso de contratos de longo prazo, esse raciocínio não procede. O caput 

do Art. 5 da Lei 8.666/93 é claro ao dizer que se refere somente “contratos regidos 

por essa lei”. Logo, esse artigo não incide sobre a Lei de PPP. Do mesmo modo, a 

Lei de PPP, embora possa utilizar a Lei Geral de Licitações e Contratos de forma 

subsidiária, não se confunde com a Lei 8.666/93, já que trata de outro assunto 

específico. 

O equilíbrio econômico-financeiro nas concessões relaciona-se com o 

atendimento das condições do contrato, não se confundindo com o valor atualizado. 

Até pelo fato de que não há como prever todos os eventos em um contrato de 35 

anos. É por isso que os contratos de longo prazo são naturalmente incompletos.  
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Essa incompletude é, de certo modo, desejável, “para não inibir eficiências 

que possam ser alcançadas com um detalhamento futuro acerca de expansões de 

infraestrutura e atualizações no serviço" (GUIMARÃES, F., 2017p. 95). 

Ainda, segundo Guimarães, F. (2017, p.95): 

A incompletude contratual […] também pode ser estrategicamente desejada 
em função da otimização dos efeitos da regulação contratual nas relações 
contratuais de longo prazo. Assim se passa principalmente em relação à 
atualização tecnológica e ao desenho das expansões demandadas para a 
prestação do serviço. Essas expansões e atualizações demandam 
investimentos que não são plenamente quantificáveis no momento da 
delegação. Sequer é possível precisar os marcos temporais para que essas 
obrigações de investimento sejam implementadas ou mesmo delimitar a sua 
extensão. É comum que obrigações de investimento estejam, por exemplo, 
atreladas a gatilhos de demanda e que possam ser remunerados por meio 
de reequilíbrio de contrato. Esse déficit de detalhamento ex ante é 
estratégico para não inibir eficiências que só poderão ser alcançadas a 
partir do conhecimento da realidade futura. 

E continua:  

Ademais, num horizonte de 20, 30 ou 50 anos [as concessões comuns 
podem ter prazos de mais de 35 anos], é provável que as tecnologias 
envolvidas com a execução do contrato sofram alterações, exigindo 
mudança nas metodologias de execução, podendo, inclusive, chegar à 
revisão (consensual) da própria matriz de risco ou dos critérios de avaliação 
da perfomance (GUIMARÃES, F., 2017, p. 95). 

 

Essa incompletude contratual vem muito ao caso de produtos de defesa, que, 

como já visto, possuem uma probabilidade enorme de se tornarem obsoletos 

tecnologicamente em curto intervalo de tempo, já que o período de novas 

descobertas tecnológicas estão se tornando cada vez mais reduzidos.  

Assim, deve haver previsão contratual de Revisões Periódicas, com a função 

de: 

propiciar um retrospecto histórico da execução do contrato e confrontá-lo 
com as perspectivas das partes para os próximos períodos. Por meio 
dessas revisões (geralmente quinquenais) - que devem estar previstas em 
contratos -, são avaliados o advento de novas tecnologias capazes de 
otimizar a prestação do serviço e a execução do contrato; a conveniência da 
manutenção dos indicadores de serviços e a forma e a tecnologia para sua 
aferição; assim como a adequação da própria matriz de riscos. Como a 
aptidão e a capacidade das partes pode se alterar ao longo dos anos, 
inclusive pelo advento de mutações no mercado securitário, é perfeitamente 
adequado que as partes possam revisitar a matriz de riscos originariamente 
contratada com vistas a rediscuti-la e, eventualmente, modificá-la 
(GUIMARÃES, F. 2017, p. 95). 
 

Enfim, a própria imprevisibilidade de um contrato de longo prazo não admite 

que ele se amarre a porcentagens fixas de alteração no seu valor contratual. De 

fato, o que deve ser considerado é o atendimento às condições do contrato, em que 

pese as alterações eventualmente promovidas durante as revisões periódicas. 
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4.4.6 Remuneração do Parceiro Privado  

Uma das grandes inovações da Lei de PPP é a questão da remuneração do 

parceiro privado. Isso aborda basicamente dois aspectos: a forma de como o 

parceiro vai receber a sua remuneração e os critérios que deverão ser adimplidos 

para recebê-la.  

A LGL só prevê pagamento direto pela Administração, mediante desembolso 

financeiro do Tesouro e sua remuneração é fixa, já de conhecimento dos envolvidos 

desde a assinatura do contrato, e devida a partir do adimplemento do serviço.   

Os contratos de PPP têm por objetivo ganho de eficiência e eficácia na gestão 

pública, uma vez que a lei autoriza a mensuração de indicadores de desempenho 

como condição para o pagamento ao parceiro privado (a contraprestação da 

Administração pública). A lei admite também que o contratado receba bônus quando 

ultrapassar os indicadores previstos. 

Uma característica chave da PPP é que o desempenho deve ser medido 
sob a lógica de resultados (como na avaliação da qualidade da superfície da 
estrada) e não em processos (como na avaliação dos materiais utilizados na 
manutenção da superfície da estrada). A PPP, portanto, representa uma 
mudança do paradigma da gestão de infraestrutura pública, uma vez que o 
compromisso do contratado passou a ser com o objetivo finalístico da 
prestação de serviço. Isso permite e incentiva a concessionária a ser 
inovadora na tentativa de atingir os requerimentos do contrato, pois 
não existem travas com relação aos meios que devem ser utilizados para 
atingir este fim (RADAR PPP, 2014, p. 81) (grifos nossos). 

 

A forma de remuneração é a principal diferença entre a concessão 

patrocinada e a concessão administrativa. Na patrocinada, junto com a 

contraprestação pública, há também o pagamento de tarifas pelos usuários. No caso 

de concessão administrativa, a remuneração é proveniente somente da 

contraprestação.  

As formas de pagamento da contraprestação da Administração Pública estão 

elencadas no Art. 6o da Lei 11.079/04: ordem bancária, cessão de créditos não 

tributários, outorga de direitos em face da Administração Pública, outorga de direito 

sobre bens públicos dominicais e outros meios admitidos em lei.  

Surpreendem os diferentes tipos de modelagem da contraprestação, o que 

abre oportunidades de pagamento que não estão dependentes diretamente do 

Orçamento Público. Essa possibilidade permite uma maior flexibilidade à 

administração pública 
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É notório que uma das maiores dificuldades, se não a maior, é a 

imprevisibilidade e as restrições orçamentárias, devido às crises econômicas. Isso 

chega a tal ponto, que, apesar de possuir disponibilidades financeiras pelo Fundo do 

Exército, a Força Terrestre não está autorizada a utilizá-las plenamente, já que 

depende de autorização prévia do Governo. 

Assim sendo, a possibilidade de pagamento por outros modos é uma 

inovação bem vinda ao ordenamento jurídico dos contratos de PPP. 

A grande vantagem do regime de remuneração estabelecido na Lei é que a 
Administração poderá ofertar ao parceiro privado modalidades de 
pagamento que não se sujeitam às disponibilidades financeiras do 
erário (...) (BITTENCOURT, 2011, p. 109) (grifo nosso). 

 

Bittencourt (2011, p. 108) dá mais alguns exemplos de como podem ser feitos 

os pagamentos das contraprestações. 

(a) licenciamento de uma marca ou patente registrada em nome do poder 
concedente; (b) outorga de direito de uso de diferentes imóveis de 
propriedade do poder concedente; (c) a outorga de autorização pelo poder 
concedente para que o licitante vencedor explore certa atividade; ou (d) o 
empréstimo de um lote de ações de uma empresa estatal que pague 
dividendos regularmente. 
 

 Para contratações de defesa, vislumbra-se a utilização de concessões 

administrativas. A exploração econômica de bens de defesa para remuneração é 

algo um pouco controverso, todavia, sua possibilidade deve ser estudada caso a 

caso.  

 Kaushik (p. 59, 2017), ao tratar sobre o setor de defesa da República da Índia 

levanta a seguinte ideia: 

Propõe-se que o potencial das indústrias particulares na Índia seja 
aproveitado por exploração no setor de MRO para defesa através de PPP. 
[...] O setor privado pode usar as instalações dentro das existentes Oficinas 
de Base [quarto escalão logístico] e prover serviços reparando e 
modernizando equipamentos. O parceiro privado também pode ser 
autorizado a usar a capacidade excedente existente nesses depósitos para 
sua exploração comercial a fim de assegurar viabilidade comercial e uma 
abordagem de negócios na gestão da sustentação (tradução nossa). 
 

Baseado no que foi exposto, é factível ao Exército Brasileiro buscar outras 

formas de remunerar ao parceiro privado para o pagamento dos serviços referentes 

ao SLI do SMEM. Uma ideia é vincular as receitas oriundas dos royalties do PRODE 

de propriedade intelectual do Exército ao contrato de PPP. Isso encontra respaldo 

na própria Lei de PPP, que permite a vinculação de receitas (inciso I, do Art. 8º). 
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4.4.7 Financiamento do Projeto 

A Lei de PPP insere alguns instrumentos que facilitam o financiamento do 

empreendimento por parte do parceiro privado. Como visto, em tese, o investimento 

inicial referente ao contrato é encargo do parceiro privado, que só começará a 

receber sua remuneração após o início da prestação efetiva dos serviços. Pelo fato 

de ser um investimento alto, a ser recuperado a longo prazo, é de extrema 

importância que os financiadores tenham segurança jurídica para que se possa 

reduzir o risco e, consequentemente, o custo do crédito. 

 Produtos e projetos contratados pela LGL possuem financiamento exclusivo 

pela Administração, o que implica que, desde o início da contratação, a 

administração pública deve custear os investimentos desde o seu início.  Isso não 

significa que a contratada não capte recursos no mercado, porém esse 

financiamento é por conta e risco do financiador. Como na Lei de Licitações e 

Contratos não há vínculo entre o contrato e os financiadores, estes não tem como 

influenciar na sua execução e, logo, passam a exigir custos financeiros maiores 

devido ao maior risco de inadimplência. 

 A Lei 11.079/04 cria mecanismos que tornam desnecessário o aporte inicial 

pela administração pública e permitem a redução de risco do financiamento. Para 

tanto, serão citadas algumas disposições da Lei que facilitam a captação de 

recursos por parte do parceiro privado. 

A obrigatoriedade de constituição de uma SPE, como visto, possibilita a o 

project finance. O project finance 

confere maior segurança ao empreendedor, pois se autofinancia, sua 
estrutura é baseada no fluxo de caixa do projeto e utiliza-se de garantias 
calcadas nos recebíveis do projeto, para o pagamento das prestações do 
financiamento. […] A utilização de financiamentos corporativos (…), as do 
corporate finance, envolvem riscos diretos para a tomadora na pessoa 
jurídica principal. Alternativamente se apresenta o project finance como uma 
vertente de projeto financeiro que os riscos podem ser segregados fora da 
pessoa jurídica principal e dentro de uma sociedade de propósito específico 
‘SPE' destinada exclusivamente ao Projeto […] (PREVITALLI apud 
BITENCOURT, 2011, p. 123) 

 

Em resumo, o project finance é um financiamento cuja garantia é o fluxo de 

caixa do projeto. Vale lembrar que, nas PPP, haverá um fluxo de caixa mínimo 

garantido baseado na contraprestação do parceiro público. 

Junto a isso, o inciso II do por. 2o do artigo 5o da Lei de PPP permite a 

"emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação às 
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obrigações pecuniárias da Administração Pública”. Essa possibilidade “trata-se de 

uma inovação, uma vez que, como o regramento, a financiadora passa a ter um 

garantia maior que a simples confiança no negócio ou no tomador do financiamento” 

(BITENCOURT, 2011, p. 103).  

Do mesmo modo, em caso necessidade de reestruturação financeira (art. 5º, 

pár. 2º, inciso 2) a lei permite a transferência do controle da SPE para seus 

investidores a fim de evitar a interrupção dos serviços prestados.  

Outro ponto importante introduzido pela lei da PPP foi a possibilidade de 
prever contratualmente os chamados steps-in-rights que significam o 
acesso dos credores ao controle da SPE no caso de o projeto fracassar. O 
fracasso de um projeto pode tanto incluir uma situação de inadimplência dos 
contratos de financiamento quanto a redução dos requisitos das margens de 
rentabilidade a níveis considerados insuficientes para o cumprimento das 
obrigações futuras. Cabe ao contrato a definição e os requisitos e condições 
nas quais o parceiro público permitirá a transferência do controle da SPE 
[Sociedade de Propósitos Específicos] para seus financiadores, a fim de 
viabilizar a reestruturação financeira e garantir a manutenção da prestação 
de serviços (GIAMBIAGI; ALEM, 2011, p. 456). 

 

Todo esse amparo é importante para a estruturação da PPP, pois a sua 

essência está no fato de que a empresa buscará financiamento para seu projeto, 

que será amortizado ao longo do tempo de contrato. 

O envolvimento dos financiadores melhora a sustentabilidade do negócio, o 

que é de interesse do governo: 

Para a viabilidade de um Project Finance, é preciso que os riscos, em 
especial o risco financeiro, sejam bem gerenciados dentre os acionistas da 
concessionária e seus financiadores. Esta premissa vai ao encontro dos 
interesses do governo, uma vez que passa a ser legítima a suposição de 
que a concessionária e seus financiadores estarão incentivados a atuar da 
melhor forma para gerenciar os problemas que ocorrerem ao longo da 
execução do contrato, em nome da sustentabilidade do negócio. Desta 
forma, os financiadores ficam interessados em preservar a boa perfomance 
do projeto, aumentando as chances de ele dar certo, do ponto de vista do 
setor público (RADAR PPP, 2014. P. 73). 

  

Tudo isso concorre para a redução do risco do crédito, cujos ganhos 

econômicos efetivos, de acordo com o inciso IX do artigo 5o da Lei de PPP, podem 

ser compartilhados com a administração pública. 

 Tratando-se de desenvolvimento de SMEM, a empresa não terá como obter o 

retorno do investimento antes que ele entre em operação, logo no mercado de 

defesa, o financiamento é indispensável. Ou seja, a empresa precisa ter a 

possibilidade de fornecer garantias para que possa tomar financiamento com custos 

mais reduzidos. Os mecanismos de uma PPP auxiliam nesse sentido.  
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4.4.8 Garantias 

No quesito Garantias, não somente o parceiro privado deve prover garantias ao 

parceiro público, como é na LGL, mas também, este deve prover garantias àquele. A 

novidade das PPP são as garantias a serem prestadas pelo parceiro público. 

Dessa forma, o risco do parceiro privado se reduz, pois, caso o parceiro 

público não pagar a sua contraprestação no prazo estipulado após a liquidação do 

serviço, o parceiro privado terá o direito de executar a garantia e assim manter o seu 

fluxo de caixa constante. 

Devido à lei, foi criado o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas 

(FGP), que pode ser uma das opções, mas não a única, a serem usadas como 

garantia do parceiro público. 

O Poder Público também deve prestar garantias ao parceiro privado. O artigo 

8o da Lei de PPP enumera de forma não exaustiva, alguns exemplos de garantias 

que podem ser utilizadas, que deverão constar em edital: vinculação de receitas, 

instituição ou utilização de fundos especiais, contratação de seguro-garantia, 

garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não 

sejam controladas pelo poder público, fundo garantidor etc. 

A lei autoriza ao parceiro público acionar a garantia quando do 

inadimplemento da contraprestação pecuniária da Administração Pública. Assim, a 

empresa consegue manter seu fluxo de caixa, a despeito de eventuais restrições 

orçamentárias. 

Nesse contexto, o Estado-Maior do Exército, por meio da Portaria no 237, de 

13 de outubro de 2015 (BRASIL, 2015a), institui um Grupo de Trabalho para realizar 

estudos e apresentar sugestões visando a constituição ao parceiro privado e a 

obtenção de recursos para aportes nos contratos de PPP. Vale a pena repassar 

algumas considerações e conclusões do estudo. 

Há a possibilidade de se utilizar recursos da reserva de contingência do 

Fundo do Exército para constituição de garantias ao parceiro privado. Há ainda a 

possibilidade de empregos de recursos advindos da exploração econômica de bens 

imóveis para a obtenção de garantias e a contratação de garantias por meio de 

organismos internacionais. 
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Uma solução apresentada pelo Grupo de Trabalho é enquadrar o pagamento 

de aportes e garantias ao parceiro privado como despesa obrigatória, dessa forma, 

não ficaria à mercê dos contingenciamentos do governo. 

 Em um cenário que vem se repetindo muito no Brasil, de cortes e 

contingenciamentos orçamentários constantes, as contratações de defesa são 

afetadas, visto que muitos projetos ou têm seu escopo reduzido ou têm seu 

cronograma prorrogado em virtude da falta de recursos orçamentários e financeiros. 

Portanto, a garantia de que irá receber a contraprestação dá segurança ao fluxo de 

caixa do parceiro privado. 

 

4.4.9 Responsabilidade pelo Projeto Básico e Projeto Executivo 

Pela Lei no 8.666/93, o projeto básico, de responsabilidade da Administração 

Pública, é um anexo do edital (inciso I, por. 2o do Art. 40). Sua confecção pode ser 

terceirizada, porém a empresa que participou da confecção não pode participar da 

licitação. A empresa ganhadora da licitação que confeccionará o projeto executivo, 

concomitantemente com a execução da obra. 

 As PPP seguem o mesmo que o Regime Diferenciado de Contratação, no 

qual é permitido que a Administração Pública confeccione somente um anteprojeto, 

enquanto o parceiro privado confecciona o projeto básico e executivo. Não há 

impedimento para que a mesma empresa participe dos dois projetos. 

O artigo 3o, caput, da Lei de PPP cita expressamente os artigos da Lei 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995 (Lei Geral de Concessões) que devem ser usados 

adicional ou subsidiariamente no caso de concessões administrativas ou 

patrocinadas, respectivamente. 

O artigo 31 da Lei Geral de Concessões prevê que:  

nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos ou uso de 
bem público, os autores ou responsáveis economicamente pelos projetos 
básico ou executivo podem participar, direta ou indiretamente, da licitação 
ou da execução de obras ou serviços (BRASIL, 1995). 

 

Nas palavras de Torres, advogado da União: 

[…] imagine-se uma obra que custaria X, teve problemas durante a 
execução, recebeu os ajustes necessários e acabou saindo por 2X. Esse 
risco era todo da administração pública, que deveria ressarcir a empreiteira 
pelos gastos extras. O RDC, reconhecendo tal dificuldade, transfere o risco 
para as executoras das obras: são elas, com base em sua experiência, que 
calculam e apresentam uma proposta orçamentária. A melhor proposta 
ganha, mas, se a empresa exceder os gastos previstos, é ela quem arca 
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com a diferença. Ganhamos tempo e reduzimos os custos com os 
chamados “aditivos”. A empresa só terá direito ao aditivo, se o governo 
quiser modificar o projeto (TORRES apud CALAZA; TAVARES, 2013). 

 
Nas contratações de PPP, existe o Procedimento de Manifestação de 

Interesse (PMI), algo que não havia na LGL, que: 

Consiste em envolver a iniciativa privada na fase de estruturação do projeto, 
transferindo aos interessados em desenvolver estudos de viabilidade o risco 
e os custos associados à sua elaboração, normalmente, mediante futuro 
ressarcimento (que somente se materializa na hipótese de a licitação 
apresentar um concorrente vencedor). […] As PPP alavancaram o uso de 
um mecanismo de preparação dos projetos que, sobretudo diante da 
histórica dificuldade de constituir equipes próprias e de contratar consultores 
externos, contribui para que o poder público se valha de estudos robustos e 
complexos sem ter que fazer um desembolso inicial por eles (RADAR PPP, 
2016, p.4).  

E prossegue: 

Não há impedimento legal para que os elaboradores dos estudos participem 
das respectivas futuras concorrências, trata-se também de uma forma de 
engajar a iniciativa privada desde a concepção da ideia, mitigando o risco 

de licitações desertas ou pouco competitivas (RADAR PPP, 2016, p.4). 
 

Ou seja, a autorização para que a mesma empresa que participou do projeto 

do objeto do contrato possa participar da licitação, no caso das PPP, faz com que 

elas assumam a responsabilidade da manutenção e/ou operação do objeto 

entregue. Por exemplo, uma empresa que projeta um SMEM, sabendo que será ela 

mesma quem será responsável pela sua manutenção, tenderá a elaborar um projeto 

o mais eficiente possível, visto que ela mesma arcará com eventuais falhas e/ou 

alterações no projeto. 

4.4.10 Solução de Controvérsias 

Nas PPP, de acordo com o Art. 11, inciso III da Lei 11.079/04, é permitida a 

arbitragem para resolução de disputas. A arbitragem tem característica de ser mais 

célere que a Justiça Brasileira, logo, a sua utilização reduz em muito a insegurança 

jurídica do contrato, diminuindo, consequentemente, os riscos e os custos 

envolvidos para solução de controvérsias. 

 

4.4.11 Conclusão Parcial 

Como visto, as inovações surgidas com a Lei 11.079/04 trazem alternativas 

interessantes para algumas dificuldades encontradas nos contratos atuais de SLI de 

SMEM.  
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Em seguida, a tabela 9 oferece uma comparação entre as diferentes formas 

de contratação (LGL, concessão comum e PPP), que resumem bem os aspectos 

explorados anteriormente.A referida tabela apresenta a comparação entre a LGL, a 

Concessão Comum, a Concessão Patrocinada e a Concessão Administrativa, para 

diferentes aspectos, como objeto, valor, prazo, remuneração, 

financiamento/garantias, riscos, projeto. 

 

Tabela 9 - Quadro comparativo 

 
Lei 

8.666/93 
Concessã
o Comum 

Concessão 
Patrocinad

a (PPP) 

Concessão 
Administrat

iva 
(PPP) 

OBJETO 

Obras, 
Serviços, 
Compras, 

Alienações, 
Locações 

Serviço 
Público 
(com ou 

sem obra 
pública) 

Serviço 
Público 
(com ou 

sem obra 
pública) 

Serviço 
para a 

Administra
ção 

(usuária 
direta ou 
indireta), 
podendo 

contar com 
obra ou 

fornecimen
to de bens 

VALOR 
Influência 
apenas na 
Licitação 

- 
Mínimo de R$ 
10.000.000,00 
(investimento) 

PRAZO 
Vinculado à 
receita (5 

anos) 
Contratual Entre 5 e 35 anos 

REMUNERAÇÃO  
Direta pela 
Administraç

ão 
Tarifa 

Tarifa + 
Contrapres

tação  

Contrapres
tação do 

Concenden
te 

FINANCIAMENTO/GARA
NTIAS 

Financiame
nto Público 

/ Não há 
garantia da 

Adm 

Financiam
ento do 
privado/ 
Não há 
garantia 
da Adm 

Financiamento do 
Privado + Garantias por 

ambas as partes 
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RISCOS 

Art. 65, II, 
‘d’- Recai 
sobre ao 
público 

Privado 
age por 
conta e 

risco 

Repartição pactuada 

PROJETO 
Responsabi

lidade da 
Adm 

Pode ser repassado ao privado 

FONTE: Machado, ([2017], slide 11) [adaptado]. 

4.5 CONTRATOS E MINUTAS DE CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-

PRIVADAS EXISTENTES  

Com a finalidade de finalizar os resultados, nada melhor que apresentar dois 

contratos de PPP cujos objetos são atinentes à pesquisa. 

 

4.5.1 Estudo de Caso: PPP para Gestão de Rede de Comunicações Integrada 
do Comando da Aeronáutica 

O Comando da Aeronáutica, por intermédio da Comissão de Implantação do 

Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA), lançou um edital para Concessão 

Administrativa para Gestão de Rede de Comunicações. 

O contrato tem como objeto: 

A Gestão de Rede de Comunicações Integrada do Comando da 
Aeronáutica - COMAER (GRCIC), que compreende a assunção da 
responsabilidade da gestão de redes no estado atual; a transição dos níveis 
de serviços de acordo cm os parâmetros definidos e a gestão continuada 
das redes, incluindo a elaboração do projeto, instalação, operação, 
manutenção, modernização e expansão da atual rede de comunicações 
(COMAER, 2018). 

 

Esse edital levantou interesse do Exército, que enviou uma comitiva para 

entender como ele foi elaborado. O Tenente Coronel Aviador André Eduardo 

Jansen, durante sua apresentação para a comitiva do Exército, disse o seguinte:  

No estado atual, há mais de 60 contratos […]. A PPP busca adicionar 
eficiência administrativa aos incrementos de desempenho, custos e 
segurança já obtidos […], por intermédio de um contrato único de 
gerenciamento orientado a serviços (BARROSO, 2018). 

 

E continuou: 
Os benefícios da PPP são muitos, tais como permitir o foco na atividade fim 
do COMAER, obter agilidade administrativa para inovações tecnológicas e 
demandas operacionais, além de possibilitar previsibilidade e redução nas 
despesas do COMAER na gestão de suas redes (BARROSO, 2018). 
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A concessão não envolve as atividades relativas ao controle do espaço aéreo 

e o seu prazo previsto é de 25 anos, podendo ser ampliado até 35 anos. O contrato 

permite a contratação pela concessionária de terceiros, a preços de mercado, para 

desenvolvimento das atividades inerentes, acessórias ou complementares.  

A minuta do contrato prevê duas fases para sua execução, a fase de 

transição (dividida em Assunção e Implantação) e a fase de operação. A cláusula 18 

estipula a remuneração por desempenho de acordo com indicadores, com um 

desconto de até 20% sobre o valor da Contraprestação Mensal. 

Na cláusula 20 do contrato, está a autorização para a concessionária explorar 

fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias ou de projetos 

associados, que são as receitas extraordinárias, desde que isso não comprometa 

seu desempenho. A exploração ainda inclui a venda de capacidade excedente, sem 

se limitar a ela. As receitas extraordinárias são compartilhadas entre ambos os 

parceiros, em uma proporção de 50% para cada da receita líquida. 

O Sistema de Governança é composto por um Escritório de Compliance8 e 

um Verificador Independente. O primeiro exercerá as atividades de gestão do 

contrato, já o segundo realiza a avaliação da mensuração do desempenho, do 

processo de liquidação de compras emitidos pela Concessionária, processo de 

pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, entre outros. 

Os riscos relativos à execução do contrato estão enumerados e alocados na 

cláusula 28. O equilíbrio econômico-financeiro é mantido sempre que forem 

atendidas as condições do contrato. 

Há a previsão de garantias por parte do parceiro privado, inclusive uma 

garantia de perfomance9, e também garantia da contraprestação mensal por parte 

do poder público (cláusula 38), que, nesse caso, tema garantia do Fundo Garantidor 

de Infraestrutura (FGIE), administrado pela Agência Brasileira Gestora de Fundos 

Garantidores. 

A responsabilidade pelo financiamento é da contratada, que poderá, desde 

que autorizada pelo parceiro público, prestar garantias decorrentes do contrato, tais 

                                                 
8
 Compliance: é o dever de estar em conformidade com atos, normas, leis, para seu efetivo cumprimento. É um 

sistema de controle interno que permite esclarecer e proporcionar maior segurança àqueles que utilizam a conta-

bilidade e suas demonstrações financeiras para análise econômico-financeira (BOBSIN, 2019). 
9
 A Garantia de Perfomance visa a garantir o cumprimento de uma obrigação contratual, seja ela de construir, 

fabricar, fornecer, prestar serviços ou outra. 
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como direitos creditórios relativos à Contraprestação Mensal entre outros. Há 

previsão contratual de pagamento direto aos financiadores (cláusula 45). 

No que tange aos indicadores de desempenho, há uma divisão em três 

dimensões: indicadores de conformidade, que verificam o nível de adequação dos 

serviços prestados, os indicadores de prontidão, que mensuram a realização de 

serviços e atividades de acordo com o Nível de Acordo do Serviço (SLA), e os 

indicadores de gestão, que afere a capacidade gerencial do parceiro privado. 

A medição da disponibilidade do serviço está dentro do indicador de 

conformidade. No indicador de prontidão, é avaliado o Tempo de Restauração do 

Serviço e o Tempo de Restauração do Enlace (TRE). O indicador de gestão engloba 

a disponibilidade da Central de gerenciamento de Rede, cumprimento da SPE do 

prazo de retificação de faturas contestadas, satisfação de usuários com o 

atendimento prestado, prestação de informações financeira, relatórios e faturas, 

efetividade dos treinamentos e capacitações e cumprimento de prazos estabelecidos 

pelo parceiro público. 

Todos esses indicadores, de forma ponderada, compõe o índice de 

desempenho mensal, que resultará no cálculo da contraprestação mensal. A 

contraprestação é composta por duas parcelas, sendo a Parcela A obtida a partir 

dos Custos de Transporte de Sinais, validados pelo Escritório de Compliance 

adicionados de taxa de 10% pelos serviços de gerenciamento (custo mais incentivo). 

A Parcela B é a diferença entre o valor total da contraprestação e a Parcela A. 

 

4.5.2 Estudo de Caso: Contrato da Linha 8 CPTM 

No ano de 2010, o governo do Estado de São Paulo, por intermédio da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), firmou um contrato de PPP na 

área de mobilidade urbana com valor de aproximadamente dois bilhões reais ao 

longo de 20 anos. 

O contrato tem como objeto: 

concessão administrativa para a prestação de serviços de manutenção 
preventiva, corretiva, revisão geral e a modernização da frota da Linha 8 
- Diamante CPTM, dentro de padrões pré-definidos de confiabilidade, 
disponibilidade e tempo de reparo, com renovação total da frota […] 
(SÃO PAULO, 2010) (grifos nossos). 

 

Em seguida, o contrato esclarece o que se entende por Manutenção 

Preventiva, Corretiva e Revisão Geral e também o que se deve entender por 
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modernização. Na manutenção, o contrato prevê a quantidade de 288 carros 

ferroviários a serem manutenidos, com fornecimento de materiais, insumos e 

equipamentos. Na modernização insere-se a renovação total de toda a frota, com 

fornecimento parcelado de novos trens.  

O Anexo II do contrato é o plano de manutenção, em que são descritas com 

detalhistas tarefas a serem realizadas e sua periodicidade. O Anexo III, por sua vez, 

trata dos indicadores de Desempenho de Confiabilidade, Disponibilidade e Tempo 

de Reparo. A contratante estipulou quatro índices de Confiabilidade, dois índices de 

Disponibilidade e outros dois de Manutenibilidade. Foram utilizados poucos índices 

que, contudo, representam os resultados esperados e possuem uma facilidade na 

sua apuração. 

O anexo VII lista todos os testes necessários para o recebimento definitivo do 

material modernizado. O Anexo VIII trata do uso compartilhado do Complexo de 

Manutenção, disponibilidade de áreas, serviços, equipamentos, componentes de 

trens, materiais de consumo, limpeza decorrente dos Serviços de Manutenção e uso 

da energia e da água. Nesse anexo, há a previsão de uso em conjunto de 

instalações pelo poder público e pela concessionária. De fato, há um subcontrato só 

para normatizar esse uso. 

Enquanto no Anexo III são tratados os índices, no Anexo XI constam os 

coeficientes de mensuração de desempenho, que é “o mecanismo de verificação 

dos aspectos qualitativos de desempenho operacional da concessionária e será 

aplicado após a apuração dos Indicadores de Confiabilidade, Disponibilidade e 

Manutenibilidade medidos nos serviços prestados” (SÃO PAULO, 2010 , p.1). 

O contrato de PPP da Linha 8 da CPTM permite demonstrar como é possível 

um contratato de SLI na modalidade de concessão administrativa. Pode ser usado 

como uma referência para contratos de PPP de SLI que eventualemente sejam 

firmados pelo Exército. 
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5 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa teve por finalidade resolver o problema: contratos de Parcerias 

Público-Privadas podem impactar positivamente na gestão de Suporte Logístico 

Integrado durante o ciclo de vida de Sistemas de Materiais de Emprego Militar? 

Face ao que foi apresentado nos Resultados, chega-se á conclusão que sim, 

que os contratos de PPP podem impactar positivamente na gestão de SLI durante o 

ciclo de vida de Sistemas de Materiais de Emprego Militar. 

Foi visto que os conceitos de Suporte Logístico Integrado e Ciclo de Vida de 

Material estão intimamente interligados, pois o SLI é um modelo de gestão do Ciclo 

de Vida. Da mesma forma, foi estudado que a metodologia de Logística Baseada no 

Desempenho é a mais adequada quando se trata de SLI, pois permite modelar o 

contrato de tal forma que se alcancem os objetivos do Ciclo de Vida de SMEM: 

otimizar a prontidão, atingir os requisitos operacionais a um custo viável, por meio de 

contratos de longa duração. 

Ao demonstrar as características das PPP, chegou-se à conclusão de que 

elas são mais adequadas que a Lei 8.666/93 para contratos de SLI de sistemas 

complexos, que normalmente uma vida útil longa, na medida que: possui duração do 

contrato compatível com o ciclo de vida de muitos SMEM mais complexos; que 

facilita o financiamento por parte do parceiro privado; dá garantias ao parceiro 

privado de que conseguirá manter seu fluxo de caixa constante; possibilita ao 

parceiro público remunerar o parceiro privado de acordo com o desempenho; 

permite um mais adequado compartilhamento de riscos entre ambos os parceiros; 

entre outros. 

Ao fim, apresentou-se uma proposta de alguns princípios que poderiam ser 

seguidos na formulação de um contrato de SLI. 

Os objetivos, tanto o geral como os específicos, foram alcançados assim 

como as questões de estudos foram respondidas. 

O trabalho foi baseado sobretudo em pesquisa bibliográfica e em coleta 

documental. Buscaram-se as opiniões de especialistas por meio de seus artigos, 

trabalhos científicos ou apresentações em seminários.  Para a consecução dos 

propósitos deste trabalho, a metodologia foi suficiente. 
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A maior dificuldade encontrada foi a de não poder testar efetivamente as 

hipóteses levantadas, em razão de que não é possível, dentro do prazo necessário 

para concluir o trabalho, firmar-se um contrato para tal escopo.  

Na área de Defesa Nacional, particularmente na linha de pesquisa Gestão de 

Defesa, esta pesquisa pode contribuir ao levantar um novo modelo de contratação 

para sistemas complexos de defesa, por meio de um metodologia de logística 

baseada no desempenho. Mesmo relacionando conceitos tão em voga nos temas de 

defesa atuais (Ciclo de Vida, Suporte Logístico Integrado e  Logística Baseada no 

Desempenho), esta pesquisa inovou ao apresentar uma solução às frequentes 

dificuldades encontradas nas contratatações de SLI pela Lei Geral de Licitações e 

Contratos, ao propor nova perspectiva por meio de da Lei de Parcerias Público-

Privadas. 

A Política e a Estratégia Nacionais de Defesa propõe a criação de regimes 

jurídicos que possam assegurar a continuidade nas compras públicas de defesa. As 

PPP, devido ao tempo de duração do contrato, permitem assegurar uma demanda 

de até 35 anos, trazendo previsibilidade e prazo para retorno dos investimentos. 

 O Estado reconhece que, em muitas linhas de produção, as indústrias de 

defesa operam em sistema de "custo mais margem”, devido à pesquisa e 

desenvolvimento envolvido na produção de PRODE. Dentre as diversas formas de 

pagamento na literatura de gestão de projetos, a que mais se aproxima do que se 

quer dizer “custo mais margem”, são os contratos de custo reembolsáveis. E para 

estimular que as empresas reduzam os custos na produção, o melhor tipo de 

contrato é o custo mais remuneração de incentivos, onde se estabelece um custo-

alvo, sendo que, se os custos finais forem maiores ou menores, eles serão 

compartilhados entre ambas as partes. Os contratos de PPP facilitam a assinatura 

desses tipos de contratos, já que preveem pagamentos baseados em desempenho. 

 A END, o Exército Brasileiro e a Indústrias de Defesa concordam que a 

descontinuidade na alocação de recursos orçamentários para a Defesa e a carência 

de programas para aquisição de PRODE calcados em planos plurianuais são 

obstáculos para o desenvolvimento da BID. As PPP podem contribuir nesse sentido 

com, ao menos, duas de suas características: contratos de longo prazo com garantia 

de pagamento ao parceiro privado contra a inadimplência do parceiro púbico e por 

permitir a obtenção de receitas acessórias e outras receitas não vinculadas 

diretamente ao Orçamento para o pagamento do serviço prestado. Isso reduz a 
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descontinuidade na alocação de recursos e a imprevisibilidade do parceiro privado 

no seu fluxo de caixa. 

 A Lei de Fomento à BID, Lei no 12.598/12, autoriza a formação de consórcios 

e de Sociedade de Propósito específico para certames de PRODE. As PPP exigem 

a criação de SPE para a assinatura do contrato. Foi visto que, diferentemente dos 

consórcios, as SPE possuem patrimônio separado das empresas que a constituem, 

reduzindo o risco para os financiadores. 

 Além do mais, a SPE serve como uma Empresa Integradora, uma ótima 

solução encontrada na contratação do SISFRON e na do PROSUB. À Empresa 

Integradora fica o encargo de lidar com todas as demais empresas envolvidas no 

SLI do SMEM. Isso otimiza a Gestão do Ciclo de Vida pela Administração Pública e 

mitiga os riscos inerentes ao lidar com distintos fornecedores, como se pode ver no 

trabalho de Casagrande (2019). 

 O Processo de Transformação do Exército considerou necessária a adoção 

de uma estrutura de organização que possibilite o controle efetivo de todo o ciclo de 

vida dos MEM e a terceirização de serviços (BRASIL, 2010, p. 41). Contratos de 

PPP para SLI de SMEM são capazes de reunir em um só contrato (embora 

complexo) a gestão de quase todo o ciclo de vida do SMEM, levando em conta os 

elementos de SLI. Com contratos de longo prazo que garantem o SLI do SMEM por 

parceiros privados, o Exército poderá também reduzir o seu efetivo em atividades 

não finalísticas, focando no suporte logístico prestado nas operações. Aliás, ao 

reduzir o efetivo envolvido no SLI de um SMEM, o Exército reduz também o impacto 

no Sistema de Proteção dos Militares, que é um grande debate da atualidade. 

 A infraestrutura física é um dos elementos do SLI. Nos atuais contratos sob 

amparo da Lei 8.666/93, ela é contratada por processos licitatórios separados do 

processo de aquisição do SMEM e de seu SLI. Uma das características dos 

contratos de PPP é de que eles são contratos de prestação de serviços que 

necessariamente devem incluir fornecimento de material e/ou construção de obra 

pública. Por conseguinte, as PPP trazem as vantagens de que a infraestrutura 

necessária ao SMEM seja de responsabilidade da mesma empresa que construirá o 

SMEM, diminuindo problemas de não integração. 

 Quanto à Gestão do Ciclo de Vida, segundo a OTAN (NATO, 2015, p.1), ela 

tem por finalidade otimizar capacidades de defesa, ao longo do ciclo de vida levando 

em conta desempenho, custo, cronograma, suporte logístico integral, entre outras 
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coisas. As PPP, por serem contratos capazes de abranger todo o período do ciclo de 

vida de muitos SMEM e por possuir pagamento baseado no desempenho, é capaz 

de otimizar as capacidades de defesa, ao menor custo possível. 

 Nas Instruções para o Ciclo de Vida do Exército, determina-se que sejam 

publicados para todo SMEM os seus Requisitos Operacionais (RO) e seus 

Requisitos Técnicos Logísticos, Industriais (RLTI). Ambos requisitos descrevem as 

características e especificidade obrigatórias e desejáveis de cada SMEM. Os RO e o 

RLTI podem constituir métricas para aferição do desempenho em contratos de SLI. 

 No estudo realizado, foram descritos também alguns contratos de 

desempenho realizados pela Administração Pública, como os contratos de Nível 

Mínimo de Serviço, que são obrigatórios para contratação de serviços de Tecnologia 

da Informação. São contratos que estabelecem remuneração proporcional ao índice 

de desempenho alcançado pela empresa. É uma forma de estimular a empresa a 

manter determinados níveis de desempenhos. Por insuficiência da Lei 8.666/93, não 

há possibilidade de pagamento de bônus ou prêmios à empresa que consiga 

superar ainda mais as metas. No contrato de pacote logístico do GUARANI, foi 

definida uma disponibilidade de 70% da frota, que a empresa deve manter. Já que, 

para 70% ou 100% de disponibilidade, a empresa recebe o mesmo valor, não há por 

que se dar ao trabalho de melhorar cada vez mais. 

 Tratando de desempenho, foram apresentadas algumas modalidades de 

contratação de SLI, que variam desde o Suporte Tradicional, passando pelo Suporte 

Logístico Contratado até a Logística Baseada no Desempenho (PBL). No primeiro 

deles, o comprador é responsável pela quase totalidade do suporte. No suporte 

contratado, há um compartilhamento das atividades. Já na Logística Baseada no 

Desempenho, há a contratação, por exemplo, de disponibilidade do sistema. 

 A metodologia da PBL é baseada em resultados e tem por fim otimizar a 

prontidão do sistema e atingir os requisitos operacionais. É a melhor metodologia 

para contratos de suporte de produtos de longa duração, segundo o Manual do 

Departamento de Defesa Norte Americano. A própria ONU realiza contratos de 

desempenho, onde paga aos países contribuintes de tropas na medida em que os 

países cumprem o Memorando de Entendimento. 

 As cláusulas “option year”, existentes em contratos do DoD, são mais uma 

forma de aumentar o desempenho nos contratos. Nas PPP, uma das possibilidades 
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é firmar contratos com duração inicial não muito longa, que terão sua vigência 

prorrogada conforme a empresa vai atingindo determinados parâmetros. 

 Na PBL, há outros dois princípios que são facilmente enquadrados em um 

contrato de PPP: o de que a duração do contrato deve ser compatível com o retorno 

do investimento e o de que os riscos devem ser compartilhados entre o contratato e 

o governo.  

 A PBL é prática comum na indústria aerospacial, onde as empresa pagam 

pelos seus fornecedores por disponibilidade. A FAB, por exemplo, contratou um 

Suporte Logístico Integrado, pela LGL, com a Helibras para aeronaves H225M, onde 

se paga por horas de voo. Nesta pesquisa, foram apresentados alguns pacotes de 

serviços pós-venda da Helibras, o HCare. Os pacotes crescem em complexidade até 

o HCare Infinite, no qual a empresa garante a disponibilidade total da frota. Isso 

demonstra como as empresas civis já lidam com contratos de PBL com pagamento 

por disponibilidade. 

 Prosseguindo naquilo que explica os Manuais do DoD, a forma da 

remuneração ao longo do ciclo de vida de um SMEM deve variar de acordo com os 

custos. Estes, por sua vez, oscilam conforme as fases do ciclo de vida. Os custos 

tendem a ser maiores nas fases de produção, reduzem durante a operação e tornam 

a aumentar ao fim da vida útil. Nos pagamentos feitos de acordo com a LGL, não há 

flexibilidade de se mudar a forma de pagamento ao longo do contrato. Nas PPP, isso 

é possível. 

 Ainda nesta pesquisa, foram tratados alguns aspectos do Mercado de Defesa, 

onde se observou a sua complexidade e sua dependência do governo. As empresas 

não se preocupam em vender só o produto, mas também de vender os serviços pós-

venda, incluindo a Manutenção, Reparo e Modernização (MRO). Para elas, é 

vantajoso, pois garante a fidelização do cliente e a previsibilidade de um fluxo de 

caixa. As empresas buscam relacionamentos de longo prazo com seus clientes, tal 

como é possível nas PPP, diferente da LGL, em que os contratos devem ser 

renovados a cada 5 anos no máximo. 

 Quando a empresa se torna responsável pelo projeto, produção, 

financiamento, manutenção e disponibilidade de um SMEM, esse produto tende a 

ser o mais eficiente possível, já que ao parceiro privado recai o risco de falhas e 

deficiências no projeto. Não há como colocar a culpa em outro ator. Nos diferentes 
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tipos de modelagem de PPP, é possível achar algum que envolva todas essas 

atividades. 

 As empresas de defesa não buscam somente relacionamento de longo prazo 

com o governo. A própria Associação Brasileira de Indústrias de Materiais de Defesa 

e Segurança propõe algumas medidas viabilizadoras, que envolvem  continuidade 

dos programas, emprego da metodologia de Gestão do Ciclo de Vida e de Suporte 

Logístico Integrado. Contratos de PPP para SLI podem ser instrumentos eficazes 

para atender esses pleitos das indústrias de defesa.  

 Outra demanda BID são as fontes de financiamento permanente. O 

financiamento para grandes projetos no Brasil ainda não está bem consolidado, 

nisso se incluem os projetos de defesa. As PPP são úteis nesse sentido, pois 

permitem estruturação de project finance. Esse tipo de financiamento dá mais 

segurança aos investidores, reduz os riscos do negócio e consequentemente reduz 

os custos. 

 Apresentou-se um contrato de Concessão Administrativa, ou seja, aquela sem 

tarifa paga pelo usuário, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção 

preventiva, corretiva, revisão geral e modernização de frota, dentro de requisitos de 

confiabilidade, disponibilidade e tempo de reparo, e que envolva assunção de 

instalações físicas por parte da contratada e fornecimento de materiais novos. Isso 

comprova que esses tipos de contratos não são novidades no Brasil. O Estado de 

São Paulo assinou um contrato de PPP com esse objeto, que pode ser um bom 

modelo para contratos semelhantes a serem firmados pelo Exército Brasileiro. 

 Retomando as variáveis conceituais, esta pesquisa verificou que a variável I 

(contratos de PPP), de fato, impacta na variável II (gestão do SLI durante o Ciclo de 

Vida do SMEM). Para isso, foram definidas variáveis operacionais.  

 As dimensões abordadas da variável I neste trabalho são as seguintes 

características das PPP: Gestão do Risco, Duração do Contrato, Pagamento por 

desempenho, Gestão de Vários Projetos Simultâneos, Vinculação de pagamento à 

disponibilidade orçamentária, garantias contratuais dos parceiros públicos e 

privados, financiamento, fomento à BID, Mão de obra, Solução de Controvérsias. 

 Essas características otimizam a Gestão de SLI de um SMEM ao 

proporcionar: 

 - previsibilidade de recursos orçamentários e financeiros e facilidade de 

financiamento, já que há a possibilidade de utilização outras fontes de recursos 
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“extra-orçamentários”, exploração econômica da capacidade excedente, uso de 

project finance, e garantias por ambas as partes; 

 - redução dos Custos transacionais, devido ao tempo de duração contrato; 

 - redução dos riscos de fracasso do projeto, em razão do uso de step-in-rigths 

e de maior fiscalização por parte dos investidores quanto à saúde financeira do 

negócio; 

 - facilidade de interação com fornecedores por meio de uma empresa 

integradora, já que a SPE faz essa função; 

 - facilidade na aquisição e manutenção de suprimentos e equipamento, já que 

há transferência de grande parte dos riscos da gestão do ciclo de vida do produto ao 

parceiro privado; 

 - previsibilidade de manutenção, devido ao objeto contratado e à duração do 

contrato; 

 - possibilidade de gestão da manutenção por desempenho (disponibilidade do 

produto), cujo pagamento vinculado ao desempenho é previsto na Lei de PPP; 

 - possibilidade de manter pessoal especializado contratado por mais tempo e 

de redução do emprego de militares em atividades não finalísticas, por causa da 

duração do contrato e à transferência de grande parte dos riscos da gestão do ciclo 

de vida do produto ao parceiro privado; 

 - possibilidade de que as instalações necessárias sejam construídas  e 

mantidas pela mesma empresa que fornecerá o material, proporcionando qualidade 

ao empreendimento e sincronização entre as obras e as entregas de material, visto 

que o mesmo contrato de PPP pode ter como objeto obras públicas, fornecimento de 

material e prestação de serviços. 

 Diante do exposto, é plausível concluir que contratos de Parcerias Público-

Privadas podem impactar positivamente na gestão de Suporte Logístico Integrado 

durante o ciclo de vida de Sistemas de Materiais de Emprego Militar. 

 Esta pesquisa não tem nenhuma intenção de realizar a modelagem de um 

edital de PPP completo, porém no apêndice A, segue um resumo esquemático de 

como poderia ser uma PPP de SLI durante o Ciclo de Vida do SMEM. 

 Se houvesse mais tempo e recursos, este trabalho poder culminar com um 

proposta de modelagem de PPP de SLI para algum SMEM específico, porém, 

mesmo assim, é possível passar uma recomendação: que sejam iniciados e/ou 

aprofundados estudos de PPP para SLI durante o ciclo de vida para Programas 
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Estratégicos do Exército, como Aviação, Astros. Guarani e SISFRON, para ficar em 

alguns exemplos. 

 Como sugestão, novas pesquisas poderiam ser realizadas para aprofundar os 

seguintes temas: formulação e/ou revisão de indicadores de desempenho para 

algum SMEM específico baseado na metodologia de Logística Baseada no 

Desempenho; estudo de viabilidade de projeto de investimento para contratos de 

defesa; análise dos elementos de Suporte Logístico Integrado de algum SMEM 

específico, apontando boas práticas e oportunidades de melhorias; análise da  

Gestão do Ciclo de Vida de SMEM que já estão em uso, apontando boas práticas e 

oportunidades de melhoria; estudos sobre contratos de desempenho na 

Administração Pública; estudo da PPP da Linha 8 da Companhia de Trens 

Metropolitanos a fim de se obter boas práticas e oportunidades de melhoria para 

contratações do Exército; estudo sobre a capacidade de financiamento das 

indústrias de defesa; estudo sobre a viabilidade de exploração econômica de 

propriedade intelectual como forma de financiar programas estratégicos de defesa. 
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GLOSSÁRIO 
 

 

 

Capacidade: aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que 
possa cumprir determinada mssão ou tarefa. 

Ciclo de Vida: conjunto de procedimentos que abrange desde a identificação 
de uma lacuna de capacidade, necessidade ou carência, seu atendimento por inter-
médio de um sistema ou material, a confrontação deste com a COMOP e os requisi-
tos estabelecidos, a avaliação técnica e operacional, a oportuna revitalização, repo-
tencialização ou modernização até sua desativação. 

DOAMEPI (Doutrina, Organização, Adestramento, material, Educação, 
Pessoal e Infraestrutura): conjunto de sete fatores determinantes, inter-
relacionados e indissociáveis para que se possa obter uma capacidade. 

Empresa Estratégica de Defesa (EED): toda pessoa jurídica credenciada 
pelo Ministério da Defesa que atenda algumas condições estabelecidas pela Lei 
12.599/2012. 

Força Terrestre: no caso desta pesquisa, tem o mesmo significado que 
Exército Brasileiro 

Guarani (Programa Guarani): projeto que tem por objetivo transformar as 
Organizações Militares (OM) de Infantaria Motorizada em Mecanizada e modernizar 
as OM de Cavalaria Mecanizada. Para isso estão sendo desenvolvidas novas Viatu-
ras para compor a família de Viaturas Blindadas de Rodas (Viaturas Guarani), a fim 
de dotar a Força Terrestre de meios para incrementar a dissuasão e a defesa do 
território nacional. 

Livro Branco de Defesa Nacional: é o mais completo e acabado documento 
acerca das atividades de defesa do Brasil. Abrangente, visa esclarecer a sociedade 
brasileira e a comunidade internacional sobre  as políticas e ações que norteiam os 
procedimentos de segurança e proteção à nossa soberania.  

Plano Plurianual:  é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Fe-
deral, destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fun-
damentos e os objetivos da República. Por meio dele, é declarado o conjunto das 
políticas públicas do governo para um período de 4 (quatro) anos e os caminhos tri-
lhados para viabilizar as metas previstas. O PPA define as políticas públicas do Go-
verno Federal para construir um Brasil melhor, com base nos compromissos firmados 
na eleição.  

Portfólio Estratégico do Exército: conjunto de subportfólios, programas e 
projetos, relacionados com os objetivos estratégicos do Exército, que devem ser ge-
renciados, coordenados e integrados pelo Estado-Maior do Exército 

Produto Estratégico de Defesa (PED): todo PRODE que, pelo conteúdo 
tecnológico, pela dificuldade de obtenção ou pela imprescindibilidade, seja de inte-
resse estratégico para a defesa nacional 

Produto de Defesa (PRODE): todo bem, serviço, obra ou informação, inclu-
sive armamentos, munições, meios de transporte e de comunicações, fardamentos e 
materiais de uso individual e coletivo utilizados nas atividades finalísticas de defesa, 
com exceção daqueles de uso administrativo 

Requisitos Operacionais:  documento que se segue às condicionantes dou-
trinárias e operacionais no processo de obtenção de um SMEM, que lhe consubstan-
cia as características restritas aos aspectos operacionais. 

Requisitos Técnicos, Logísticos e Industriais: documento que decorre dos 
requisitos operacionais e consiste na fixação das características técnicas, logísticas e 
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industriais que o sistema ou material deverá ter para cumprir os requisitos operacio-
nais estabelecidos. 

Sistema de Defesa (SD): o conjunto inter-relacionado ou interativo de PRO-
DE que atenda a uma finalidade específica 

Subportfólio Estratégico do Exército:   parcela do portfólio estratégico do 
Exército composto por seus respectivos projetos/programas estratégicos do Exército, 
agrupados por afinidade gerencial de execução ou finalística, para facilitar a coorde-
nação, a comunicação e o gerenciamento efetivo. 
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APÊNDICE A 

 

Resumo Esquemático de PPP de SLI durante o Ciclo de Vida de SMEM 

 Objeto

- concessão administrativa para projeto (design), 
produção, fornecimento e prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de PRODE, 
dentro de padrões pré-definidos de confiabilidade, 
disponibilidade e tempo de reparo 

 - construção ou reforma de instalações físicas, 
envolvendo a operação da própria instalação, para 
3o e 4o  escalão de Manutenção. 

 - Construção/reforma e respectiva operação de 
centro de treinamento e  simulação 

Remuneração do 
 Parceiro Privado

- aportes seriam pagos durante o projeto (design) do 
produto, utilizando-se de pagamento por meio de 
custos mais incentivos com compartilhamento de 
custos 

- Remuneração seria paga por preço fixo mais 
incentivos, com pagamento de prêmios, baseados 
em indicadores 

Formas de 
pagamento da 

contraprestação e 
aportes pelo 

 parceiro público

- Parcelas provenientes do Orçamento Anual (é 
interessante que os recursos sejam incluídos com 
despesas obrigatórias) 

- Exploração Econômica da Propriedade Intelectual 
(os royalties da venda do PRODE seriam utilizados 
para compor a contraprestação de forma que esses 
recursos sejam entregues diretamente ao parceiro 
privado, antes de serem recolhidos para o Tesouro) 

- Exploração Econômica de Capacidade Excedente, 
incluindo daquelas tecnologias de uso dual sem 
afetar o objeto do contrato 

- Outras formas de receitas acessórias propostas 
pelos concorrentes durante a fase de licitação (essa 
poderia ser uma das condições para a escolha do 
vencedor) 

Duração do 
 Contrato

- contratos teriam duração de no máximo 10 anos 
(atentando para o período necessário para a 
amortização do CAPEX), com possibilidade de 
prorrogação condicionada a atingimento de metas 
de redução de custos (option year) 

- A cada renovação do contrato, de acordo com o 
histórico, os indicadores de desempenho seriam 
revisados. 

 Desempenho

- o desempenho seria calculado de forma ponderada 
de variadas métricas. 

- Disponibilidade, em três níveis (PRODE “andando”, 
“falando” e “atirando”. 

- Confiabilidade e Manutenibilidade 
- Métricas que medem a eficiência da Gestão do 
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parceiro privado 

Garantias do 
 Parceiro Público

 - Fundos Garantidores 
 - utilização de recursos do Fundo do Exército

- outorga de ganhos econômicos de propriedade 
 intelectual
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ANEXO A 

PORTARIA Nº 132 – EME, de 21 de MAIO de 2019 (EXTRATO)  
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ANEXO B 

REQUISITOS OPERACIONAIS DA VIATURA POSTO METEOROLÓGICO 
COMPUTADORIZADO PARA O SISTEMA DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 

(Extrato) 
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ANEXO C 

REQUISITOS TECNOLÓGICOS, LOGÍSTICOS E INDUSTRIAIS DA VIATURA 
POSTO METEOROLÓGICO COMPUTADORIZADO PARA O SISTEMA DE 

ARTILHARIA DE CAMPANHA (Extrato) 
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ANEXO D 
 

UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES TIPOS DE CONTRATOS 

 Preço Fixo 

Preço fixo com 

ajuste econômi-

co 

Preço fixo com 

meta de incen-

tivo 

Preço fixo com 

Prêmio 

Preço fixo com 

reequilíbrio 

provável de preço 

Custo mais 

Incentivo 

Custo mais 

Prêmio 

Custo mais 

taxa fixa 

Custo ou Rateio 

de Custo 

Tempo & 

Materiais 

Principal Risco 

a ser mitigado 

Nenhum, pois 

o contratado 
assume todo o 

custo do risco 

Preços de Mer-

cado instáveis 

para mão-de-
obra e materiais 

durante o tempo 

do contrato 

Demandas de 
material e mão-

de-obra com 

incertezas 
moderadas 

Risco de que o 

usuário não esteja 
completamente 

satisfeito por causa 

dos critérios de 
julgamento para 

aceitação 

Custos do desem-

penho depois do 

primeiro porque 
eles não podem ser 

estimados com 

confiança 

Horas de trabalho e demandas de materiais (e outras coisas) necessárias para o desempenho 

do contrato altamente incertas e especulativas. Governo assume os riscos inerentes ao 
contrato, beneficiando-se se os custos reais forem menores que o esperado, ou prejudican-

do-se se o trabalho não puder ser completado dentro do custo de desempenho esperado 

Usa-se quan-

do... 

A demanda é 
bem definida 

- Contratado 

sabe como 
satisfazê-la 

- Condições do 

Mercado estão 
estáveis 

- Riscos de 

Financiamento 
são insignifi-

cantes 

Os preços de 
mercado em 

risco são signifi-

cantes. O risco 
decorre de 

contingências 

industriais além 
do controle do 

contratado. Os 

dólares em risco 
superam o ônus 

administrativo  

Um preço teto 
pode ser estabe-

lecido que 

cubra os riscos 
inerentes mais 

prováveis na 

natureza do 
trabalho. A 

fórmula propos-

ta de rateio de 
lucro motivaria 

o contratado a 

controlar custos 
e atingir objeti-

vos 

Parâmetros de 

Julgamentos podem 
ser justamente 

aplicados por taxas 

oficiais. As  possí-
veis taxas são 

grandes o suficien-

tes para: 
- Fornecer um 

incentivo significa-

tivo 
- Justificar os custos 

administrativos 

relacionados 

O Governo neces-
sita de um com-

prometimento 

firme da contrata-
da para a entrega 

de suprimentos ou 

serviços durante 
anos subsequentes. 

Os dólares em 

risco superam so 
custos administra-

tivos 

Uma relação 

objetiva pode ser 

estabelecida 
entre a taxa e tais 

medias de de-

sempenho como 
os custos, datas 

de entregas, 

índices de de-
sempenhos reais 

Metas de 
incentivo não 

são praticáveis 

pelos aspectos 
críticos de 

desempenho. 

Parâmetros de 
julgamento 

podem ser 

bem aplica-
dos. Possíveis 

taxas fornece-

riam um 
incentivo 

significativo  

Relaciona 

taxa ao 
desempenho 

(ex: custos 

reais) seriam 
impraticáveis 

ou de utilida-

de marginal 

O contratado 

espera benefícios 
compensatórios 

substanciais pela 

absorção de parte 
dos custos e/ou 

taxas menciona-

das ou o contra-
tado é uma 

entidade sem fins 

lucrativos 

Nenhum 

outro tipo de 

contrato é 
adequado 

(ex: porque 

os custos são 
muito baixos 

para justifi-

car uma 
auditoria das 

despesas 

indiretas do 
contratado) 

Elementos 

Um contrato de 
preço fixo para 

cada item ou 

um ou mais 
grupos de itens 

- Um preço fixo, 
com fórmula de 

ajuste para peso 

e piso 
- Preços Estabe-

lecidos 

- Mão-de-obra 
ou material reais 

- Índices de 
material ou mão-

de-obra 

- Preço teto 

- Custo Alvo 

- Lucro Alvo  
Meta sde 

desempenho de 

entrega, quali-
dade ou outras 

(opcional) 

- Custos reais 
de mão-de-obra 

e material 
- índices de 

mão-de-obra e 

material 
 

Prçeo fixo 
- Quantia Prêmio 

- Critério e proce-

dimentos de Avalia-
ção da Taxa prêmio 

para medir o de-
sempenho segundo 

o critério 

- Preço Fixo para 

o primeiro período 

- Subsequentes 
períodos propostos 

(ao menos 12 

meses) 
- Cronograma para 

precificação nos 
próximos períodos 

- Custo Alvo 
Taxa alvo míni-

ma e máxima 

- Uma fórmula 
para ajustar a 

taxa baseada nos 
custos reais ou 

no desempenho 

- Custo Alvo 

- Quantia 
base, se 

aplicável, e 

uma quantia 
prêmio 

- Processos e 

Critérios de 
valoração da 

taxa prêmio 
para medir 

desempenho 

de acordo com 

os critérios 

 

 

- Custo Alvo 
- Preço Fixo 

- Custo Alvo 

- Sem taxa 
- Se rateio de 

custo, um acordo 

de compartilha-
mento de custo 

do governo 

- Preço teto 

- Uma taxa 

de mão-de-
obra por hora 

que também 
cobre  
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Contratado é 

obrigado a: 

Fornecer uma 
entrega aceitá-

vel no tempo, 

lugar e preço 
especificado no 

contrato. 

Fornecer um 
entrega aceitável 

no tempo e lugar 

especificado em 
contrato a um 

preço ajustado 

Fornecer uma 

entrega aceitá-

vel no tempo e 
lugar especifi-

cado em contra-

to no ou abaixo 
do preço teto 

Desempenhar no 

tempo, lugar, e no 

preço fixado em 
contrato 

Fornecer entregas 

aceitáveis no 

tempo e lugar 
especificados em 

contratos a um 

preço estabelecido 
para cada período 

Fazer um esforço de boa-fé para atingir as necessidades do Governo 

dentro dos custos estimados em Contrato 

Fazer um 

esforço de 
boa-fé para 

atender as 

necessidades 
do governo 

dentro de um 

teto de preço 

Incentivo do 

Contratado 

(outro além da 

boa vontade) 

Geralmente 

lucra um dólar 

adicional para 
cada dólar de 

custo reduzido 

Geralmente 

lucra um dólar 

adicional para 
cada dólar de 

custo reduzido 

Lucra no custo 

ao contemplar o 

trabalho abaixo 
do preço teto. 

Pode ganhar 

lucro maior ao 
obter custos 

abaixo do custo 

alvo ou ao 
atingir metas de 

desempenho 

Geralmente lucra 

um dólar adicional 
para cada dólar dos 

custos que são 

reduzidos; ganha 
uma taxa adicional 

ao satisfazer os 

parâmetros de 
desempenho 

Para o período do 

desempenho, lucra 

um dólar para cada 
dólar dos custos 

que são reduzidos 

Lucra mais ao 
completar o 

trabalho a um 

custo mais baixo 
e/ou ao atingir 

metas de desem-

penho 

Lucra mais ao 

atender aos 

parâmetros de 
julgamento de 

desempenho 

Lucra uma 

maior taxa de 

retorno (ex: 
taxa dividida 

pelo custo 

total) quando 
o custo total 

diminui 

Se rateio de 

custo, comparti-
lha nos custos ao 

prover entregas 

de benefícios 
mútuos 

 

Aplicação 

Típica 

Serviços e 

Suprimentos 
Comerciais 

Contratos de 
longo prazo para 

suprimentos 

comerciais 
durante o perío-

do de alta infla-

ção 

Produção de um 
SMEM baseado 

em um protóti-

po 

Contratos baseados 

no desempenho 

Produção de longo 
prazo de peças e 

conjuntos e repa-

ração para SMEM 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 

de um Protótipo 

de um SMEM 

Pesquisa de 

larga escala 
Pesquisa 

Pesquisa conjunta 

com Institutos de 
Educação 

Reparos de 
Emergência 

para plantas 

de aqueci-
mento e 

motores de 

aeronaves 

Variantes 

Preço Fixo com 
Nível de Esfo-

ço 

 
Metas Suces-

sivas 
 

Reequilíbrio 

Retroativo 
  

Conclusão ou 

Término 
 

Hora de 

Mão-de-obra 

Fonte: Estados Unidos (2016a, p. 41) (tradução nossa) (adaptado) 


