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PARTICIPAÇÃO DO BANCO MUNDIAL

Amplo conhecimento das políticas e legislação do setor de água e
saneamento e experiência trabalhando com diferentes instituições

Vasta experiência no Brasil e internacional com participação
publico-privadas em infraestrutura

Forte envolvimento na estruturação de projetos, estudos de
viabilidade economica, e avaliação e mitigação de riscos

Relação com o setor público e companhias estaduais e credibilidade
junto com as empresas privadas nacionais e internacionais
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GRUPO BANCO MUNDIAL

✓ Empréstimos a governos ✓ Empréstimos e
de renda média e a
subsídios sem juros e de
países hipotecários de
longo prazo para
baixa renda a baixo custo
governos dos 79 países
para os governos
mais pobres do mundo
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✓ Braço do setor privado do
Grupo Banco Mundial

✓ Trabalha com entidades
públicas e privadas

✓ Empréstimos de longo prazo,
produtos estruturados e
securitizados e serviços de
assessoria e mitigação de
risco para empresas privadas
em países em
desenvolvimento

✓ Seguro de risco político
ou garantias para
promover investimentos
estrangeiros diretos em
países em
desenvolvimento.

SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE E ACESSO UNIVERSAL

DÉFICIT
QUANTITATIVO
12% sem acesso à água
41% sem acesso à esgoto

QUALITATIVO
perdas de 37% da água
55% do esgoto não tratado

INCLUSIVO
Déficit se concentra na
pobreza urbana

INVESTIMENTO
INSUFICIENTE
Atual: 0.21% PIB

INEFICAZ
Resultados abaixo
dos esperados

META
0.4% PIB

INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO
EXPERIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO PRIVADA
Planejado (0.4%) vs.
Executado 

Resultado: brecha de
serviço significativa. Afeta
sobretudo os segmentos
mais pobres da sociedade.
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PARTICIPAÇÃO PRIVADA EM SANEAMENTO

Maior participação do setor privado pode gerar ganhos em eficiência e investimento.
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MAIOR DESAFIO: APOIO NA ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
▪

Procurar alternativa para PMI
•
•

▪

Capacitar governos e bancos na estruturação de
projetos

▪

Fundo para estruturação de projetos
•
•
•

Desafio:
Capacidade do setor público
Situação fiscal do país
Mais recursos privados

Interesses particulares e assimetria de informação
Percepção do mercado

Ministério do planejamento
Banco de desenvolvimento (BNDES, Caixa, BB, etc.)
Empresas privadas (alternativa à PMI)

▪

Maior transparência e credibilidade

▪

Procedimentos e contratos estandardizados

▪

Estruturação e avaliação de riscos
•
•
•
•
•

Desenhos básicos e executivos
Custos e fluxo de caixa
Avaliação dos riscos ambientais e sociais
Requerimentos legais e licenciamento
Participação da sociedade

FUNDO DE ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
CAPITAL PRIVADO PARA APOIAR SETOR PUBLICO
1

Acordo de Fundo
Fiduciário (TF)

FEProInfra
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2
Acordo de
Cooperação

Governos Municipais e
outros beneficiários

7

Companhias
Associadas

Ressarcimento
do Fundo???
Estruturação
de Projetos

Contrato de
Concessão ou PPP

4

Empresa
Privada
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▪

Contrato padrão do Banco Mundial (Trust Fund Agreement)
•
•

▪
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Coordenação ABDIB – Banco Mundial
Arranjos Banco Mundial e governos subnacionais/beneficiários finais

Alinhado com o mandato do Banco Mundial
•
•
•

▪

Estruturação de PPPs e Concessões
Áreas de atuação: água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos,...
Preparação de TdR, contratos modelo; treinamento e capacitação, etc.

Governança e Arranjos Institucionais
•
•

▪

Banco administra os recursos
Supervisiona atividades financiadas

Define o objetivo de desenvolvimento e escopo da parceria
•
•
•

▪

ACORDO DO FUNDO FIDUCIÁRIO

Pobreza, sustentabilidade e desenvolvimento
CPF (Brazil) e o MFD (Global)
Independente (não discriminatórios e sem privilégios)

Politicas e Procedimentos Operacionais do Banco Mundial
•
•
•

Gestão de riscos fiduciários e reputacionais
Licitação e contratação (não 8.666!)
Controles internos e prestação de contas anuais
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ACORDO DE COOPERAÇÃO

▪

Firmado entre o Banco Mundial e o beneficiário (município, estado, estatal)

▪

Comprometimento claro do Prefeito ou autoridade responsável

▪

Define o objetivo (PPP e Concessão) e escopo de trabalho
•
•

Estudos técnicos e assessoria (Banco Mundial/Fundo)
Tomada de decisão (beneficiário)

▪

Obrigações de ambas as partes

▪

Indicadores de monitoramento e resultados

▪

Regras de ressarcimento do fundo
•
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através do contrato com setor privado)
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ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Fase 1:

Fase 2:
Avaliação da
utilização de PPP

Fase 3:
Detalhamento do
Modelo

Fase 4:
Procedimento
Licitatório

Identificação do
Projeto

Estudo de
Viabilidade

Viabilidade
Financeira

Riscos

Financiabilidade

“Value for Money”

Aprofundamento
dos Estudos

Elaboração da
minuta de
contrato

Escolha do
modelo licitatório:
com ou sem
negociação

Definição do
critério de
julgamento da
proposta

Publicação do
edital e préqualificação

Interação com
licitantes

Avaliação das
propostas e
seleção do
vencedor

Homologação do
resultado e
celebração do
contrato

Preparação do Projeto

Seleção do projeto
e definições

CONCLUSÕES

▪ Ajudar a expandir o acesso e qualidade
dos serviços de saneamento em cidades
▪ Apoiar setor publico em atrair
investidores e operadores privados
▪ Desenvolver capacidade, contratos e
modelos de gestão de serviços
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