
 

 

 

Instituto de Obras Públicas 

Governança Colaborativa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão 1.3 

Novembro 2016 



 

 
Projeto Infraestrutura para Crescer 
Instituto de Obras Públicas 

1 

Justificativa 

Infraestrutura é um elemento-chave para o crescimento econômico de qualquer país. 
Saneamento básico, energia e transporte de qualidade e a preços acessíveis são 
essenciais para o desenvolvimento social. Serviços de infraestrutura eficientes e 
ambientalmente conscientes contribuem para o desenvolvimento sustentável no longo 
prazo. 
 

O governo desempenha um papel importante no fornecimento de infraestrutura para a 
comunidade. No entanto, em muitos países, a governança do setor público pode ser um 
grande obstáculo para a prestação adequada do serviço. No Brasil, por exemplo, 
existem demanda, tecnologia, potencial econômico e praticamente todos os demais 
requisitos básicos para a prestação de serviços de infraestrutura adequados. Entretanto, 
a própria administração pública brasileira, representada por suas leis e suas instituições, 
é onde residem os principais obstáculos para o desenvolvimento e a implantação de 
empreendimentos eficazes. 
 

Dificuldades técnicas, sistema regulatório complexo e conflitante, dificuldades para atrair 
investimentos e formar parcerias com o setor privado, acarretam a entrega de 
infraestrutura antieconômica, que não atendem a requisitos mínimos de qualidade e 
segurança e, no pior dos casos, levam o ente público a profunda crise financeira. Além 
de políticas públicas para infraestrutura mais efetivas, há necessidade de uma revisão 
dos aspectos institucionais e legais, que visem o aprimoramento da governança pública 
na entrega de infraestrutura, seja diretamente ou mediante parcerias com o setor 
privado. 
 

Neste estudo, serão analisados empreendimentos para infraestrutura nos mais diversos 
setores, tais como saneamento, energia e transporte. Serão analisados aspectos críticos 
que levam projetos ao sucesso ou ao fracasso, de modo a concentrar-se no papel do 
poder público na condução do processo. 
 

O estudo consiste em três etapas: 
 

1. estudos de casos setoriais nacionais e internacionais; 
2. desenvolvimento de propostas setoriais para o Brasil; e 
3. desenvolvimento de proposta global para a governança da infraestrutura 

brasileira. 
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Objetivo do Projeto 

Ação colaborativa com o objetivo de apresentar propostas de políticas públicas 
inovadoras e de reestruturação institucional-legal, que viabilizem o fortalecimento da 
governança pública, a fim de que o País possa entregar à sociedade serviços de 
infraestrutura a preços acessíveis e de qualidade, e que promovam inclusão social e 
crescimento econômico sustentável. 

 

Entregas/Etapas 

1. Apresentação de fatores-chave para o sucesso dos empreendimentos públicos em 
Infraestrutura. 

2. Propostas de reestruturação institucional-legal, com vistas ao aprimoramento da 
governança pública em cada um dos principais setores da infraestrutura. 

3. Proposta de reestruturação institucional-legal, a fim de que o Brasil possa aprimorar 
sua capacidade de entregar à sociedade serviços de infraestrutura. 

 

 

Premissas 

1) Trabalho voluntário e colaborativo dos autores, colaboradores e apoiadores do 
projeto. 

2) Novos autores/colaboradores poderão ingressar à equipe do projeto ao longo de seu 
desenvolvimento. 

3) Apoio da Fundação Lemann na identidade visual e promoção do projeto. 
4) Apoio da Um Brasil para produção e divulgação de material audiovisual do projeto. 

 

Restrições 

1) O projeto não dispõe de recursos financeiros próprios. 
2) O projeto deve estar concluído até o final de junho de 2017. 
3) As atividades do projeto deve se conciliar com as atividades profissionais 

regulares de cada participante.  
 

 

Escopo 

1. Levantar os fatores críticos associados à gestão pública, essenciais ao planejamento 
e à implantação de projetos em cada um dos setores da infraestrutura elencados, 
tendo em vista a eficiência e a eficácia dos serviços prestados, seja diretamente pelo 
poder público ou mediante parcerias com o setor privado. 

2. Apresentar os aspectos institucionais e legais críticos, que carecem de 
reestruturação, a fim de que o Brasil possa ser mais eficaz em cada um dos setores 
da infraestrutura 
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Etapas do trabalho: 

Etapa I – Estudos de Casos Setoriais (Nacionais e Internacionais) 

Na primeira etapa, serão analisados vários empreendimentos em cada uma 
das principais áreas da infraestrutura (água, energia, transportes). Trata-se de políticas 
públicas e de projetos emblemáticos, nacionais e internacionais, indicados por 
acadêmicos e profissionais renomados. Buscar-se-á identificar tanto soluções 
inovadoras quanto experiências mal sucedidas, com foco especial na atuação do setor 
público na condução do processo. Nesta primeira análise, serão levantados os fatores-
chave para o sucesso dos empreendimentos realizados, seja diretamente pelo poder 
público ou mediante parcerias com o setor privado. 

1.2 Etapa II – Propostas Setoriais para o Brasil 

Na segunda etapa, dedicaremos especial atenção à sistemática brasileira. 
Para cada um dos principais setores da infraestrutura, analisaremos o processo de 
planejamento e de implementação de infraestrutura no Brasil, com foco nas tecnologias 
de planejamento e gestão, nas instituições envolvidas e no arcabouço regulatório em 
vigor. Serão analisados aspectos técnicos, administrativos e regulatórios que 
representam obstáculos para o desenvolvimento da infraestrutura. Nesta etapa, serão 
apresentadas propostas de reestruturação institucional-legal, com vistas ao 
aprimoramento da governança pública em cada um dos principais setores da 
infraestrutura. 

1.3 Etapa III – Proposta Global 

Na terceira etapa, é feita uma análise global da governança pública e do 
arcabouço institucional-legal brasileiro, associados ao processo de planejamento e de 
implantação de infraestrutura. É feita uma consolidação das análises setoriais, em que 
são apontados aspectos comuns aos diversos setores. Esta análise final faz um 
levantamento dos aspectos críticos da administração pública brasileira em suas três 
esferas de governo (municipal, estadual e federal). Por fim, apresentamos proposta de 
reestruturação institucional-legal, a fim de que o Brasil possa aprimorar sua capacidade 
de entregar à sociedade serviços de infraestrutura, que sejam acessíveis e de qualidade, 
e que promovam inclusão social e crescimento econômico sustentável. 
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Não Escopo 

Não é escopo do projeto o aprofundamento das discussões e propostas em 
questões técnicas específicas da Engenharia e da Tecnologia da Informação. 

Por exemplo, no caso da Engenharia, não serão tratados assuntos 
relacionados a projetos geométricos para malha viária, especificações técnicas de 
material a ser empregado nas obras, etc. No caso da Tecnologia da Informação, não 
serão abordadas as questões técnicas relacionadas à dimensionamento de hardware, 
banda de rede ou mesmo de sistemas e tecnologias de suporte às soluções de SIG ou 
BIM (sistemas operacionais, banco de dados, etc). 

 

 

 

Organograma 
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Atividades Out 
16 

Nov 
16 

Dez 
16 

Jan 
17 

Fev 
17 

Mar 
17 

Abr 
17 

Mai 
17 

Jun 
17 

1ª Etapa - Estudos de Casos 

Levantar casos para estudo e 

fontes de informação  

         

Analisar casos selecionados          

Desenvolver a apresentação dos 

fatores críticos ao sucesso dos 

empreendimentos 

         

2ª Etapa - Proposta Setorial 

Analisar o processo de 

planejamento e implantação de 

empreendimentos de infraestrutura 

no Brasil 

         

Desenvolver proposta de 

reestruturação setorial  

         

3ª Etapa - Proposta Global 

Levantar os aspectos críticos 

comuns a todos os setores 

         

Desenvolver proposta global de 

reestruturação institucional-legal  

         

Desenvolver estratégia simplificada 

para implementação da proposta  

         

Desenvolver documento 

consolidado  
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Jussara Negromonte 
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Larissa Sabino 

 


