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“Nenhum problema 
pode ser resolvido 

pelo mesmo grau de 
consciência que o 

gerou.” 
  

Albert Einstein 
 
 



OBRA 

ou 

SERVIÇO 

PÚBLICO

? 

GOVERNANÇA GESTÃO 



QUESTÕES ESTRATÉGICAS NACIONAIS 

Se a contratação do produto “Obras” está deficiente, 

então: 

1- Como aprimorar as pessoas responsáveis pela 

contratação? 

 Agentes políticos e administrativos 

 Empresas 

2 – Como melhorar os processos que impactam na 

contratação “de forma ampla”? 

3 – Como permitir a incorporação de tecnologia e 

“inteligência” a esse produto? 

 



LICITAÇÃO 
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2016 



PESSOAS 



PESSOAS 

Educação para as crianças 

Inserção de conteúdo “contratação” 
nas universidades 

Para os servidores que atuam nas 
contratações 

Treinamento 

Certificação 

Reconhecimento 

Meritocracia (Lei 13.303) 



PESSOAS 
Para as empresas 

 

Seriedade no tratamento 

Isonomia 

Parceria e confiança 

Punição quando necessário 

 



TECNOLOGIA 



TECNOLOGIA 

A inteligência construtiva está no setor 
privado 

A busca da eficiência é muito mais forte 
no setor privado 

Transferência do atual paradigma de 
contratação: 

“Como fazer” para “O que fazer”! 

Mais ainda: “Para que fazer?” 

 

 

 



PROCESSOS 



PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 
 ... ALGUMAS PRELIMINARES 

Processos de solução de conflitos 
mais ágeis 

Lentidão do Judiciário 

Mediação e arbitragem 

Controle tempestivo 

Regras eleitorais mais duras 

Processos orçamentários mais sérios 



PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 
  Licitação da Execução? 

 Transferir “Como!” para “O que!” 

 Mais, ainda: “Para que?” 

 EVTEA são os mais importantes. 

 Funcionamento da Obra é fruto de um 
conjunto de contratos (durante e depois). 

 Chega de subestimar despesa e superestimar 
receita 
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FASES DE UM PROJETO 
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PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 
 

Escolha do modelo para execução de 
Obras 

 

Licitação da Execução? 

Regimes de execução?  

PPP e Concessão? 

Built to suit? 

 



PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 
 

Qual a melhor escolha do modelo para 
execução de Obras? 

MUDANÇA DO MODELO PARA 
PRSTIGIAR O LUCRO DO PREÇO INICIAL 

 MODELO LUCRO ADITIVOS 

Licitação da Execução? 
 

Ganha com acréscimos 
 

PPP e Concessão? 

 

Ganha com supressões 
 



PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 
 

Escolha do modelo para execução de 
Obras 

 

Licitação da Execução? 

Transferir “Como!” para “O que!” 

PPP e Concessão? 

Built to suit? 

 



PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO 
  Ideal: modelo misto que prestigie EVTEA 

 Incorporação de seguradoras 

 Processo de punição que considere todos os 
contratos firmados pela empresa (visão sistêmica) 

 Pagamentos tempestivos (seriedade para LOA) 

 Lucro na eficiência e não nos aditivos 

 Inclusão de manutenção no período inicial da obra 

 Previsão de todos os investimentos para a 
prestação do serviço público 
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